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Sammanfattning  

Denna studie har till syfte att undersöka vilka strategier som chefer för myndighetsutövande 

verksamheter som arbetar med barn och unga har för att rekrytera, utbilda, och behålla 

personal. I studien intervjuas fyra chefer i fyra olika kommuner. En semistrukturerad 

intervjuguide användes och varje intervju varade i ca en timme. Kvalitativ innehållsanalys har 

använts för att bearbeta det insamlade materialet. Studien visar att tre av kommunerna hade en 

mellanhög till hög personalomsättning.(hög personalomsättning definieras som 40-50% av 

personalstyrkan årligen). Studien visar vidare att en hög personalomsättning har haft en 

negativ inverkan på verksamheternas förmåga att bedriva kompetenshöjande insatser. Då 

personalomsättningen är hög så läggs resurserna på att inskola ny och oerfaren personal 

istället för att riktas mot att höja kompetensen för hela personalgruppen. Chefernas 

handlingsutrymme för att premiera erfaren personal genom exempelvis högre lön eller bättre 

arbetsvillkor är mycket begränsad och att erfaren personal tenderar att söka sig till arbeten 

som inte är lika komplicerade eller ansträngande som myndighetsutövande arbete mot barn 

och unga. 

 

Nyckelord 

Myndighetsutövning, barn och unga, personalomsättning, kompetensförsörjning, socionomutbildning, 

inskolning. 

 

 

  



 
  

Innehåll 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte ........................................................................................................................................... 2 

1.2 Frågeställningar ......................................................................................................................... 2 

2. Metod .................................................................................................................................................. 2 

2.1 Urval .............................................................................................................................................. 2 

2.2 Intervjuerna ................................................................................................................................... 3 

2.3 Bearbetning av det insamlade materialet ..................................................................................... 3 

2.4 Tillförlitlighet ................................................................................................................................. 4 

2.5 Etik ................................................................................................................................................. 5 

2.5.1 Etiska reflektioner .................................................................................................................. 5 

2.6 Metoddiskussion ........................................................................................................................... 6 

3. Bakgrund.............................................................................................................................................. 7 

3.1 Socionomutbildningen .................................................................................................................. 7 

3.2 Socialtjänsternas organisation ...................................................................................................... 8 

3.3 Socionomers karriärer ................................................................................................................... 9 

3.4 Introduktion för nyanställda........................................................................................................ 10 

3.5 Kompetenstrappor ...................................................................................................................... 11 

3.6 Kostnader för personalomsättning ............................................................................................. 13 

4. Resultat .............................................................................................................................................. 14 

4.2 Personalomsättning..................................................................................................................... 14 

4.2.1 Geografins påverkan på personalomsättningen .................................................................. 14 

4.2.2 Personalomsättning i verksamheterna ................................................................................ 15 

4.2.3 Konsekvenser av personalomsättningen ............................................................................. 15 

4.2.4 Hur gör man för att personal ska stanna inom verksamheten ............................................ 16 

4.2.5 Kompetenstrappor/Lönetrappor.......................................................................................... 17 

4.2.6 Litet handlingsutrymme för cheferna .................................................................................. 18 

4.3 Personalförsörjning ..................................................................................................................... 19 

4.3.1 Bemanningsföretag .............................................................................................................. 19 

4.3.2 Rekrytering ........................................................................................................................... 20 

4.3.3 Förmåga att planera personalförsörjningen ........................................................................ 21 

4.3.4 Ensamkommande barn(förkortas EKB) ................................................................................ 22 

4.4 Inskolning .................................................................................................................................... 23 

4.4.1 Inskolning/introduktion ........................................................................................................ 23 



 
  

4.4.2 Mentorskap .......................................................................................................................... 24 

4.5 Socionom ..................................................................................................................................... 25 

4.5.1 Socionomutbildningen ......................................................................................................... 25 

4.5.2 Myndighetsutövning direkt efter examen ........................................................................... 27 

4.6 Kompetens................................................................................................................................... 27 

4.6.1 Kompetensutveckling ........................................................................................................... 27 

4.6.2 Kunskapsaktivitet ................................................................................................................. 28 

5. Analys ................................................................................................................................................ 29 

5.1 Verksamheternas utformning ..................................................................................................... 29 

5.2 Personalomsättning..................................................................................................................... 30 

5.3 Kompetenstrappor och förmåga att påverka lön ........................................................................ 31 

5.4 Inskolning .................................................................................................................................... 32 

5.5 Socionomutbildningen ................................................................................................................ 32 

6. Diskussion .......................................................................................................................................... 34 

6.1 Slutord ......................................................................................................................................... 37 

7. Referenslista ...................................................................................................................................... 38 



1 
 

1. Inledning 
De delar av socialtjänsten som arbetar med myndighetsutövning har i mångt och mycket blivit 

ett ingångs- och genomgångsyrke för socionomer. Socionomer inleder sina karriärer i 

myndighetsutövande arbeten men flyttar sig sedan vidare till arbeten där man har mer 

handlingsutrymme och som inte uppfattas var lika stressande eller byråkratiska (Kullberg, 

2011). Denna bild av hur socionomer rör sig genom myndighetsutövande yrken styrks av en 

undersökning gjord av socialstyrelsen (2006) som visar att av de ca 1000 socialsekreterare 

som ingick i undersökningen och som arbetade med myndighetsutövning med inriktning mot 

barn och unga så saknade nästa 40 % av socialsekreterarna erfarenhet av socialt arbete innan 

de började arbeta med myndighetsutövning mot barn och unga. Två tredjedelar av 

socialsekreterarna hade arbetat på sin arbetsplats mindre än tre år. Bara en femtedel av 

socialsekreterarna hade erfarenhet som var mer än tio år.  

År 2015 hade ca 70 procent av den personal som arbetar med utredningar av barn och ungas 

behov av skydd, vård, och stöd socionomutbildning och minst tre års erfarenhet av att arbeta 

med barnutredningar. Variationen är dock stor beroende på kommun. % (Socialstyrelsen, 

2015). 

För att få arbeta med myndighetsutövning mot barn och unga krävs det idag att man har en 

socionomexamen eller annan kandidatexamen som ger likvärdiga kunskaper som 

socionomutbildningen (Socialstyrelsen, 2014). Socionomutbildningen i sig ger dock inte de 

fullständiga kunskaperna som krävs för att man utan erfarenhet ska kunna arbeta med 

myndighetsutövning. Tanken med socionomutbildningen är att det ska vara en 

generalistutbildning som ska fungera som en grundutbildning i socialt arbete. 

Socionomutbildningen ska täcka in hela det sociala arbetes verksamhetsfält och ska 

möjliggöra för socionomen att arbeta inom hela fältet (Högskoleverket, 2009).  

Myndighetsutövning mot barn och unga anses vara ett av de mest krävande uppdragen 

socialtjänsten har (Socialstyrelsen, 2006). Det blir problematiskt när de myndighetsutövande 

delarna av socialtjänsten blir genomgångsyrken eftersom det är de som fattar beslut om vilka 

insatser enskilda individer har behov av. De som arbetar med myndighetsutövning håller i den 

institutionella nyckel som krävs för att få hjälp av det allmänna. 

Att skola in oerfaren personal blir lätt en stor påfrestning för en arbetsgrupp och en hög 

personalomsättning påverkar kvalitén i det sociala arbetet negativt (Socialstyrelsen, 2006). 

Det tar lång tid innan en nyutexaminerad socionom kan arbeta självständigt i samma 

omfattning som mer erfaren personal. Det krävs en lång praktisk, och ofta kostsam, 

introduktion för att kunna arbeta inom myndighetsutövning (Eriksson, 2013). Att 

myndighetsutövande tjänster har blivit ett genomgångsyrke och har förhållandevis stor 

genomströmning av personal påverkar således kvalitén på det sociala arbetet negativt. 

Den yttersta konsekvensen av en sjunkande kvalité i det sociala arbetets myndighetsutövning 

eller av en överansträngd arbetsgrupp är att saker börjar falla mellan stolarna, att ärenden inte 

får den uppmärksamhet som krävs och att människor inte får den hjälp som de behöver. 
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1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka vilka strategier som chefer för myndighetsutövande verksamheter som 

arbetar med barn och unga har för att rekrytera, utbilda och behålla personal. 

1.2 Frågeställningar 

Hur värderar cheferna nyutexaminerade socionomers kunskapsnivå/kompetens i relation till 

kraven som de har på sina anställda? 

Vilka strategier/åtgärder har man för att ge ny personal den kunskap som de behöver för att 

kunna utföra arbetet självständigt? 

På vilket sätt påverkar personalomsättning verksamhetens och vilka strategier har man för att 

behålla kompetent personal? 

 

2. Metod 

2.1 Urval 
Mitt urval av kommuner gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) beskriver 

bekvämlighetsurval som ett urval där urvalet av deltagare i studien utgörs av personer som 

finns relativt nära tillhands för forskaren.  

Storleken på kommunerna som cheferna arbetade inom varierade mellan ca 40 000 – 120 000 

invånare. Jag valde att utesluta små kommuner från urvalet. Anledningen till varför jag valde 

att utesluta mindre kommuner från undersökningen är för att enklare hitta intervjupersoner 

som stämmer överens med syftet för studien. Jag var på jakt efter chefer för 

myndighetsutövande verksamheter som arbetar med barn och unga, således chefer över 

verksamheter som specialiserar/inriktar sig mot en viss mål/problemgrupp. Specialiserade 

organisationer är mer sällan förekommande i kommuner med lägre invånarantal varför jag 

valde att underlätta urvalsprocessen genom att utesluta mindre kommuner. 

Efter jag hade valt ut kommuner av relevant storlek som gick att resa till inom en relativt kort 

tid kontaktade jag deras kundtjänster för att ta reda på vilka chefer som inom respektive 

kommun som passade in på mina kriterier. De svar jag fick av kundtjänsterna var av minst 

sagt varierande kvalité varför jag fick ringa och maila runt en del för att hitta rätt. Generellt 

sätt så var cheferna svåra att få tag i. Jag valde att kasta ett större fångstnät än vad jag 

behövde för att försäkra mig om att få nog många personer att intervjua. Jag har total 

kontaktat cirka 10 personer som passar in på mina kriterier. Min initiala tanke var att ha första 

kontakten med dem via telefon. Det visade sig dock rätt snart att kontakta dem via telefon inte 

var en framkomlig strategi, jag lyckades endast få tag i en chef via telefon, hen gick med på 
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att ingå i studien. Jag försökte ringa flera av cheferna flera dagar i sträck utan att komma 

fram. Efter det komponerade jag ihop ett mail som skickades ut. Efter första utskicket var det 

en chef som svarade jakande. Efter några dagar utan svar från de andra cheferna skickade jag 

ut ett till mail till dem varpå jag fick en till.  

Jag hade riktat in mig på att försöka få tag i minst 3 chefer. Jag utgick ifrån att det skulle vara 

svårt att få tag i ett större antal på grund av att flera skulle välja att avböja medverkan på 

grund av brist på tid. Mitt antagande visade sig stämma, flera svarade inte eller avböjde varför 

jag sluta söka då jag fått tre personer som ville medverka. Det var dock en chef som hörde av 

sig då jag börjat med intervjuerna ca en och en halv vecka efter mitt sista mailutskick och sa 

att hen gärna medverkade, varför jag slutligen fick fyra chefer som medverkade i min 

undersökning Resterande chefer som jag kontaktade svarade antingen nekande eller inte alls 

på mina mail. 

 

2.2 Intervjuerna  
Jag intervjuade 4 chefer i olika kommuner som alla passade in på målbeskrivningen ” chefer 

för myndighetsutövande verksamheter som arbetar med barn och unga”. Intervjuerna spelades 

in och varje intervju varade i ungefär en timme. Jag hade planerat att den ungefärliga tiden för 

varje intervju skulle vara en timme och intervjupersonerna hade blivit informerade om detta 

så det kunde planera in intervjun i sin arbetsdag. Intervjuerna genomfördes på chefernas 

arbetsplatser under dagtid. Bara jag och den chef som blev intervjuad medverkade vid 

intervjutillfället och intervjun hölls antingen i ett slutet rum eller i en miljö som var avskild 

från resterande verksamhet och som tillät att vi fick genomföra intervjun ostört. 

Mina intervjuer var semi-strukturerade. Bryman (2012) beskriver semistrukturerade intervjuer 

som intervjuer där intervjuaren använder sig av ett sedan innan utformat och strukturerat 

frågeformulär i samtliga intervjuer men där den som intervjuas även ges utrymme i hur denne 

vill svara. 

Jag hade en intervjuguide som jag hade sammanställt innan intervjuerna men jag gav de 

personer som jag intervjuade stort spelrum i hur de svarade på frågorna och jag gav mig själv 

utrymme att ställa följdfrågor under intervjuns gång. Jag drog även lärdom från de första 

intervjuerna och tog med mig vissa följdfrågor som jag ställde under mina första intervjuer till de 

senare intervjuerna eftersom de gav intressanta uppslag. Exempelvis så var en av dessa frågor var om 

de kände att de fick gensvar från politiken och ledningen när de sa att de behövde utöka i personal 

eller liknande. 

 

2.3 Bearbetning av det insamlade materialet 
I bearbetningen av det material som samlades in i samband med intervjuerna har jag använt 

mig av en kvalitativ innehållsanalys. Bryman (2011) beskriver en kvalitativ innehållsanalys 

som en analysmetod där man upprepade gånger går igenom det insamlade materialet och 

kodar de texter man arbetar med utifrån det innehåll eller den underliggande mening som 
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finns i texten, koderna sorteras sedan in i teman eller ämnesområden. I bearbetandet av det 

insamlade materialet kodar och tematiseras koderna utifrån vad man hittar i de texter man 

bearbetar. 

Efter att intervjuerna genomförts så transkriberades de från de inspelningar som gjordes under 

intervjuerna. Jag gick sedan igenom transkriberingarna och plockade ut meningar eller 

stycken som kodades efter innebörden/innehållet/budskapet i texten. Vissa av koderna 

innehåller flera citat eller stycken och andra koder innehåller bara enstaka citat. De frågor jag 

ställde utifrån intervjuguiden ledde till att vissa av koderna hade mer innehåll än andra. De 

koder som hade mindre innehåll kom ofta från då någon av cheferna redogjorde för 

förhållanden som var specifikt för den organisationen; att cheferna svävade ut i sina svar; eller 

att jag hade följdfrågor som var specifik för något som cheferna tog upp. 

För att göra kodningen överblickbar så inledde jag kategoriseringen/tematiseringen till viss 

del redan under kodningsfasen. Dessa kategorier/teman kom dock att ändras och 

omformuleras under kodningens gång samt i analysarbetet efter kodningen.  

Då kodningsarbetet var klart gick jag tillbaka och läste igenom citaten som fanns inom varje 

kod och gjorde förändringar genom att slå samma eller bryta isär koder eller flytta innehåll 

från en kod till en annan. Under denna del av arbetet fortsattes bearbetningen av 

temana/kategorierna. 

De kategorier/teman som jag slutligen landande i var Socionom, Kompetens, Verksamhet, 

Inskolning, Personalförsörjning, och Personalomsättning. Jag hade under arbetets gång även 

en ytterligare kategori som jag kallade för Random i vilken jag lade de koder som inte kunde 

sorteras in under någon av de andra kategorierna. Innehållet i denna kategori minskade allt 

eftersom jag arbetade med materialet och de övriga kategorierna/temana förändrades. Det 

slutliga innehållet i denna kategori har jag inte använt mig av i denna studie och således 

uteslutit ur den del där jag redogör för resultatet eftersom innehållet inte säger något som är 

intressant för min studie.  

 

2.4 Tillförlitlighet 
Bryman (2011) påtalar problematiken med att använda sig av reliabilitet och validitet när det 

kommer till kvalitativ forskning. Han föreslår att man istället använder sig av begreppet 

tillförlitlighet.   

En studies tillförlitlighet består av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, 

och möjlighet att styrka och konfirmera. Överförbarhet relaterar till i vilken utsträckning en 

studie går att överföra på en större population än den som undersöktes. Pålitlighet har att göra 

med studiens replikerbarhet. Eftersom kvalitativ forskning kan vara svår att replikera med 

samma resultat så innebär pålitligheten att man noggrant redogör för forskningsprocessens 

alla delar. En studies trovärdighet kommer av hur man har följt de regler som finns. 

Möjligheten att styrka och konfirmera härrör till att forskaren ska ha agerat i god tro, det vill 
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säga att det ska vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller 

teoretisk inriktning påverka utförandet och slutsatserna av studien (Bryman, 2011). 

I min studie ingår endast fyra personer, i min mening är det vanskligt att direkt överföra 

resultatet av min studie på en större population. Målet med min studie har inte heller varit att 

få fram resultat som säger något om en större population än dem som undersöks. Det jag ville 

få fram var vilka strategier som fanns i de undersökta kommunerna. Strategier som kan ligga 

till grund för djupare förståelse för hur kompetensförsörjningen ter sig i myndighetsutövande 

verksamheter som arbetar mot barn och unga. Strategier som även förhoppningsvis kan ligga 

till grund för framtida forskning. Jag har i denna uppsats försökt att vara så transparant med 

mitt tillvägagångssätt som bara går och i görligaste mån redogjort för samtliga steg i min 

forskningsprocess samt hur jag har förhållit mig till regler rörande forskning så som bland 

annat de etiska principerna. 

 

2.5 Etik 
Det finns fyra viktiga grundprinciper för svensk forskning de är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets-, och nyttjandekravet. Innebörden i dessa fyra principer kan kortfattat 

beskrivas vara att forskaren ska informera deltagare om studiens syfte, att medverkan i 

studien är helt frivilligt; att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst; att de har rätt 

att vara anonyma; att forskaren ska förvara alla uppgifter på ett säkert sätt så att andra inte kan 

komma åt informationen; samt att forskaren ska informera studiens deltagare om vad det 

insamlade materialet ska användas till och att materialet endast får användas till 

forskningsändamål (Bryman, 2011). 

I de mail som skickades med förfrågningar om cheferna ville delta informerades de om att 

deras namn inte kommer att användas eller förekomma i texten eller på något sätt publiceras. 

De informerades även om vad materialet från intervjuerna skulle användas till. Under 

intervjuerna informerades deltagarna om att deras namn eller kommunen de arbetade i inte 

skulle förekomma någonstans i uppsatsen, att den enda som visste om deras medverkan var 

jag som författat uppsatsen och genomfört insamlingen av data. De informerades även om att 

de kunde avbryta intervjun när som helst och att deras medverkan var helt och hållet frivillig. 

Samtliga deltagare i intervjuerna gick med på att intervjuerna spelades in. Deltagarna 

informerades om att inspelningarna endast skulle höras av mig och att de endast skulle 

användas för att transkriberas och sedan destrueras. De informerades även om att materialet 

från intervjuerna endast kommer att användas till min uppsats.  

 

2.5.1 Etiska reflektioner 

Jag har fattat ett beslut att inte säga vilka kommuner cheferna arbetar inom och inte heller att i 

detalj beskriva verksamheterna de arbetar i. Anledningen till att jag fattade detta beslut är för 

att jag ville försäkra mig om att de chefer som ställde upp på att bli intervjuade verkligen kan 

åtnjuta den anonymitet som de lovades. Det finns endast ett fåtal personer i varje kommun 
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som passar in på kriterierna för de personer som jag ville intervjua varför det är relativt lätt att 

ta reda på vilka som medverkade i min undersökning om jag redogör alltför ingående om 

organisationernas egenheter eller socialtjänsternas lokala förutsättningar. 

Jag har på grund av detta valt att utesluta information som kan identifiera geografiska platser 

som kan härleda till vilka kommuner som ingår i undersökningen. Vidare kommer jag inte gå 

in på djupet i de olika organisationernas utformning just på grund av att det kan ge en 

fingervisning till vart de personer som intervjuades arbetar. 

 

2.6 Metoddiskussion 
Min avsikt i denna uppsats var att intervjua ”chefer för myndighetsutövande enheter som 

arbetade mot barn och unga”. Denna avgränsning har dock visat sig vara något problematisk. 

Inriktningen ”chefer för myndighetsutövande verksamheter som arbetar med barn och unga” 

vart problematiskt för att det ledde till att min avgränsning för vilka som kunde intervjuas 

blev större och inkluderade flera typer av verksamheter med specialiseringar mot olika 

subgrupper/arbetsformer inom området barn och unga. Exempel på sådana subgrupper är 

utredningsenheter, placeringsenheter, samt enheter som arbetar med ensamkommande 

barn(sådana enheter kan även ha en egen utrednings- och placerings-enhet).  

Jag insåg denna problematik då jag började intervjua och sedan då jag analyserade det 

insamlade materialet. I min mening hade det varit mer fördelaktigt att fokusera på en av 

subgrupperna inom ”barn och unga” exempelvis utredningsenheten som arbetar mot barn och 

unga. En mer precis avgränsning hade gjort att undersökningen inriktade sig mot en specifik 

typ av utredningsenhet, enheter som utför mer eller mindre samma arbete fast i olika 

kommuner. I intervjuerna så framhölls de enheterna som dem som hade störst svårigheter i 

form av exempelvis personalomsättning.  

Avgränsningen ”chefer för myndighetsutövande enheter som arbetade mot barn och unga” 

hade gjort sig bättre om jag hade intervjuat fler personer eftersom jag då skulle kunna lyfta 

fram eventuella skillnader eller likheter mellan de olika typerna av verksamheter som faller 

inom begreppet ”chefer för myndighetsutövande enheter som arbetade mot barn och unga”. 

Jag anser mig dock inte kunna göra denna typ av jämförelse med de resultat jag fått från min 

undersökning eftersom jag inte har nog många intervjupersoner. De skillnader resultaten i min 

studie visar mellan verksamhetstyperna skulle lika gärna kunna vara skillnader kommuner 

emellan. Fördelen med den avgränsning som jag har i denna studie är att mitt fångstnät är 

större, jag har en större population av potentiella intervjupersoner. Hade jag haft en snävare 

avgränsning så tror jag att mina svårigheter att få tag i intervjupersoner hade varit betydligt 

större. 
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3. Bakgrund 

3.1 Socionomutbildningen 
Det är mer eller mindre ett krav att man har en socionomexamen för att arbeta med 

myndighetsutövning inom socialtjänsten. Det lagrum som styr utbildningskravet inom 

socialtjänsten säger ” För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal 

med lämplig utbildning och erfarenhet.” ( SoL3kap3§2st). För att få arbeta med 

myndighetsutövning, det vill säga utredning och beslutsfattning, för barn och unga är kraven 

på utbildning hårdare.   

”Socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller 

annan relevant examen på grundnivå i högskolan eller som har utländsk utbildning som 

erkänts  enligt 3 b § andra stycket för utförande av sådana uppgifter inom socialtjänsten 

rörande barn och unga som innefattar 

1. bedömning av om utredning ska inledas, 

2. utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra 

åtgärder, eller 

3. uppföljning av beslutade insatser. 

Socialnämnden ansvarar för att den handläggare som 

självständigt utför arbetsuppgifter som avses i andra stycket 

har tillräcklig erfarenhet för uppgiften.”(SoL3kap3a§2-3st) 

Socialstyrelsen har utkommit med rekommendationer som ska ses som stöd till lagen där man 

ytterligare specificerar vilken kompetens som krävs av någon som arbetar med barn och unga. 

Vad socialstyrelsen säger i korthet är att personer som arbetar med myndighetsutövning mot 

barn och unga ska ha en socionomexamen eller en kandidatexamen som till innehållet liknar 

socionomexamen (Socialstyrelsen, 2014). 

Socionomutbildningen är i grunden en generalistutbildning. Den är utformad på ett sådant sätt 

att man efter avlagd examen ska kunna arbeta inom hela det sociala arbetsfältet 

(Högskoleverket, 2009). 

Den socionomexamen som finns idag kom till år 2007. Den sociala omsorgsexamen togs då 

bort och delar av den samt delar från den gamla socionomexamen kom att utgöra den nya 

socionomexamen. Utbildningstiden gjordes inte om utan längden på den nya 

socionomutbildningen kom att vara densamma som den gamla, 3,5 år helårsstudier eller 210 

högskolepoäng (Högskoleverket, 2009). 

Initialt hade, efter det att socionomexamen gjordes om, olika lärosäten olika tolkningar på vad 

den nya socionomutbildningen skulle vara. De olika lärosätena kan egentligen delas in i två 

läger, de som tyckte att socionomutbildningen skulle vara en generalistutbildning och de som 

valde att mer eller mindre fortsätta att ha en uppdelning i utbildningen på ungefär samma sätt 

som det hade varit då det fanns både en socionom och en socialomsorgsexamen fast nu. En av 

anledningarna till att vissa lärosäten kom att dela upp och lära ut en mer specialiserad form av 
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socialt arbete var att arbetsgivare efterfrågade socionomer med mer specifika kunskaper, 

exempelvis inom funktionsnedsättningar eller äldreomsorg (Högskoleverket, 2009). 

Högskoleverket framhöll dock att socionomutbildningen ska vara en generalistutbildning på 

grundnivå en förutsättning för alla socionomutbildningar oavsett hur de är organiserade är att 

de ska innehålla tillräcklig bredd och fördjupning i hela ämnesområdet, detta för att 

studenternas möjligheter att arbeta inom hela det sociala arbetsfältet inte ska begränsas. 

Ytterligare specialiseringar menade man skulle få ske genom separata utbildningar på 

avancerad nivå (Högskoleverket, 2009). 

I den utredning som förestod sammanslagningen av den social omsorgsexamen och 

socionomexamen konstaterade högskoleverket att specialiserade utbildningar löpte risken att 

bli inaktuella genom skiftningar i arbetsmarknaden och förändrade behov ute i 

verksamheterna (SOU 2010:65). 

Högskoleverket konstaterade även att en grundutbildning inte kan tillgodose alla behov av 

kunskap. Mer specialiserade kunskaper kräver fördjupningsutbildning via 

påbyggnadsutbildningar (SOU 2010:65). 

 

3.2 Socialtjänsternas organisation 
Det är ytterst kommunernas ansvar att hjälpa utsatta människor i Sverige. Det finns dock inga 

regleringar som i detalj styr vilken hjälp som ska ges, hur hjälpen ska utformas eller hur 

arbetet med hjälpen ska organiseras. Kommunerna kan i stor utsträckning själva välja hur de 

vill utforma den hjälp och de organisationer som ska bistå utsatta individer (Lundgren, Blom, 

Morén, & Perlinski, 2009) 

Undersökningar av hur socialtjänster organiserar sig visar att socialtjänst organisationerna är 

och blir allt mer specialiserad. Det finns flera olika former av specialiseringar exempelvis 

funktionsspecialisering och problemspecialisering. Att ha en funktionsspecialiserad 

organisation innebär att man organisationen är uppdelad efter vilken funktion en viss 

avdelning har inom organisationen exempelvis, i socialtjänstens fall, så utgör 

utredningsenheter som sysslar med utredningar och myndighetsutövning en 

funktionsspecialisering eftersom de är avdelade från den behandlande delen av verksamheten. 

Problemspecialisering innebär i socialtjänstens fall att verksamheten är uppdelad efter vilken 

problemgrupp eller målgrupp man arbetar emot, exempel på olika problem specialiserar är att 

dela upp den myndighetsutövande delen av socialtjänsten olika utredningsenheter där en 

fokuserar på barn och unga, en annan fokuserar på missbruk, och en tredje fokuserar på 

ekonomiskt bistånd (Lundgren, Blom, Morén, & Perlinski, 2009). 

Det finns en tydlig trend som visar på att socialtjänsterna i Sveriges kommuner blir allt mer 

specialiserade (Bergmark & Lundström, 2007). En studie som genomfördes i slutet av 80-talet 

av Eriksson, et al.(1989) visade att 51% av kommuner hade en på något sätt specialiserad 

socialtjänstorganisation. Den verksamhetstyp som i den undersökningen oftast var 

specialiserade var de som arbetade mer ekonomiskt bistånd, det som i dagligt tal benämns 
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socialbidrag. I en studie som genomfördes 2001-2002 av Bergmark, et al.(2005) så hade 97 % 

av de undersökta kommunerna någon form av specialisering vad gällde handläggning av 

ekonomiärenden. 92 % hade specialiserad handläggning av barnärenden, och 90 % hade 

specialisering av missbruksärenden. 

I dagsläget är problemspecialisering är den vanligaste organisationsformen för verksamheter 

inom individ- och familje-omsorgen i Sverige. I 256 av Sveriges 290 kommuner, närmare 90 

procent, använder man sig av en problemspecialiserad organisationsform (Lundgren, Blom, 

Morén, & Perlinski, 2009). 

Det som socialsekreterare för fram som positivt med den specialiserade organisation som de 

arbetar i är att organisationsmodellen ger dem möjlighet att fördjupa sig och få mer kunskap i 

ett visst område, de hade större möjligheter att bli specialister med spetskompetens inom sitt 

arbetsområde. (Perlinski, Blom, & Morén, 2011) Det som förs fram som det negativa med en 

integrerad organisationsform, motsatsen till specialiserad, är just att de som arbetar i sådana 

organisationer tycker att det är svårt att hålla sig uppdaterad om kunskapsläget i alla områden 

som de förväntas arbeta mot (Perlinski, Blom, & Morén, 2011). 

Samtidigt som specialiserade organisationsformer för med sig vissa fördelar så finns det även 

nackdelar. En av dessa nackdelar är att specialiserade organisationer inom socialtjänsten gör 

kontaktytan mellan socialtjänsten och de människor som behöver hjälp fragmentiserad. Om 

en individ har ett mer komplext hjälpbehov än vad som en enskild del i den specialiserade 

organisationen kan tillgodose så kommer individen att måsta ha kontakt med flera olika social 

arbetare som inte nödvändigtvis har kontakt sinsemellan. Vilket i sin tur kan leda till 

svårigheter med att bistå och till och med upptäcka klienter med komplexa problem och 

tillgodose deras behov av hjälp (Hassett & Austin, 1997) (Spratt, 2011) (Ungar, Liebenberg, 

& Ikeda, 2014). En specialiserad organisationsmodell medför även att det blir svårare för 

klienten/brukaren i kontakten med socialtjänsten. Det uppstår fler administrativa hinder som 

försvårar för den enskilde i dennes kontakt med myndigheten (Minas, 2005). 

 

3.3 Socionomers karriärer 
Socionomers karriärer kännetecknas i stor utsträckning av rörlighet. Rörlighet både inom och 

mellan organisationer. Exempelvis mellan olika arbetsuppgifter/avdelningar inom samma 

socialtjänst eller byta från ett arbete på en socialtjänst till att börja arbeta som kurator inom 

sjukvården. Det som möjliggör socionomerna förflyttningar är att socionomers arbetsfält i 

stort saknar gränser. Socionomernas förflyttningar gör att istället för att stanna inom samma 

område och fördjupa/specialisera sig så flyttar man till en annan form av verksamhet 

(Kullberg, Socionom karriären - Om vägar genom yrkeslivet i en av välfärdstatens nya 

professioner, 2011). 

Socialtjänsten, framförallt de delar som arbetar med myndighetsutövning, har visat sig vara 

ett ingångs och genomgångs yrke. Det vill säga att man inleder sin yrkesverksamma tid som 

socionom där men att man senare väljer att flytta sig från den typen av arbete (Kullberg, 
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Socionom karriären - Om vägar genom yrkeslivet i en av välfärdstatens nya professioner, 

2011). 

Ett problem som kommer av att socionomer förflyttar sig på detta sätt på arbetsmarknaden är 

att den generella kunskapsnivån inom yrkeskåren tappar i djup och tangerar att urvattnas 

(Kullberg, Socionom karriären - Om vägar genom yrkeslivet i en av välfärdstatens nya 

professioner, 2011). 

Det finns fler anledningar till varför socionomer tenderar att lämna myndighetsutövande jobb. 

Några av anledningarna är att arbetet är slitsamt, stressigt och känslomässigt ansträngande, att 

man inte kan påverka, att det är styrt och byråkratiskt, dåligt betalt (Kullberg, Socionom 

karriären - Om vägar genom yrkeslivet i en av välfärdstatens nya professioner, 2011). 

Kullberg (2011) menar att ett fokus på kompetensutveckling och karriärmöjlighet inte är nog 

för att få socionomer att stanna på myndighetsutövande jobb. Fokus i insatser som ämnar få 

socionomer att stanna, som exempelvis socialsekreterare för barn och unga, måste även se till 

vad det är som gör att man vill byta jobb och hur detta kan ändras (Kullberg, Socionom 

karriären - Om vägar genom yrkeslivet i en av välfärdstatens nya professioner, 2011). 

Olika projekt med fokus kompetensutveckling och karriärmöjligheter har genomförts. Man 

har där infört kompetenstrappor för att skapa mer formella karriärvägar inom en organisation. 

Det har dock visat sig att kompetenstrappor som metod inte haft något större genomslag 

(Kullberg, Socionom karriären - Om vägar genom yrkeslivet i en av välfärdstatens nya 

professioner, 2011). 

”Den kunskap man har med sig från utbildningen är kanske inte den som efterfrågas 

samtidigt som man i socialtjänsten möter en stressig verklighet.” (Kullberg, 2014. s.9) 

Kullberg (2014) säger att en bättre introduktion och mer stöd under det första året i yrket är ett 

nödvändigt första steg för att få socionomer att stanna i socialtjänsten. Kullberg säger dock att 

det även kommer att krävas förändringar på organisatorisk och samhällelig nivå liksom fler 

möjligheter till att karriär inom socialtjänsten för att arbete inom socialtjänsten inte ska bli ett 

genomgångsyrke. 

 

3.4 Introduktion för nyanställda 
I en utredning från socialdepartementet 2010 slås det fast att det faller på socialnämnderna att 

inrätta ledningssystem som ska säkerställa att det finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera 

om att medarbetarna i socialtjänsten har den kompetens som krävs för att de ska kunna utföra 

de uppgifter som medföljer deras tjänst. Socialnämndens ansvar omfattar även introduktionen 

och stödet för nyanställda (SOU 2010:65). 

Utredning föreslår att introduktion av nyanställda utformas så att den nyanställde inte får full 

arbetsbörda på en gång utan snarare succesivt får ta större ansvar i sin nya yrkesroll. 

Introduktionen av nyanställda bör involvera mer erfarna medarbetare som kan fungera som 

stöd och vägvisare för de nyanställda under deras introduktion på arbetsplatsen. Att mer 
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erfarna medarbetare involveras i inskolningen av de nyanställda kan gynna kompetensen i 

arbetsgruppen i sin helhet i och med att de mer erfarna kollegorna delar med sig av sin 

erfarenhet och den nyanställda för in nya kunskaper från den akademiska världen in i 

socialtjänsten. Introduktionen bör vidare anpassas efter vilken tidigare erfarenhet den 

nyanställde har. En nyutexaminerad socionom kan vara i behov av mer omfattande 

introduktion en vad en socionom som har tidigare erfarenhet från liknande arbetet kan behöva 

(SOU 2010:65). 

Det har visat sig svårt att följa en sedan tidigare utstakad plan om hur en nyanställds 

arbetsuppgifter ska vara begränsade. Underbemanning och rekryteringsproblem har lett till att 

nyanställda oftast får ta på sig mer avancerade uppgifter tidigare än vad trappstegsmodellerna 

avsåg (SKL, 2014). 

I en undersökning gjord av socialstyrelsen i samband med kartläggningen av 2014 år 

kompetenssatsning framgick att av de 241 kommuner som ingick i undersökningen så hade ca 

42 procent av kommunerna använt inhyrd personal upp till och med hälften av enhetens 

sammanlagda årsarbetstid. Ca 57 % av kommunerna hade inte hyrt inte personal alls 

(Socialstyrelsen, 2015). 

I visions enkätundersökning av ca 1000 personer så visade de sig att knappt hälften av de 

tillfrågade socialsekreterarna och biståndshandläggarna hade en individuell plan för sin 

kompetensutveckling. Majoriteten av de som deltagit i Visions undersökning har dock svarat 

att de erbjudits någon form av fortbildning under de senaste två åren (Vision, 2013). 

Fyra av fem personer upplevde sin arbetsbelastning som hög, framförallt gäller detta för yngre 

personer. Det som framfördes som problematiskt av de tillfrågade personerna var antalet 

ärenden och ärendenas tyngd (Vision, 2013). 

 

3.5 Kompetenstrappor 
Försök har gjorts att införa kompetenstrappor inom olika socialtjänst organisationer för att 

öka mängden formella karriärmöjligheter för socialsekreterare. Modellen för dessa 

kompetenstrappor kan liknas vid de karriärmodeller som används inom bland annat 

läkaryrket. Tanken är att den nyanställde ska gå igenom en ”AT-tjänstgöring” där den 

nyanställde har mindre befogenheter men också mindre ansvar samt har handledning från mer 

erfarna kollegor som befinner sig högre upp i kompetentrappan. Allt eftersom 

socialsekreteraren avancerar upp för kompetenstrappan så får denne mer ansvar och mer 

krävande uppgifter samt möjlighet att utöka sin akademiska utbildning och genom det 

ytterligare öka sin kompetens (Kullberg, Socionom karriären - Om vägar genom yrkeslivet i 

en av välfärdstatens nya professioner, 2011). 

En överhängande risk med inskolning av nyanställda i myndighetsutövning är att de kastas in 

i allt för avancerade, krävande, och ansvarsfulla arbetsuppgifter på en gång. Att kastas in på 

det sättet ökar risken för att de kan komma att bli utbrända och tappar lusten/engagemanget att 

stanna i yrket (SKL, 2014). 
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Det har inom olika kommuner testats att införa kompetenstrappor. En kommun som har testat 

detta är Norrköping. Anledningen till att kompetenstrappa infördes i Norrköping var för att 

minska den höga personalomsättningen som de haft bland socialsekreterarna samt för att 

försöka få till en förändring i den långsamma löneutvecklingen (Byberg & Lindquist, 2003). 

Kompetenstrappan i Norrköping blev en del av verksamheten från och med hösten 1996 

(Byberg & Lindquist, 2003). 

I den kompetenstrappa som Norrköpings kommun tog fram fanns fem olika nivåer. Vilken 

nivå en anställd hamnade på i kompetenstrappan berodde främst på hur många år denne 

arbetat i yrket och vilken akademisk vidareutbildning den anställde har, svårighetsgraden på 

den anställdes arbetsuppgifter påverkade också vilken nivå hen kunde hamna på. Vilken 

löneutveckling en anställd skulle komma att ha var helt beroende på vilken nivå hen hamnade 

på i kompetenstrappan Handledning kollegor emellan var även den strukturerad efter 

kompetenstrappans olika nivåer där medarbetare som hamnade högre upp på trappan kunde 

agera handledare åt dem som var längre ned. I de lägsta nivåerna på trappan, som var avsedda 

för nyare anställda med lägre kompetens, var arbetsuppgifterna begränsade jämfört med andra 

nivåer. Exempelvis så fick en ny socialsekreterare med under ett år i tjänst endast arbeta med 

enklare utredningar, och råd och stöd. Behandlingsarbete för en nyanställd socialsekreterare 

fick endast ske tillsammans med en kollega som varit anställde en längre tid, exempelvis nivå 

två (Byberg & Lindquist, 2003). 

Kompetenstrappor av liknande slag har införts i socialtjänster ibland annat Göteborg och 

Stockholm.  

Kompetenstrappan som infördes i Göteborg byggde även till viss del på Norrköpings 

kompetenstrappa (Byberg & Lindquist, 2003). 

Man har inte kunnat påvisa att kompetenstrappan som Norrköpings kommun valde att införa 

har haft de effekter som man avsåg, bland annat så har chefer inom kommunen uppgett i 

samband med en undersökning gjord av Byberg et. al (2003) att de inte har kunnat se att 

personalomsättningen skulle ha sjunkit nämnvärt på grund av införandet av 

kompetenstrappan.  

Man såg att en av effekterna ett år efter att man infört en kompetenstrappa i Stockholms fyra 

stadsdelar var att det var färre av de anställda som planerade att söka nytt arbete och att de 

som anställts sedan kompetenstrappan införts oftare angett att de fått stöd av sina kollegor än 

de som anställts innan införandet av kompetenstrappan. Innan man införde kompetenstrappan 

så hade nästan hälften av socialarbetarna angett att de övervägde att söka nytt arbete. Detta 

visades dock inte i den andra uppföljningen efter införandet av kompetenstrappan. De svar 

som angett angetts där liknade mer de som de nyanställda gett innan kompetenstrappan 

infördes (Lindquist A.-L. , 2006). 

Lindquist (2006) konstaterar att kompetenstrappan inte har inneburit någon förändring av hur 

de nyanställda uppfattar stödet de får i samband med sin inskolning. 
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Kompetenstrappan blev aldrig ett naturligt instrument för kompetensutveckling ute i 

verksamheterna. Personalen i de berörda verksamheterna hade blandade åsikter om trappan 

men en majoritet var indifferenta eller negativt inställda till kompetenstrappan. Ett problem 

var att personalen inte upplevde det som att kompetenstrappan hade fått något egentligt 

genomslag och att hur de placerades i trappan helt saknade praktiskt betydelse. En av de 

tillfrågade cheferna framhöll även att kompetentrappan endast var en liten del i 

kompetensutvecklingen på arbetsplatsen och att den knappt alls var i fokus (Lindquist A.-L. , 

2006). 

 

3.6 Kostnader för personalomsättning 
Den kommunala socialtjänsten är den mest kostsamma förvaltningen en kommun har. I en 

kommun med ca 100 000 invånare uppgår socialtjänstens totala budget till ca 2 miljarder 

kronor. Den största delen av denna kostnad är lönen för de som är anställda inom 

socialtjänsten (Nordlander, 2006). 

Lindquist (2010) beräknar i sin rapport att kostnaden för en personals omsättning, det vill säga 

att en person slutar och en ny börjar till att vara ca 340 000 kr. Den största delen av denna 

kostnad har kommit från kostnaderna för inskolning som beräknas vara ca 300 000kr, med 

rekryterings kostnader på 20 000kr och introduktionskostnader på 20 000 kr. 

I denna beräkning har man vägt in kostnader för annonsering av tjänsten, för 

rekryteringsprocessen, kostnader för inskolning, samt för kostnaden för den nedsatta 

effektiviteten för den nyanställde.  

Det är troligt att beräkningen är i underkant för vad den egentliga kostnaden är. Märk väl att 

det bara är en beräkning för kostnaden för organisationen. I beräkningen är inte medtaget 

kostnaden för om exempelvis man missar att hjälpa en ungdom (Lindquist, 2010). 

Nilsson et. al (2008) menar att det finns stora samhällsekonomiska vinster att göra i tidiga 

insatser. Enkelt uttryckt är det få saker inom socialtjänsten som är så billiga som tidiga 

insatser eftersom de ofta kan betala för sig själv, kanske till och med flera gånger om. Det 

Lindquist menar på är att när man tittar på prislappen för en insats från socialtjänsten sida, 

exempelvis att placera ett barn eller erbjuda missbruksvård, så måste man även ta in i 

beräkningen kostnaden för att inte göra nånting. Det vill säga man måste räkna på individen 

kommer att kosta samhället om hen till exempel är kvar i sitt heroinmissbruk istället för att få 

fara på rehabilitering. 

”För barn och unga blir konsekvenserna av detta tänkande dramatiska ur ett rent ekonomiskt 

perspektiv eftersom konsekvenserna av ett misslyckande kan leda till ett utanförskap och en 

marginalisering under decennier. Vi pratar då ofta om ekonomiska effekter som kan mätas i 

miljontals kr, stundtals tiotals miljoner kr, per person.” (Nilsson & Wadeskog. 2008. s.30) 

Lindquist (2010) har i sin artikel lagt fram ett tankeexperiment som visar på att den potentiella 

kostnaden för en ungdom om hen inte får den hjälp hen behöver för att undvika ett 
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utanförskap kan uppgå till ca 12 miljoner kronor, den totala summan kan variera beroende på 

utanförskapets beskaffenhet(missbruk, arbetslöshet, rättspåföljder, osv) 

 

4. Resultat 
I denna del kommer jag att redogöra för resultaten från min studie. Denna resultatdel består av fem 

delar. De fem delarna är de teman som framkom ur intervjutranskriberingarna, de är som följer: 

personalomsättning, personalförsörjning, inskolning, socionom, och kompetens. 

Innan vi kommer till de olika temana och dess innehåll tänkte jag bara ge en kortfattad 

överblick av vilka typer av arbetsgrupper cheferna hade ansvar för. Märk väl att jag inte 

kommer gå in på detaljnivå för att värna om intervjupersonernas anonymitet.  

Chef 1 – Chef för en enhet med socialsekreterare som var specialiserade mot olika mål-

/problemgrupper, exempelvis utredning av barn och unga eller missbruk. Enheten hade några 

socialsekreterare som arbetade mot varje mål-/problemgrupp. 

Chef 2 – Chef för en enhet som arbetade uteslutande mot ensamkommande barn med både 

utredningar, uppföljningar och placeringar. Chefen hade erfarenhet sedan tidigare från att ha 

arbetat som chef för en enhet som arbetar med utredningar av barn och unga. 

Chef 3 -  Chef för flera mindre enheter bestående av utredande eller behandlande 

socialsekreterare. En av dessa grupper var en enhet som arbetade med utredningar mot barn 

och unga. 

Chef 4 – Chef för en enhet som arbetar med placeringar och uppföljningar av placeringsbeslut 

av barn och unga, de arbetade även med placeringar av ensamkommande barn. 

 

4.2 Personalomsättning 

4.2.1 Geografins påverkan på personalomsättningen 

En hög personalomsättning framhålls av flera av cheferna vara ett nationellt fenomen. Att mer 

eller mindre alla kommuner i Sverige har detta problem och att problemet är störst i de södra 

delarna av Sverige. 

”… man jämför med hur det är i södra Sverige. Jag tycker inte vi har haft … vi har haft lite 

personalomsättning …” Chef 1  

”alltså, det är ju det i hela sverige. … det är ju ett nationellt … ett jätte stort problem.” Chef 

2 

Samtliga chefer tog upp de geografiska egenheter som kunde bidra eller minska 

personalomsättningen i just den kommun de arbetade i. Cheferna gjorde gällande att 
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tillgången och omsättningen på personal kunde vara beroende på de geografiska 

förutsättningarna för kommunerna exempelvis avstånd till universitet som har 

socionomutbildning, storlek på kommun, närhet till andra arbetsgivare, etc. Trots att samtliga 

chefer tog upp detta så drog de alla olika slutsatser. 

 

4.2.2 Personalomsättning i verksamheterna 

Endast en av cheferna, chef 1, sa att de inte egentligen hade någon personalomsättning att tala 

om. De hade nyanställt några personer nyligen tack vare att de fick en utökning i antalet 

tjänster men i övrigt så hade de en stabil arbetsgrupp med låg personalomsättning. Enligt hens 

utsaga så hade endast ca 10-15 procent av arbetsgruppen arbetat där under två år. 

Situationen i de andra kommunerna såg markant annorlunda ut. Två av kommunerna hade vad 

som får anses vara en hög personalomsättning, uppskattningsvis från chefernas egna utsagor 

så hade dem 20-25 procents personalomsättning årligen. Den fjärde och sista kommunen hade 

en extremt hög personalomsättning. Chefen i den kommunen, chef 2, uppgav att 

personalomsättningen hade varit ca 50-60 procent årligen i flera års tid. 

Alla tre chefer som hade hög personalomsättning beskriver det som att myndighetsutövningen 

mot barn och unga har särskilt hög personalomsättning i jämförelse med resterande 

organisation. Så här beskriver en av cheferna: 

”Ja, det är i socialtjänsten överlag på barn och unga, myndighetsutövning. Där är det större 

personalomsättning än om man tittar på försörjningsstöd, eller på omsorgssidan. … där är 

betydligt mindre personalomsättning” Chef 4 

Två av de tre chefer som hade hög personalomsättning framförde att personalen som hade 

arbetat med utredningar mot barn och unga generellt sökte sig mot tjänster med mer 

behandlingsarbete. 

Tre av cheferna sa att anledningen till varför personal sökte sig bort från att arbeta med barn 

och unga var för att det var ett för tungt, komplext, och ansträngande arbete. Cheferna lyfte 

upp både nackdelarna med det utredande arbetet men de lyfte även fram fördelarna med 

behandlade arbete, det som drog personal bort från utredandet. Så här beskriver en av 

cheferna det: 

” … man går till någonting som sänker ner axlarna lite grann och inte är lika tufft, inte lika 

högt tempo.” Chef 3 

 

4.2.3 Konsekvenser av personalomsättningen 

Alla tre chefer som uppgav att dom hade en hög personalomsättning beskriver 

personalomsättningen som problematisk och att den påverkar kvalitén på det arbete som 
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verksamheten gör negativt. Personalomsättningen påverkade verksamheten på flera sätt. 

Kontinuiteten för den enskilde blir sämre, socialtjänstens kännedom om och relation till den 

enskilde blir sämre om man kontinuerligt byter socialsekreterare. Förmågan att behålla och 

sprida vidare kompetens inom verksamheten blev sämre. Samt att en hög personalomsättning 

leder till en ökad påfrestning och ökade krav på chefer och mer erfarna medarbetare. 

”Det är jätte problematiskt, det blir en dålig kontinuitet… det blir inte bra kvalité för den 

enskilde…” Chef 2 

”… för man tappar ju mycket kompetens. Man ger ut kompetens till varje ny som kommer så 

gott man kan … man tappar den kompetenshöjande insatsen som man lägger ner. Sen så är 

det så att om det slutar en person som är väl inarbetade så tappar man ju också möjligheten 

att den ska kunna sprida kompetens ... en som har varit en kort period … då är det mer att 

man måste börja om igen men tappar man sådana som har jobbat under flera år så tappar 

man ju också väldigt mycket kunskap som finns på arbetsplatsen.” Chef 2 

”…  Det tar kompetens därifrån när medarbetare som har hunnit jobba i den gruppen väljer 

… att pröva annat. Så det är klart att det blir en kompetensförlust. Det ställer högre krav på 

de kvarvarande medarbetarna och framförallt på chef. … Och när man ständigt får… jag ska 

inte säga att vi börjar om varje gång men man får lite grann… ta omtag då, det är klart att 

det dränerar ganska mycket energi. Både från kollegor och chefer.” Chef 3 

 

4.2.4 Hur gör man för att personal ska stanna inom verksamheten 

Det finns en viss diskrepans mellan vad från chefshåll tror kan råda bot på 

personalomsättningsproblemet och vad man de facto gör. Alla tre chefer som uppgav att de 

hade en hög personalomsättning gav relativt liknande svar på hur de gör för att få personal att 

stanna inom verksamheten. Alla tre framhåller vikten av en dialog och att framhålla de 

positiva sakerna med jobbet som socialsekreterare. Att sträva mot ett öppet samtal om hur det 

ser ut inom verksamheten, vilka utmaningar man står inför, och hur ärendemängden ser ut. 

Två exempel: 

”Alltså det handlar om att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt. Och att framförallt 

försöka jobba med det positiva delarna av det här jobbet. …det är ett alldeles fantastiskt 

roligt arbete. Du har frihet, möjlighet att påverka, du kan lägga upp din dag, du kan lägga 

upp ditt arbete, du får träffa folk. … att dom gör en insats och att dom faktiskt gör skillnad. 

Det är sådana saker som man får jobba med för att få dem att vilja stanna. Jag ser som inte 

att det finns så mång andra vägar. …” Chef 2 

” … vi pratar mycket om det vi gör. Vi pratar väldigt mycket om inflödet, arbetstempo, 

arbetsbelastning. Den frågan äger vi inte, det vi däremot äger är hur vi förhåller oss till det. 

… vi försöker skapa ett gott arbetsklimat under dom rådande förutsättningarna. Skapa en god 

arbetsmiljö, skapa en hög förståelse för varandras olikheter och vad man behöver för att 

känna arbetsglädje, motivation, och lust. …” Chef 3 
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4.2.5 Kompetenstrappor/Lönetrappor 

Jag kommer i detta stycke prata om både kompetenstrappor och lönetrappor, anledningen till 

varför jag särskiljer på dessa två begrepp är för att cheferna beskriver kompetenrappor där 

lönen står i centrum och inte kompetensutvecklingen. Den form av trappliknande struktur för 

lönetillägg, lönetrappa, som cheferna pratar om i intervjuerna särskiljer jag från begreppet 

kompetenstrappa. I begreppet kompetenstrappa, som det beskrivs i teoridelen, så är lön bara 

en av dimensionerna. Kompetenstrappor strukturerar bland annat också inskolning, 

fortbildning, och arbetsuppgifter på ett sätt som den lönetrappa som cheferna pratar om inte 

gör. Lönetrappan är mer av ett riktat verktyg som cheferna vill ha för att kunna premiera de 

medarbetare som har mer erfarenhet och som har jobbat en längre tid. 

Samtliga chefer som intervjuades uppgav att de har eller har pratat om att införa löne-

/kompetenstrappor som verktyg för att få kompetent och erfaren personal att stanna inom 

verksamheterna. 

” …det pratas hela tiden om det nu. Kompetenstrappor, extra semester ingångslöner, ja du 

vet premiera dom som är erfarna. Men det finns inga beslut. … i takt med att… tillgången på 

personal har ju som sagt varit ganska god för oss då vi har rekryterat och det är i takt med att 

det har sjunkit och blivit svårare så kommer dom här frågorna också så vi är väl där nu helt 

enkelt tänker jag.” Chef 4 

Målet med de önskade trapporna är att ge medarbetarna incitament att stanna inom 

verksamheterna främst genom att erbjuda en högre lön eller ett lönepåslag som ska göra 

tjänsterna som utredare för barn och unga mer attraktiva. Det framhölls inte att olika steg 

skulle innehålla olika typer av utbildningar eller utrymme för att specialisera sig utan trappan 

skulle snarare vara en markör för den kompetens som medarbetare redan har uppnått.  

”… vi ska kunna behålla de som har jobbat länge. … även om pengar inte är det viktigaste, 

men det har betydelse. Jag tycker att vi ska ha ett extra tillägg när…. För dom som jobbar 

med myndighetsutövning mot barn och ungdomar. Utreder barn och unga. Det tycker jag. ... 

För att det är barn och ungdomsärendena som är komplexa.” Chef 1 

Under intervjuerna framkom att det i en av kommunerna fanns en lönetrappa för utredarna för 

barn och unga. Den trappans syfte var att genom lön gör tjänsterna som utredare mot barn och 

unga mer attraktiva och minska på den höga personalomsättningen som funnits under en 

längre tid inom verksamheten. Det som avgjorde vilken nivå en medarbetare hamnade på i 

trappan var dels den kompetens medarbetaren hade men framförallt avgjordes nivåerna av hur 

självständig den enskilde medarbetaren var i sin ärendehandläggning. 

” Vi har infört en kompetenstrappa med syfte att få behålla personer längre som innebär att 

när dom arbetar med myndighetsutövning inom barn och unga så får dom ett lönepåslag, 

direkt dom kommer och tar ett jobb hos oss får dom ett extra lönepåslag …” Chef 2 
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”det första steget är 1000kr, ovanpå grundlönen. Sen är det ju vanlig lönerevision på 

grundlönen. När man sen känns mogen utifrån att man är mer ansvarstagande att man har 

kommit en bit i introduktionen och så vidare då får man ytterligare 1000kr i nivå två. Så då 

har man 2000kr utöver och sen får man ytterliggare 1500 när man är nivå 3 så då har man 

3500 kr som ligger… Sen finns det några specialister som har ytterligare nivå 4 som ska 

vara… som ska ge liksom, verkligen, vara till hjälp till chefer och verkligen vara självgående 

och kunna introducera och så vidare dom har 5000 kr utöver.” Chef 2 

I en annan av kommunerna hade chefen det som ett starkt önskemål om att få ett verktyg för 

att kunna påverka lönen för de medarbetare som jobbat länge och hade värdefull kompetens. 

”… jag har tjatat i två år och jag kommer att fortsätta att tjata .. jag tänker att vi behöver det 

här trappsteget när det gäller kompetens. Det ska synas i lön. Det ska synas i… har man 

jobbat i 15 år då ska det synas. Och det är för att vi ska kunna behålla våra … att dom ska 

känna att dom är uppskattade. Det räcker inte bara med ord. Också samt att vi ska kunna 

behålla dem.” Chef 1 

I en tredje kommun hade man haft samtal med fackliga företrädare men det var inget som stod 

på dagordning att införa i framtiden utan chefen säger att man har individuell lönesättning 

istället. 

”… vi har haft dialoger med fackliga och samverkan med fackliga representanter och 

arbetsgivare där men näe vi har inte någon sånt. Inga lönetrappor. Däremot så strävar vi 

efter individuella lönesättningar. ”Chef 3 

 

4.2.6 Litet handlingsutrymme för cheferna 

Det framhölls egentligen överlag av de chefer jag intervjuade att de hade väldigt liten förmåga 

att i dagsläget locka redan anställd personal att stanna i verksamheten genom att erbjuda dem 

bättre lön. På frågan om hen som chef hade några verktyg för att påverka lön för att locka 

personal att stanna så svarade chef 4: 

”mycket begränsat, i stort sätt obefintlig skulle jag säga.” Chef 4 

En av cheferna beskriver att det bästa sätt som medarbetarna har för att öka på sin egen lön är 

att byta jobb. Att de har störst chans att få en reell ökning i sitt lönekuvert i och med 

löneförhandling i samband med en anställning i en ny verksamhet 

”om vi har en duktig och eftertraktad medarbetare som idag säger att hen kommer att sluta 

för att hen har fått ett annat jobb … och om ett och ett halvt år, den korta tiden bara, söker 

sig tillbaka till verksamheten så har den medarbetaren goda förutsättningar att ordentligt 

komma upp i lön.” Chef 3 
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Att nyanställda har större förmåga att förhandla upp sina löner än de som stannar i 

verksamheten leder till att nyanställda tjänar mer än de som har arbetat länge och som har 

högre erfarenhet. 

”… vi har ju idag medarbetare som har jobbat ganska lång tid som tjänar betydligt mindre 

än dom som anställs idag … det innebär att dom som redan är på plats och ska skola in den 

nya kollegan tjänar betydligt mindre …”  Chef 3 

Chef 3 beskriver sin förmåga att locka personal att stanna genom lön på följande sätt: 

”för jag har inget förhandlingsutrymme att, när personen säger att dom sökt ett annat jobb 

köpa fast personen som kanske en privat aktör skulle ha kunnat göra. Jag jobbar i kommunal 

regi, jag jobbar i en kommunal verksamhet. Den kommunala och den privata sektor skiljer sig 

åt väldigt mycket i vilket mandat man har att köpa fast en medarbetare …” Chef 3 

De tre chefer som uppgav att de hade en hög personalomsättning sa även under intervjun att 

de upplevt att de haft svårigheter att få utöka antalet tjänster eller anställa nya för att täcka upp 

för eventuella behov. 

”Vi får ofta höra att vi måste lösa personalbemanningen enligt rådande budget. Vi får inte 

överskrida budget helt enkelt. Det där gör vi ju avkall på ibland … civil olydnad så att säga, 

för vi värnar mycket om våra medarbetare. Vi vill hålla ner sjuktalen. Vi vill att medarbetare 

som kommer till oss ska orka och vilja jobba under överskådlig tid … så ibland får vi avsticka 

lite grann från budget…” Chef 3 

Så här sa chef 2 vid frågan om hen visste vad personalomsättningen kostade: 

”Man har ju hört en siffra, det är flera hundra tusen. Men jag vet inte, de är inte intressant 

eftersom dom argumenten inte hjälper om man vill ha resurser. …” Chef 2 

” … vi blir alltid lyssnade på … det är inget problem att lyfta frågan och vi vet vart vi ska 

lyfta frågan, vi vet att de lyssnar … sen kanske vi inte får besluta med oss för att man vill att 

vi ska tänka annorlunda eller att vi ska göra nånting annat eller att det är ditten och datten 

på gång så vi får vänta … eller att det inte finns pengar… att vi får återkomma längre 

fram…” Chef 4 

 

4.3 Personalförsörjning 

4.3.1 Bemanningsföretag 

Den lösning man har tagit till i två av kommunerna när problemet med personalförsörjning 

har dragits till sin spets är att man antigen har anlitat bemanningsföretag för att på så sätt 

täcka upp sitt personalbehov eller att man har anlitat privata företag som gör utredningar och 

liknande åt socialtjänsten.  
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”Vi har köpt utredningar… När vi har haft högt tryck och inte mäktat med uppdraget själva 

så har vi gjort det. … ” Chef 3 

Kostnaden för att anlita bemanningsföretag framhålls av flera av cheferna som väldigt hög 

och som en kostnad som skenar iväg.  

”IP -  Jaa, gud ja det är jätte dyrt. Det kostar runt hundra tusen i månaden. …” Chef 4 

Chef 4 pratar även om att kostnaden för att anlita bemanningsföretag vida överstiger vad det 

kostar att ha en person anställd. 

 

4.3.2 Rekrytering 

Det framstår från mina intervjuer med cheferna som att det generellt sett har blivit svårare att 

rekrytera över tid. Två av cheferna säger rakt ut att de har blivit svårare att rekrytera. 

Anledningarna som de ger till varför det har blivit svårare att rekrytera är att de som söker inte 

har den erfarenhet som krävs eller för att det inte finns sökande nog på de tjänster som läggs 

ut. De andra två cheferna som jag intervjuade sa inte rakt ut att de hade blivit svårare att 

rekrytera men från de svar som de gett överlag så säger de mellan raderna att det har blivit 

svårare att rekrytera. Samtliga chefer uppger att den lägsta gräns för vem de rekryterar är att 

hen ska minsta ha socionom examen. 

”… det skulle aldrig falla mig in att anställa någon som socialsekreterare som inte är 

socionom.” Chef 3 

Det varierade mellan kommunerna hur många ansökande de hade på de tjänster de lägger ut. 

Endast en av cheferna uppgav att hen totalt så få sökande på tjänsterna att hen hade svårt att 

rekrytera överhuvudtaget. I övrigt varierar det i hur många sökande de har på tjänsterna men 

de framhålls att på grund av att kommunerna har blivit tvungna att utöka sina verksamheter 

för att kunna ta emot alla ensamkommande barn från sommaren/hösten 2015 så har det lett till 

en lägre mängd sökande på de tjänster som nu läggs ut.  

”ja just nu har jag inte nå många alls. 5-6 stycken och då ska man inte räkna med att alla har 

socionomexamen heller, det kanske är en eller två som är kompetenta som det ser ut nu.” 

Chef 4 

”Sen har vi haft förhållandevis god tillgång till ny personal. Så det har varit ganska bra. 

Ända tills nu å slutet. Nu märks det att flyktingströmmen i Sverige har krävt ett ökat behov av 

socionomer.” Chef 4 

Det som framhålls som det cheferna värderas mest, men samtidigt är det som de har svårt att 

få tag i, är sökande med tidigare erfarenhet av utredande arbete mot barn och unga. 

” Socialsekreterare med socionomexamen. Också gärna med utredningserfarenhet.” Chef 1 
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”Jag måste vara hemskt ledsen och säga att jag .. master, jaha säger jag bara. Jag vill ha 

erfarenhet.” Chef 2 

Endast chefen som uppgav att hen arbetade i en verksamhet med låg personalomsättning(chef 

1) sa att hen inte behövde anställa nyutexaminerade socionomer. De andra tre cheferna uppger 

att de i stor utsträckning anställer nyutexaminerade för att kunna fylla de vakanta tjänster de 

har. Två av cheferna säger att de upplever det enklare att rekrytera när det ligger ute en 

annons om en tillsvidare anställning. 

”socionomexamen har ju alla. Eller ja, dom vi tar på intervju i alla fall skulle jag säga. Sen 

är det ju definitivt varierat med erfarenheten. Det vi har sett avgörande eller har lett till en 

viss förbättring i ansökningarna är ju om vi kan tillsvidareanställa. Erbjuda tillsvidare 

anställning är ju mer attraktivt än vikariat.” Chef 4 

De tre cheferna som uppgav att dom hade en hög personalomsättning gör alla gällande att de 

har svårt att hitta personal med den kompetens som de önskar. Den minimigräns som de har 

för att anställa är att alla ska ha socionomutbildning och helst ska ha erfarenhet från den typ 

av arbete de förväntas utföra men att det sistnämnda oftast saknas hos dem som söker 

tjänsterna. 

”..  det är klart att jag vill ju absolut helst ha en person med erfarenhet den personen är ju 

otroligt värdefull. Men den finns ju inte. Är det problematiskt att det är många som kommer 

direkt från skolan och jobbar med myndighetsutövning? Ja det är ju ett jätte stort 

kvalitetsproblem men jag har inget annat att förhålla mig till jag måste bedriva 

verksamheten.” Chef 2 

Den chef (chef 1)som uppgav att de hade låg personalomsättning uppgav att hen försökte 

knyta personal till verksamheten genom andra sätt än att annonsera efter personal. Exempelvis 

beskriver hen att hen försöker behålla dem inom verksamheten efter praktiken så att hen kan 

anställas efter sin examen. 

”Jag har valt att inte gå ut[med annonser] eftersom jag vet vad som finns i marknaden. Och 

då tänker jag att jag inte ska lägga tid och energi på det. … och då har jag mina planer… jag 

har en som ska gå ut snart så kommer jag ta in henne sen …” Chef 1 

4.3.3 Förmåga att planera personalförsörjningen 

Alla chefer uppgav att det som styr den mängd personal de har är den ärendemängden och den 

omfattning varje ärende har. Två av cheferna sa att gränsen för ärende per socialsekreterare 

låg på ca 20 men att den siffran också var tämligen missvisande/intetsägande/relativ eftersom 

mängden ärenden beror på hur tunga ärendena är och hur kapabel socialsekreteraren är. 

Vilken målgrupp man arbetade mot kunde även den påverka hur man kunde planera för 

personalförsörjning. Exempelvis så lyftes ”ensamkommande barn” som en typ av verksamhet 

som man enklare kunde planera för att hålla en jämn arbetsbörda för medarbetarna eftersom 

man fick signaler från andra insatser såsom migrationsverket i form av prognoser och 

liknande som gjorde att man på förhand visste på ett ungefär hur många ärenden som skulle 
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tillkomma. Man hade inga sådana förutsättningar i arbetet mot det man kallade ”vanliga 

barnutredningar”, det vill säga inte utredningar som rör ensamkommande flykting barn. När 

det gällde ”vanliga barnutredningar” så kunde man inte på samma sätt planera 

personalförsörjningen eftersom man inte visste om hur ärendemängden skulle se ut i förväg. 

Dessutom kunde ärendetrycket variera olika mycket utan att man nödvändigtvis visste varför. 

Ibland kunde man dock sätta ökningar i ärendemängden i relation till samhällshändelser, som 

exempel lyftes fram att mängden anmälningar, från skolan, gällande utsatta barn såg en 

drastisk ökning efter det hade varit ett uppmärksammat mord på en ung flicka i södra Sverige. 

”inom ensamkommande barn finns det större möjligheter att planera … för att tidigare var 

det ju utifrån att man hade avtal med migrationsverket för ett mottagande … Det är ju mycket, 

mycket, knepigare på den traditionella IFO sidan. … där får man kämpa rätt så hårt för att 

öka bemanningen när ärendemängden ökar. Det är alltid toppar och dalar. Särskilt inom 

traditionell IFO så man kan som inte heller så fort det börjar vara 24 ärenden om man nu 

skulle säga att det är ett mått kan man inte bara anställa folk, det går ju inte. Men det är 

mycket mera svårt att planera och få igenom förstärkningar på den traditionella IFO. Inom 

EKB är det ju ändå nån slags planeringsmöjlighet eftersom det på nått sätt ändå är via 

migrationsverket och staten så man får signaler…” Chef 2 

 

4.3.4 Ensamkommande barn(förkortas EKB) 

Samtliga chefer som jag intervjuade sa att mängden asylsökande hade gjort att 

socialtjänsterna blivit tvungna att utöka sin verksamhet för ensamkommande barn. Endast en 

av cheferna sa att hen på sistone har haft så få sökande att det blivit ett problem och det som 

chefen då framhöll var att det var den stora rekrytering som gjorts för att ta hand om alla 

ensamkommande barn som gjort att hen nu hade svårt att rekrytera. 

”IP - ja just nu har jag inte nå många alls. 5-6 stycken och då ska man inte räkna med att alla 

har socionomexamen heller, det kanske är en eller två som är kompetenta som det ser ut nu.” 

Chef 4 

I -  är det då flyktingkrisen som har holkat ur ? 

IP -  jag skulle säga att det är sedan årsskiftet.(4 månader sen) 

I -  har du nån känsla för hur det var innan? 

IP -  jaa, då kunde vi ha, om, man tittar för två år sedan kunde vi ha 30-40 sökande. Till 

sommarjobb. Sen kanske vi hade 20 förra året. Förra sommaren och sen nu har det sjunkit 

otroligt mycket.” Chef 4 

Den stora utökningen av personal inom verksamheterna som jobbar med ensamkommande 

barn har gjort att inskolning av ny personal har blivit svårt eftersom det inte funnits nog 

många rutinerade inarbetade medarbetare som kan fungera som stöd för de nyanställda.  
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”Vi har fått trolla med knäna. Vi har haft jätte tur vi har haft en väldigt bra grupp … jag har 

försökt att låta dem jobba i team…. Finnas tillgänglig för frågor i grupp, alltså att man 

samlar sina frågor och ställer dem i grupp. För då hör ju du liksom svaret på nått annat som 

du inte en visste att du … det hände flera gånger då i början att ”det där var så bra för att det 

hände mig sen” då hade man ju redan gått igenom det. Och sen kombinerat med mer 

regelrätta gå igenom liksom lag-saker… ut träffa ungdomar. … varva det sådär med mycket 

grupp … ” Chef 2 

 

4.4 Inskolning 

4.4.1 Inskolning/introduktion 

Generellt sett så såg inskolningen relativt lika ut mellan de olika kommunerna. Alla hade 

specifika saker som man tog upp med de nyanställda under deras första tid på arbetsplatsen. 

Man hade även på längre sikt inplanerade utbildningar för att ge de nyanställda de 

utbildningar som man hade som krav på socialsekreterarna, exempelvis BBIC, dokumentation 

och handläggning, och liknande. 

Längden på tiden man fick på sig som nya, dvs lättare arbetsuppgifter eller likande varierade 

mellan kommunerna. Chef 2 uppgav att för att få verksamheten att fungera så blev de 

nyanställda tvungna att ta klivet ut i den djupa delen av bassängen på en gång, att det inte 

funkade att anpassa deras första tid för mycket eftersom det helt enkelt inte gick.  

De andra cheferna hade en helt annan inställning. De hade alla anpassat de nyanställdas första 

tid så att de skulle få möjlighet att vänja in sig i arbetet och inte behöva förväntas prestera 100 

% från dag ett. 

”Och man blir inte utredare … jag tänker att egentligen …. Jag tänker att efter 6 månader så 

får man tänket. … jag tänker minst 6 månader. Sen tänker jag att även om man har jobbat här 

länge så… det kommer alltid något som blir nytt.” Chef 1 

”… jag brukar säga att räkna egentligen med ett år innan man är fullständigt … trygg med 

att ok det är det här jag faktiskt gör. Det är det här besluten jag stöter på, det är den här 

svårighetsgraden i det jag håller på med. Det är … dom hära etiska dilemmana jag kanske 

får hantera och så där. Jag tänker nästan ett år innan man kan se att den här medarbetaren 

börjar förstå vad det här med myndighetsutövning faktiskt handlar om och går ut på och hur 

det påverkar en själv. …Dom beslut man fattar påverkar också familjerna, barnen som vi 

möter och så där.” Chef 3 

3 av cheferna som intervjuades uppgav att de antingen hade lättare eller färre arbetsuppgifter 

för de nyanställda under deras första tid i verksamheten. Anledningen till att de har en 

anpassad arbetsbörda för nyanställda är ungefär densamma för alla cheferna. Anledningen är 

för att de nyanställda ska få tid på sig att bli varma i kläderna, att de inte direkt ska hamna i en 

situation där de känner att situationen är dem övermäktig och att de inte klarar av jobbet.  
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”…färre men inte enklare. … Jag är av den meningen att när jag anställer nya medarbetare 

så tänker jag att om inte du är beredd att gå in i skarpt läge omgående, när är du då det? Är 

du det efter 3 månader eller är du det efter 5 månader eller. Så att man går in i skarp drift 

omgående sen naturligtvis med lugnare tempo, men skarpt läge omgående. … om inte man 

tittar faktiskt bara på tempo i utförande utan kvalite, att personen blir trygg, personen blir 

snabbt självständig, då tror jag att det är en vinning att dom under en begränsad tid får jobba 

under ett lugnare tempo för då blir dom trygga och då dom blir trygga och självständiga då 

höjer dom per automatik tempot och farten. Jag behöver sällan ens styra det eller leda det 

utan det kommer oftast per automatik.” Chef 3 

Den kommun i vilken de nyanställda hade lättare arbetsuppgifter var den som chef 1 arbetade, 

kommunen med lägst personalomsättning. Man har utformat de nyanställdas arbetsbörda så 

att de inte är ensamma i ärenden. De har alltid en medhandläggare i de utredningar de gör. 

Chef 1 uppger att de i enklare ärenden eller handläggning kan utreda på egen hand men att då 

chefen eller medarbetarstödet finns som inofficiella medhandläggare som den nyanställda kan 

vända sig till vid frågor eller funderingar. Chef 1 uppger att hen tror att kvalitén hade sjunkit 

mycket om de nyanställda hade samma arbetsuppgifter som de som jobba länga inom 

verksamheten 

”… kvalitén hade sjunkit och så sen så vet jag inte om dom skulle orka. … för att jag tänker 

det är, visst, jag har ansvar för kvalitén i verksamheten och så kvalitén när det gäller våra 

utredningar som är för våra medborgare, för våra klienter. Men jag har arbetsmiljö ansvar 

också… ” Chef 1 

Chef 1 pratade mycket om det moraliska ansvaret i att anställa nyexaminerade eller unga 

medarbetare. 

”… För att anställa nya…. Det handlar inte bara om att anställa. Jag menar, vi har ett 

ansvar när vi tar in nyexade också nya, unga. För att dom ska funka i längden. Jag brukar 

säg att när jag pratar med som är yngre ha inte bråttom. Ni måste jobba 40 år till. Det är det, 

det handlar om. Vi måste se till att de klarar av att jobba också.  Har jag en 25 åring, minst 

40år till ska dom jobba. (skratt) då måste vi se till att dom orkar …att dom överlever(skratt)” 

Chef 1 

 

4.4.2 Mentorskap 

Jag ställda i min intervju frågor om man hade faddrar eller mentorer för de nyanställda. Vissa 

svara att de hade det medan andra svarade att de inte hade det. Generellt sätt så hade alla 

kommunerna dock liknande stödstrukturer för de nyanställda. Exempelvis så hade tre av 

kommunerna erfarna medarbetare som hade arbetsuppgifter som var mer anpassade så att de 

kunde vara stöd åt mindre rutinerade kollegor. Alla cheferna lyfte fram sin egen roll i 

inskolningsprocessen och att de i stor utsträckning var den nyanställda behjälpliga genom att 

stödja dem och vägleda dem under deras första tid på arbetsplatsen dels genom inplanerade 
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avstämningsmöten men även genom att låta sin dörr stå öppen så att de nya vid behov kunde 

vända sig till dem. 

”vi har ju tjänster som heter XXXXX och det är ju erfarna socialsekreterare som har dom 

som nu mera hjälper andra i sina handläggningsprocesser. Så med hjälp av dom så kan man 

komma igång ändå, du behöver inte gå på utbildning från första dagen för att sedan börja 

jobba två veckor senare.” Chef 4 

En av cheferna tyckte att det var problematiskt att kommunerna måste ta så stort ansvar för att 

lära upp nyutbildade socionomer. De andra tre cheferna såg det mer som den verklighet man 

hade att handskas med, att universitetens roll var att ge en teoretisk grund att stå på medan de 

var upp till verksamheterna att ge socionomerna den erfarenhet och yrkeskunnande som de 

behöver. 

” … inte problematiskt. Det är tidskrävande, men det är inte problematiskt för jag vill ju att vi 

som arbetsgivare ska prägla och forma, fostra låter fult, men du förstår vad jag menar. … 

Prägla, fostra, och forma våra medarbetare. Det ska ju vi göra själva, helst ingen annan åt 

oss. Men det är tidskrävande men inte problematisk. Men det tar tid.” Chef 3 

Chef 2 menar att det är ett systemfel som ligger till grund för att kommunerna måste ta ett 

sådant stort ansvar för att lära upp de nyanställda. Hen menade på att eftersom problemet med 

hög personalomsättning är lika över hela landet så måste man försöka hitta lösningar på 

nationell nivå för att få bukt på problemet.” 

” ja… det är ju ett systemfel, om man säger. När det ser ut som det gör eftersom det är exakt 

likadant i hela Sverige i personalomsättning. … så handlar det väl mer om att skaffa en högre 

nivå. Nu har ju den här nationella samordnaren varit runt i 50 kommuner och försökt se över 

hur det ser ut. Så förmodligen blir det något som händer centralt.” Chef 2 

 

4.5 Socionom 

4.5.1 Socionomutbildningen 

Två av cheferna,1 och 3, säger att de tror att det hade varit fördelaktigt om 

socionomutbildningen var mer specialiserad. Anledningarna som de framför är att man då har 

möjlighet att få en viss spetskompetens redan innan man tar klivet ut i arbetslivet. Nackdelen 

som de ser med en ökad grad av specialisering är att socionomerna skulle bli mer begränsade 

på arbetsmarknaden. Att det skulle komma att ställas högre krav på socionomstudenter att 

veta vad de vill arbeta med redan innan de tar examen. Chef 2 är av en annan åsikt. Hen tror 

inte att det är mer specialisering som behöv eftersom glappet i socionomers kunskaper består i 

att de inte har de praktiska kunskaper som krävs, att man inte kan utbilda sig till 

socialsekreterare utan att det är någonting man måste lära sig ute i verksamheterna. Hen tror 

att ett större fokus på praktik under utbildningen eller en påbyggnadsutbildning där teoretiska 

kunskaper varvas med yrkespraktik med en tydlig koppling till arbetslivet. 
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”… hellre då att man införde någon slags… ja, inte en sån där master där man ska hålla på i 

ett helt och skriva en uppsats utan mer kombinerad … för att öka kunskapen måste det vara 

kopplat till jobbet. Att man kunde lägga upp det lite som rektorsutbildningen är fast för 

socialsekreterare. Man gör vissa saker men …. Man ska ha vissa studier under tiden man 

jobbar i början eller nånting så att det blir lite…så kopplat. Det tror jag skulle vara bra. ” 

Chef 2 

Praktiska yrkeskunskaper är någonting som chef 1 också lyfter fram. Hen tyckte att 

Socionomutbildningen med fördel kunde lära ut kunskaper som hade mer direkt praktiskt 

nytta, exempelvis hur man gör en utredning, och dra ner på mängden akademisk kunskap så 

som statistik. 

”… när jag tänker tillbaka, vissa… nu när jag tänker tillbaka behövde jag läsa statistik? Nää.  

Det var vissa ämnen som jag tänkte varför? Istället för att läsa dom man kanske ska jobba lite 

mer praktiskt med utredningar och … så dom har i alla fall testat att gjort utredningar så att 

de vet hur utredningar går till och … för att det är basic när folk börjar här… det spelar 

ingen roll om de är nyexade eller om jag har någon som kommer från försörjningsstöd till 

exempel. Man vet inte vad det innebär och att utreda. ” Chef 1 

Det lyftes även fram av cheferna att man skulle vilja att socionomutbildningen skulle fokusera 

på att förbereda socionomerna den position det innebär att ha en roll som myndighetsutövande 

tjänsteman. Exempelvis förbereda studenten för den maktsituation som man kan hamna i som 

socialsekreterare, att de beslut man kan komma att fatta kan ha långtgående konsekvenser för 

enskilda medborgare eller ge studenterna fler verktyg för att hantera påfrestande och jobbiga 

situationer som kan uppstå exempelvis om man måste fatta beslut mot en person som 

uppfattas som hotfull eller aggressiv. Enkelt sagt efterfrågade cheferna efter kunskaper i 

socionomer som skulle göra dem bättre lämpade/förberedda för att axla ansvaret som kommer 

med myndighetsutövande. 

”just myndighetsrollen, där skulle man kunna fokusera. … för hur det än är rent krasst så 

dom klienter vi möter alla är inte nöjda med det arbete som vi gör. Även om vi gör det riktigt 

enligt lagstiftning och regelverk så är ju medborgarna inte alltid nöjd så klart. Därför vi gör 

ingrepp i familjelivet. Och att rusta sig för att stå i en situation när folk ringer och skriker och 

svär åt en och är förbannade på alla sätt och vis och du måste hålla dig till myndighetsramen 

du måste stå upp för den planering som är gjord och dom beslut som är fattade och ta det 

ansvaret. Där, det skulle jag önska att man pratade … vilka verktyg och strategier finns det 

för att man ska vara rustad för det hära, för det är en av de viktigaste sakerna just på 

myndighetssidan. … den förberedelsen innan man kliver in i myndighetsvärlden … jag vet att 

det kommer att bli så här och då ska jag göra det här, det här, och det här för att… liksom 

kunna stanna i rollen och känna mig trygg i den.” Chef 4 

Det som lyftes fram som positivt, det som var eftersträvansvärt i just socionomer är att de har 

”socionom-tänket” att de har en förförståelse för social problematik 

”… det dom har med sig är ett förhållningssätt. Ett etiskt förhållningssätt, ett sätt att se till 

individen, att se individen i sitt sammanhang. Att ha ett socionom tänk, att reflektera … 
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värderingar, reflektion, att sätta saker i sitt sammanhang. Att försöka tänka runt i kring och 

inte köpa första bästa lösning och det tycker jag att dom har med sig. …” Chef 2 

 

4.5.2 Myndighetsutövning direkt efter examen 

Endast en av cheferna tycker att socionomutbildningen ger en nog bra grund att stå på för att 

direkt efter examen kunna arbeta som myndighetsutövare. Resterande chefer lyfter fram 

argument som är relativt lika. Att myndighetsutövande kräver en erfarenhet och en personlig 

mognad som de nyutexaminerade socionomerna inte har. 

”… jag har anställt en som är 24 år en kille och så tänker jag men 24 år, man är för ung för 

att jobba med myndighetsutövning … Chef 1 

”… det här är ett väldigt komplext arbete, det är väldigt abstrakt, det tarvar en hög grad av 

skills. Är det verkligen här man ska börja sin yrkes bana. … är det här man ska börja sin 

yrkeskarriär när man är nyutexaminerad socionom, ska man börja med det kanske mest 

avancerade … vi märker att det är här man börjar sin yrkesbana, på barn och unga. … det är 

lite bakvänt… Det är kanske här man ska faktiskt komma och arbeta när man har samlat på 

sig en yrkeserfarenhet, en livserfarenhet, en större mognad i sin person. Ja, det är kanske då 

man ska börja sitta här och fatta, faktiskt för en del familjer, livsavgörande beslut.” Chef 3 

 

4.6 Kompetens 

4.6.1 Kompetensutveckling 

Det finns två dimensioner i kompetensutveckling som alla fyra chefer lyfte fram under 

intervjuerna. Den ena är de individuella medarbetarnas egna kompetensutveckling och den 

andra är kompetensutvecklingens sett på arbetsgruppen i sin helhet. Kompetensutvecklingen 

för arbetsgrupperna i sin helhet består ofta av utbildningspaket exempelvis BBIC, 

handläggning och dokumentation, eller utbildningar i det dokumentationssystem man 

använder. Målet med dessa utbildningar är att ge alla som arbetar i verksamheten samma 

kunskaper, ge alla samma grund att stå på i arbetet.  

”… internutbildningar som går ut på att ta hit föreläsare från … externa föreläsare har vi 

men. Interna utbildningar har vi där vi även bjuder in XXXX(andra kommuner) och så… 

inbjudan går ut till hela personalgruppen men dom som känner att det här behöver jag i mitt 

arbete så … vissa saker som BBIC utbildningen är obligatorisk för alla. Handläggning och 

dokumentation är obligatorisk för alla. Vissa utbildningar är obligatoriska för alla. …” Chef 

1 

Individuella kompetensutvecklingsplaner fanns inte i alla kommunerna, en av cheferna sa att 

det inte fanns någon plan som fokuserade på individernas kompetensutveckling. Tre av 
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cheferna uppgav att medarbetarna inom verksamheterna hade individuella 

kompetensutvecklingsplaner. Den chef som uppgav att de inte fanns sa att det hade varit 

snack om det inom organisationen och att de pratade om att införa det. Man kallar de 

individuella kompetensutvecklingsplanerna lite olika, någon kommun kallar dem för 

”individuella målkort” medan en annan kallar det för ”individuell 

kompetensutvecklingsplan”. De individuella kompetensutvecklingsplanerna riktar sig mot att 

kartlägga vad de enskilda medarbetarna kan och vad de behöver lära sig eller förbättra, det 

kan vara allt ifrån att bygga på de kunskaper som krävs för att man ska kunna utföra arbetet 

till att enskilda medarbetare får gå kurser eller fokusera sin kompetensutveckling på ett 

specifikt område för att få spetskompetens som denne sedan kan sprida ut till resterande 

medarbetare. Mellan raderna i intervjuerna så framställs de individuella 

kompetensutvecklingsplanerna som komplement till kompetensutvecklingen för 

arbetsgruppen i sin helhet. Det vill säga att kommunerna ofta har inplanerad utbildningspaket, 

som en del i kompetensutvecklingen för hela personalgruppen, som ges vid vissa perioder 

under året eller då man ser att behov finns, de utbildningspaketen utgör den större delen av 

kompetensutveckling. De individuella utvecklingsplanerna fungerar i del som en måttstock på 

om medarbetarna har alla utbildningar som hen behöver och om medarbetare ska ges 

möjlighet att utveckla sin kompetens utanför de gemensamma utbildningarna, möjligheterna 

för sådan kompetensutveckling förefaller dock vara begränsad.  

”Medarbetaren kommer med att… jag skulle vilja se över möjligheten att gå en 

metodutbildning och sedan implementera metoden under det här pågående året. … vi har 

möjlighet att göra så, men sen blir det ändå begränsad utsträckning för att vårat förväntade 

uppdrag tar ju så jäkla mycket tid. …Vi är ju XXXX(antal) medarbetare, alla XXXX kan inte 

komma och säga att nu vill jag gå den här utbildningen. … Men sen får man vikta det där 

också. Ja men jag bedömer att du är inte där än att du behöver gå den utbildningen eller tvärt 

om att jag får säga att jag har inte medel för det. Och då får man naturligtvis ta fram andra 

mål med. Så att det där försöker vi…. ” Chef 3 

De utbildningar som ges för hela personalgruppen kan även vara utbildningar som är 

samarbeten mellan andra kommuner för att få en mer gynnsam mängdeffekt och utbilda så 

många medarbetare som möjligt vid varje tillfälle. 

”vi samarbetar mycket med XXXX(samarbetsorgan). XXXX får ju uppdrag från länets 

socialchefer. Så vi lyfter ju kompetenshöjning behov, utbildnings behov, varje år som vi ser 

att nu behöver vi fylla på med… kunskap om våld i nära relationer utifrån att det har kommit 

en ny SOFS som säger att nu ska vi utreda alla där det finns misstankar om våld. … Då måste 

vi fylla på medarbetarnas kunskaper om det, till exempel. … ” Chef 4 

 

4.6.2 Kunskapsaktivitet 

Chef 2 lyfter under intervjun farm hur viktigt det är att medarbetarna kontinuerligt är aktiva i 

att hämta in kunskap utöver den de får från de utbildningar som ges. Att flytta över 
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kunskapsinhämtningen från enskilda utbildningar till en mer vardaglig händelse som är direkt 

knuten till arbetsplatsen genom att ge de enskilda medarbetarna arbetstid som de får ägna åt 

att utöka sina kunskaper inom ett visst område. 

”jag tror ju egentligen att det bästa sättet… jag var med och gjorde ett projekt i en annan 

kommun … det var jätte intressant. Där vi avsatte tid för att förkovra sig, schemalagd … Är 

du intresserad av XXXX (metod) har du nån aning om vad det är… jag tog fram lite sånna 

här saker … gav förslag. Så skulle dom förkovra sig, försöka hitta lite information om det. 

Inte skriva eller nånting men ändå använda den tiden och känna att dom kunde, liksom… 

inhämta kunskap, det skulle vara för att inhämta ny kunskap och så sen kunna känna att man 

hade den … för jag gjorde ju en enkät innan jag satte igång det här som … visade då att dom 

flesta frågade en kollega eller en chef … det vart som att alla gjorde ju det men ingen hade ju 

nån på påfyllning och därför tänkte jag … göra det kopplat till jobbet, tänka så här jaa … att 

man gör det på arbetsplatsen, man inlemmar det på något sätt i vardagen för annars så tror 

jag att det är svårt och att det inte ger något.” Chef 2 

 

5. Analys 

5.1 Verksamheternas utformning 
Utifrån hur cheferna beskrev de enheter som de är chef över kan vi se att de arbetar i 

organisationer som är tämligen specialiserade. Den form av specialisering som verkar vara 

den som genomsyrar verksamheterna är den problemspecialiserade typen. Lundgren et. Al 

(2009) beskriver problemspecialiserade organisationer som organisationer som är uppdelad i 

mindre enheter baserat på vilken målgrupp eller typ av problem de arbetare mot, exempelvis 

missbruk eller unga lagöverträdare. I vissa av enheterna hade man blandat arbetsgruppen 

istället för att ha en helt homogen arbetsgrupp som uteslutande arbetade mot en specifik mål-

/problemgrupp. Där hade man några som arbetade mot barn och unga, några mot vuxna, andra 

kunde jobba med placerade barn och så vidare.   

Intressant att notera är att enheterna inte egentligen alls har någon form av 

funktionsspecialisering. Lundgren et. Al (2009) beskriver funktionsspecialisering som en 

form av specialisering där uppdelningen inom organisationen är baserad på vilken funktion 

enheterna fyller exempelvis utredningsenheter, placeringsenheter, och behandlande 

verksamheter typ missbruksvård.  

I De fall någon av cheferna hade medarbetare under sig som hade olika funktioner var det på 

grund av att hen var chef för flera enheter som arbetade mer eller mindre oberoende av de 

andra. 

Fördelen med att ha specialiserade organisationer är att man begränsar den mängd kunskaper 

som medarbetarna måste ha för att kunna arbeta inom verksamheten. Nackdelen med att ha en 

i hög grad specialiserad socialtjänstorganisation är att de personer som söker hjälp tenderar att 

uppleva det svårare att få kontakt med socialtjänsten och att de kan komma att måsta ha 
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kontakt med flera socialsekreterare.  

Det problematiska med att ha en hög personalomsättning i en specialiserad organisation är att 

kontinuiteten löper risk att avsevärt försämras. Klienter i socialtjänster som har en 

specialiserad organisationsform tenderar att möta fler socialsekreterare/tjänstemän om man 

söker hjälp. Anledningen till detta är att en klient kan komma att ha ett hjälpbehov som inte 

kan hanteras av endast en enhet inom en specialiserad organisation. Ponera att en klient 

kommer och vill ha hjälp med sitt missbruk, hen har inget arbete så förutom missbruksvården 

behöver hen också ekonomiskt bistånd. Hen är ensamstående och har ett barn, hen är utan ett 

socialt nätverk varför barnet kommer att placeras i väntan på en avslutad missbruksvård. Det 

är inte osannolikt att klienten kommer att måsta möta minst 4 socialsekreterare för att få sina 

och sitt barns behov utredda en för det ekonomiska biståndet, en missbruket, en för utredning 

av barnet, och en som ansvarar för placering av barnet. Den hjälpsökande kommer således att 

måsta ha kontakt med minst 4 socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövningen, då 

har jag inte inkluderat andra aktörer så som familjehem eller missbruksbehandlare. 

Något som cheferna lyfte upp under intervjuerna är att personalomsättningen är förödande för 

de personer som socialtjänsten är till för att hjälpa. 

 

5.2 Personalomsättning 
Kullberg (2011) menar på att de myndighetsutövande delarna inom socialtjänsten har blivit ett 

ingångs- och genomgångsyrke. Att socionomer inleder sitt yrkesliv i de myndighetsutövande 

arbetena för att sedan gå över till arbetet som inte är lika stressiga och slitsamma. 

Överlag tycker jag att detta stämmer med de svar cheferna gav. Utifrån vad cheferna beskrev 

så var det överlag en hög personalomsättning i de verksamheter de arbetade inom med 

undantag från en av cheferna som snarare hade en anmärkningsvärt låg personalomsättning. 

Vissa av cheferna sa inte uttryckligen att myndighetsutövning är ett genomgångsyrke men jag 

anser att man kan uttolka det från de svar de gav, att de i stor utsträckning anställer 

nyutexaminerade och att det har en relativ hög personalomsättning. Deras svar visar också 

tydligt att de upplever att medarbetare söker sig mot arbeten som var mindre tunga och 

ansträngande än myndighetsutövande arbeten mot barn och unga. 

Personalomsättningen i de myndighetsutövande verksamheterna blir problematisk på grund av 

glappet som finns mellan vad en nyutexamineradsocionom kan och vad en socialsekreterare 

som arbetar med myndighetsutövning mot barn och unga behöver kunna. Glappet gör att de 

verksamheter som anställer socionomerna måste ta ett stort ansvar när det gäller att inskola 

nyanställda. I den beräkning Lindquist (2010) gjort så är den genomsnittliga kostnaden för en 

att anställa en ny person 340 000 kr, av det så är 300 000 kr kostnaden för att skola in en 

person på arbetsplatsen.  
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5.3 Kompetenstrappor och förmåga att påverka lön 
De kompetenstrappor eller lönetrappor som cheferna pratade om skiljer sig något från den 

modell som Kullberg(2011) lägger fram. De typer av trappor som cheferna pratade om eller 

den trappa som de facto hade införts i en av kommunerna riktar sig mer mot ekonomisk 

kompensation än akademisk fortbildning och kompetenslyft. Den lönetrappa som hade införts 

i en av kommunerna hade tämligen markanta skillnader i jämförelse med den 

kompetenstrappa som Byberg (2003) sa att Norrköping hade infört.  

Det som i stor utsträckning avgjorde i vilken av nivåerna man hamnade i den lönetrappa som 

hade införts i en av kommunerna var hur erfaren och självständig/självgående man som 

medarbetare var, det var alltså lite för att inte säga ingen fokus på akademiska meriter.  

I den kompetenstrappa som Norrköping hade infört spelade antalet år man hade arbetat samt 

vilken akademisk utbildning man hade tämligen stor roll för vilken nivå man hamnade på. En 

annan skillnad var att kompetenstrappan i Norrköping styrde lönen i sin helhet medan den 

lönetrappa som införts i chef 2s kommun endast utgjorde ett lönetillägg på den redan 

befintliga lönen. 

Både Byberg (2003) och Lindquist (2006) som har tittat på två olika försök att införa 

kompetentrappor i socialtjänst verksamheter påvisar att de har haft tämligen begränsade 

effekter inom själva verksamheten, man har bland annat inte kunnat se någon större skillnad i 

personalomsättning. Chef 2 kunde inte egentligen uttala sig för på vilket sätt lönetrappan hade 

påverkat personalomsättningen i den kommun som hen arbetade i. Hen nämnde att de hade 

märkt av en minskad personalomsättning men att det samtidigt var för tidigt att dra några 

slutsatser eftersom lönetrappan hade infört relativt nyligt. 

Det finns fler skillnader mellan den lönetrappa som införts i en av kommunerna och de som 

Byberg (2003) och Lindquist(2006) pratar om. De kompetenstrappor som Byberg (2003) och 

Lindquist (2006) redogör för har fler dimensioner än den lönetrappa som chef 2 redogjorde 

för. Kompetenstrapporna var mer direkt kopplade till utbildningar och handledning kollegor 

emellan.  

Det framkom rätt tydligt från intervjuerna att chefernas upplevda reella förmåga att locka 

personal att stanna genom en högre lön var mycket begränsad. Att det var enklare för erfarna 

medarbetare att få upp sin lön genom att byta jobb än att stanna kvar och försöka förhandla 

upp lönen. Detta i kombination med hur cheferna beskriver den lönetrappa som de vill ha gör 

att jag tolkar chefernas önskan om lönetrappor som en önskan om att få ett riktat verktyg för 

att lönemässigt göra arbetsplatsen mer lockande för anställda. I min mening förefaller 

lönetrappan var en mycket mer riktad insats än vad kompetenstrapporna var. 

Kompetenstrappor är i sig ett mer omfattande och komplext system med fler parametrar än de 

lönetrappor som cheferna efterfrågade. Kullberg (2011) säger att kompetenstrappor, vars 

grundläggande fokus ligger i kompetensutveckling och i att skapa karriärvägar, i sig inte är 

nog för att få medarbetare att stanna i myndighetsutövande arbeten. Att införa en riktad insats 

så som en lönetrappa för att direkt försöka stävja en problematik som man sett finns känns 

klokt eftersom man försöker inte helt börja om från början utan man jobbar utifrån en grund 
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som redan finns. Chefernas mål med lönetrapporna var att direkt kunna premiera erfarna 

medarbetare genom att göra lönekuvertet tjockare för kompetenta och erfarna medarbetare, 

för att på så sätt locka dem att stanna inom verksamheten. Vad jag tolkar att cheferna vill ha 

lönetrapporna till är för att få ett verktyg så att de genom lön kan konkurrera med andra 

verksamheter där kraven och pressen på medarbetarna inte är lika stor. 

 

5.4 Inskolning 
Eriksson (2013) menar på att en nyutexaminerad socionom inte bara kan ta klivet in i 

verksamheten och börja prestera fullt ut på en gång. Eriksson (2013) menar på att det krävs en 

lång praktisk introduktion innan en nyutexaminerad socionom uppnår den självständighets en 

mer erfaren kollega har i sitt arbete. Kullberg (2014) menar på att en god introduktion och 

stöd under första året är en nödvändighet för att få socionomer att stanna inom verksamheten. 

En bra inskolning och första tid på arbetsplatsen för en ny medarbetare är ett bra verktyg för 

att motverka personalomsättning och se till så man har en stabil personal-

/kompetensförsörjning. Tre av cheferna har anpassat de nyanställdas första tid i verksamheten 

för att underlätta för dem att komma in i arbetet och ge dem utrymme att växa in i sin roll som 

socialsekreterare. De hade gjort detta genom att antingen ge dem enklare eller färre 

arbetsuppgifter under en viss tid samtidigt som de får stöd från mer erfarna medarbetare. 

Cheferna menade att det tar en relativt lång tid för medarbetare att komma in i arbetet och att 

man måste ge dem tid i början för att inte direkt skrämma bort dem från myndighetsutövning. 

Alla fyra kommuner hade stödstrukturer i organisationen i form av mentorer eller personer 

som de nyanställda specifikt kunde vända sig till, utöver chefen, för att få stöd och hjälp.  

Den chef som inte hade anpassat arbetsuppgifterna i början av anställningen uppgav att det 

inte egentligen inte var möjligt att ge de nyanställda lättare eller färre arbetsuppgifter under 

sin första tid på arbetsplatsen eftersom det inte fanns nog mycket erfaren personal som kunde 

kompensera för de nyanställda. Det var således inte möjligt att minska arbetsbördan för de 

nyanställda och samtidigt klara av att det uppdrag som enheten hade. 

Att skola in personal kan vara både en kostsam och krävande uppgift. Socialstyrelsen (2006) 

säger att inskolning/introduktion av ny person i arbetsgruppen är en påfrestning för hela 

arbetsgruppen och att inskolningen/introduktionen i slutändan kan påverka kvalitén i 

verksamheten negativt. Större delen av cheferna lyfte inte upp att inskola personal som ett 

stort problem. De framställde det snarare som att det var en realitet som man fick leva med. 

En av cheferna lyfte även fram att det kunde vara positivt att inskola personal eftersom man i 

verksamheten fick sätta sin egen prägel på dem, man fick inskola den nya personalen efter 

vad man i verksamheten ville ha ut från medarbetarna. 

 

5.5 Socionomutbildningen 
Utifrån vad som framkommer från intervjuerna ser vi att alla fyra chefer följer 

socialstyrelsens krav (SOSFS 2014:7) om att grundkompetens för att arbeta som 
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socialsekreterare mot barn och unga ska vara en socionomexamen. Cheferna anställer inte 

någon som inte är socionom. Om de har problem att få tag i kompetent personal så vänder de 

sig till bemanningsföretag som har socionomkonsulter eller köper utredningar av privata 

företag istället för att sänka kompetenskravet på de som de rekryterar. 

Åsikterna var delade om huruvida en specialiserad socionomutbildning var fördelaktig eller 

inte. Två av cheferna sa att de trodde att en socionomutbildning som tillät större specialisering 

mot exempelvis myndighetsutövning skulle vara bättre än den socionomutbildning som finns 

nu.  

Det cheferna överlag efterfrågade från socionomutbildningen var mer kunskaper som skulle 

göra socionomstudenter bättre förberedda för ett arbete inom myndighetsutövning. Chefernas 

förslag på vari socionomutbildningen kunde förbättra sig var dock rätt spretig. Det framkom 

inte en enhetlig bild av vad socionomer inte kan annat än att de generellt inte har nog 

djupgående kunskaper om det myndighetsutövande arbetet. Cheferna ville bland annat att 

socionomerna skulle vara bättre förberedda på den maktposition man kan hamna i som 

socialsekreterare, de skulle kunna lagstiftning och förordningar bättre, de skulle ha större 

kunskap om hur man utreder. 

Överlag ställde sig cheferna kritiska till att nyutexaminerade skulle börja sitt yrkesliv med 

myndighetsutövning mot barn och unga. Anledningen till det var för att de tyckte att det 

myndighetsutövande arbetet ställde höga krav på personlig mognad och att det var ett arbete 

som ställde höga krav på den enskilde medarbetarens förmågor. Endast en av cheferna tyckte 

att socionomutbildningen gav sådana kunskaper som möjliggjorde att en socionomstudent tog 

klivet direkt från studier till ett myndighetsutövande arbete. Anledningen som den chefen gav 

var att organisationen hade en sådan stödstruktur inbyggd så att det inte var något problem att 

socionomen inte kunde allt.  

Socionomutbildningen är utformad för att vara en generalistutbildning på grundnivå, en 

utbildning som ger studenten en grund att stå på som fungerar inom hela det sociala 

arbetsfältet (Högskoleverket, 2009). Högskoleverket menar på att socionomutbildningen inte 

kan tillgodose alla kunskapsbehov och att mer specialiserad kunskap kräver en 

fördjupningsutbildning (SOU 2010:65). 

Utifrån det cheferna säger under intervjuerna tolkar jag det som att de tycker att 

socionomutbildningen är en bra grundutbildning. Det som flera av cheferna framhöll som en 

viktig kompetens som socionomer har var att de hade ”socionomtänket”, att de hade en 

förförståelse för hur social problematik ter sig och hur det påverkar individer. Frågan om en 

mer specialiserad socionomutbildning blir i min mening lite av en ickefråga utifrån de svar 

som cheferna överlag gav i intervjuerna. Det som cheferna egentligen efterfrågar från 

socionomutbildningen är att den ska ge studenterna mer yrkeserfarenhet från 

myndighetsutövande arbete mot barn och unga. Cheferna vill från socionomutbildningen ha 

kunskap som bättre förbereder socionomstudenter på myndighetsutövande arbete.  
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6. Diskussion 
Innan jag påbörjade min datainsamling kände jag till att personalomsättning var ett problem i 

många kommuner. Jag hade dock inte kunnat föreställa mig att frågan om just 

personalomsättningen skulle komma att dominera mina intervjuer i den utsträckning som den 

gjorde. Personalomsättningen fick en central roll i mina intervjuer för att den påverkar 

kompetensutvecklingen i en rätt stor utsträckning. Anledningen till att personalomsättningen 

påverkar kompetensutvecklingen är för att de som fyller det vakuumet i verksamheterna som 

uppstår när det de mer erfaren medarbetarna söker sig vidare är nyutexaminerade socionomer.  

Den effekt personalomsättning har på verksamheterna är att nivån på arbetslivserfarenhet 

inom personalgrupperna sjunker. Den akademiska nivån sjunker inte egentligen eftersom 

socionomexamen är en bra akademisk grund att stå på och att de anställda minst ska ha en 

socionomexamen för att jobba i verksamheten. Det råder inte heller enligt cheferna någon 

egentlig brist på socionomer. Således är det framförallt verksamheternas behov av erfaren 

personal som påverkas av personalomsättningen. Personalomsättningen leder till en 

braindrain av praktiska kunskaper. 

Socionomers höga nivå av akademiska kunskaper och ofta låga nivå av praktiska kunskaper 

leder till en förskjutning i vad  kompetensutvecklingsinsatserna måste fokusera på. 

Kompetensutvecklingsinsatserna måste användas för att bygga på den grundläggande 

praktiska kunskapen som krävs för att de nyanställda ska kunna arbeta i verksamheten istället 

för att kunna användas för att fördjupa och förnya exempelvis akademiska kunskaper i 

arbetsgruppen.  

Kompetensutveckling är en viktigt kvalitetshöjande insats i socialtjänsten. Man måste 

kontinuerligt fylla på och förnya medarbetarna kunskap för att försäkra sig om att kvalitén på 

socialtjänsten insatserna är hög. För att verksamheten ska kunna tillgodogöra sig någon mer 

omfattande kompetenshöjande insats så måste den dock först ha en stabil grund att stå på, 

man måste tillgodose verksamhetens de mer basala behoven. Jag har förståelse för att 

cheferna mest pratar om den kompetensutveckling som riktar sig mot nyanställda eftersom det 

är där deras behov ligger. 

Det finns ett tydligt glapp i vad nyutbildade socionomer kan och vad man behöver kunna för 

att arbeta med myndighetsutövande arbete mot barn och unga. Jag skulle dock vilja påstå att 

det glappet är ofrånkomligt. Socionomutbildningen är utformad för att vara en solid grund att 

stå på för de nyutexaminerade socionomerna. Utformningen på socionomutbildningen ska 

tillgodose både socionomers behov av att vara anställningsbara och arbetsgivares krav på 

kompetens. Den ska vara en akademisk examen på grundnivå som ger socionomstudenterna 

de kunskaper som krävs för att kunna arbeta inom hela det sociala arbetsfältet. Utifrån det 

cheferna sa under intervjuerna så kan jag inte annat säga än att socionomutbildningen är det 

den avsågs att vara.  

Glappet som finns mellan verksamheternas behov och de kunskaper som socionomer har med 

sig från utbildningen är i min mening ofrånkomligt. Det är inte realistiskt att inom ramen för 
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vad socionomutbildningen ska vara också ge socionomstudenter alla de kunskaper som krävs 

för att arbeta i myndighetsutövande verksamheter mot barn och unga. Problemet ligger i min 

mening inte i vad nyutexaminerade socionomer inte kan utan i att myndighetsutövande arbete 

mot barn och unga ofta är ett ingångsjobb för nyutexaminerade. Det är inte optimalt att de 

nyutexaminerades första jobb är inom ett av det mest krävande arbeten som finns inom det 

sociala arbetsfältet. Man har inte den kompetens som krävs för att direkt från 

socionomutbildningen kunna ta klivet in och arbeta med myndighetsutövning mot barn och 

unga. Det orsakar problem för organisationen i och med att nyutexaminerade generellt 

behöver en lång inskolningstid och det blir påfrestande för arbetsgrupperna att ta in många 

nya personer. Det blir likaså en ohållbar situation för de nya medarbetarna i och med att de 

förväntas göra ett arbete som de inte har rätt kunskap för att kunna utföra. 

I min mening ligger grunden till problemet i att jobbet som socialsekreterare mot barn och 

unga inte är ett attraktivt yrke. 

Cheferna säger tydligt under intervjuerna vad personalomsättningsproblemet kommer av och 

hur de tror att man kan lösa det men det enda svaret som cheferna har på hur de i dagsläget 

kan motverka personalomsättningen är genom dialog med medarbetarna. Dialog kan vara bra. 

En dialog med medarbetarna kan hjälpa till att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och 

tydliggöra vilka push och pull faktorer som påverkar personalomsättningen men dialoger kan 

inte i sig avhjälpa den höga personalomsättningen. 

Något som bidrar till att kompetent personal söker sig till andra arbeten är enligt cheferna att 

ett av det mest effektiva sätten att få upp sin lön som socionom är att gå från ett arbete till ett 

annat och att i samband med nyanställningen förhandla om en hög lön. Cheferna visar på att 

det finns ett problem i hur löneutvecklingen ter sig för de socialsekreterare de har i sina 

verksamheter och de lyfter under intervjuerna fram att de behöver fler verktyg för att kunna 

locka de mer erfarna medarbetarna att stanna med en högre lön.  

Personalomsättningen som den ser ut idag är en ond cirkel. Arbetet som socialsekreterare är 

ansträngande och det finns mindre påfrestande arbeten med liknande lön som man, ofta inom 

samma organisation, som medarbetare kan söka sig till. Cheferna för myndighetsutövande 

enheter har inte i sin chefs roll någon egentlig möjlighets att reellt anpassa arbetsvillkoren för 

medarbetare. För mig förefaller det som att cheferna har sina händer bundna, de har inte de 

verktyg eller de mandat de behöver för att kunna anbringa en verklig förändring för att få 

arbetsplatserna att bli mer attraktiva. Cheferna upplever att det inte får gensvar från politiskt 

håll när de ber om mer resurser. Det gör att de är begränsade i hur de kan göra arbetet mer 

attraktivt genom högre lön och de inte får utrymme i budgeten att öka på personalstyrkan och 

på så sätt lätta upp arbetsbördan för medarbetarna. Den höga personalomsättningen bidrar 

ytterligare till att anstränga arbetssituationen för de mer erfarna socialsekreterarna eftersom de 

inskolar de nya samtidigt som de måste täcka upp för de nyanställda innan de kan ta på sig en 

fullstor arbetsbörda.  

Då jag gav mig ut för att genomföra mina intervjuer så hade jag frågor med om 

kompetenstrappor. Men de kompetenstrappor från litteraturen som jag grundade min 

förståelse på var en helt annan än den som cheferna ute i verksamheterna ville ha. De 
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kompetenstrappor som cheferna pratade om hade inte alls en lika komplex eller omfattande 

utformning. De efterfrågade inte komplexa kompetensutvecklingssystem utan de ville ha 

enklare mer riktade verktyg. De ville ha verktyg som kunde göra att de kunde påverka lönen 

för sina medarbetare. Göra så att rutinerade och erfarna socialsekreterare ville stanna kvar i 

myndighetsutövandet. De såg inte möjligheten till kompetensutveckling som en 

påverkansfaktor för att behålla personal.  

Personalomsättningen urlakar kompetens inom verksamheterna och drar ner kvalitén på de 

insatser som socialtjänsten tillhandahåller. Den kommun som hade högst personalomsättning 

av de som cheferna arbetade i hade en personalomsättningen på ca 50-60 % av enhetens helar 

personalstyrka årligen.  

Ponera att vi har en fiktiv verksamhet har 20 anställda och lika hög personalomsättning som 

ovanstående kommun. Vår fiktiva verksamhet har således en personalomsättning på 10 

personer per år. Utifrån Lindquists (2010) beräkningar på vad personalomsättning kostar så 

kostar en sådan personalomsättning ungefär 3,4 miljoner kronor årligen. Pengar som hade 

kunnat läggas på att öka personalmängden på enheten, höja lönerna för att göra arbetet mer 

attraktivt för de som redan arbetar där eller satsa rejält på kompetenshöjande insatser. Om vi 

tar kostnaderna för personalomsättningen i vår fiktiva verksamhet och lägger dem på att höja 

lönerna för de anställda så kan vi höja alla anställdas löner med ca 10 000kr per månad, då har 

jag räknat så att arbetsgivaravgiften på ca 31 %1 täcks av pengarna från 

personalomsättningen. En löneökning på 10 000kr skulle innebära en löneökning på ca 40% 

räknat på socialsekreterare medellön2. 

Märk väl att i beräkningen för vad personalomsättningen kostar så har jag inte räknat in 

kostnaden för hur den nedsatta kvalitén som kommer av personalomsättningen påverkar 

arbetet som utförs inom verksamheten. Lindquist (2010) menar på att det finns stora 

samhällsekonomiska vinster i att ha ett ekonomiskt tänkande kring kostnaden för olika 

insatser från samhället. 

”För barn och unga blir konsekvenserna av detta tänkande dramatiska ur ett rent ekonomiskt 

perspektiv eftersom konsekvenserna av ett misslyckande kan leda till ett utanförskap och en 

marginalisering under decennier. Vi pratar då ofta om ekonomiska effekter som kan mätas i 

miljontals kr, stundtals tiotals miljoner kr, per person.” (Lindquist. 2010. s.30) 

Lindquist (2010) menar på att prislappen för en genomsnittlig ungdoms framtida utanförskap 

ligger på ca 12 miljoner kronor. De 12 miljonerna är räknade utifrån vad det kostar samhället i 

missade skatteintäkter och kostnader för exempelvis arbetsförmedling, socialtjänst och 

liknande. Olika typer av utanförskap kostar samhället olika mycket beroende på vilken typ av 

problematik individen har. Exempelvis så kostar heroinmissbruk samhället mer än vad 

arbetslöshet gör. 

                                                           
1http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/arbetsgivare/socialavgifter/arbetsgivaravgifter.4.233f91f7
1260075abe8800020817.html 
2 http://www.lonestatistik.se/loner.asp/yrke/Socialsekreterare-1274 
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Jag kommer nu att göra ett lite förenklat tankeexperiment.  

Tänk er att dom 10 personer som årligen anställs i vår fiktiva verksamhet handlägger 20 

ärenden var och att deras låga kunskapsnivå leder att de gör fel eller missar i ungefär 1 % av 

de ärenden som de handlägger så att ungdomen/barnet inte får den hjälp hen behöver och 

sedermera hamnar i ett utanförskap. Om vi utgår ifrån ovanstående kostnader för vad ett 

utanförskap kostar så har de nyanställdas nedsatta förmåga kostat samhället ytterligare 24 

miljoner kronor. Samhällets kostnad för den höga personalomsättningen har således stigit med 

24 miljoner kr årligen. Om man räknar ihop alla kostnader för personalomsättningen i vår 

fiktiva verksamhet så uppgår kostnaden till 2,7 miljoner för varje ny person som böjar arbeta i 

verksamheten.  

Det jag har gjort är ett tankeexperiment, de siffror jag räknar på kommer inte direkt ifrån 

verksamheter utan de kommer från andra litteraturkällor. I experimentet så har jag räknat med 

att nya handläggare gör fel i 1 % av de ärenden de handlägger, det är en siffra som inte är 

grundad i data utan som jag har hittat på och använt för att visa på hr man kan räkna, den kan 

i verkligheten kan vara både högre eller lägre. Vad den exakta kostnaden är i en specifik 

verksamhet kan man inte avgöra utifrån mitt tankeexperiment men vad mitt experiment visar 

på är ett sätt att tänka. Ett sätt att i samhällsekonomiska termer värdera det arbete som 

socialsekreterare gör.  

 

Personalomsättningen kostar mycket pengar men det är inte den mest negativa konsekvensen. 

Den värsta konsekvensen som personalomsättningen för med sig är att den gör så att kvalitén i 

verksamheterna sjunker. Det innebär ett sämre skyddsnät för de mest utsatta individerna i vårt 

samhälle.  

Socialsekreterare bär en potentiellt enorm samhällskostnad i det arbete de gör. I min mening 

har vi som samhälle inte råd att ha en hög personalomsättning i de myndigheter som ska ta 

hand om våra allra mest utsatta medmänniskor. 

 

6.1 Slutord 
Jag har i denna uppsats pratat mycket om personalomsättning, jag hade inte initialt för avsikt 

att göra det. Då jag för några månader sen gav mig på detta uppsatsskrivande ville jag 

fokusera på hur man i verksamheter som arbetar med myndighetsutövning mot barn och unga 

ser till att hålla en god kompetensnivå i arbetsgrupperna. Det har jag väl i och för sig gjort, 

men uppsatsen tog en vändning som jag inte hade förväntat mig. Under mina intervjuer 

framkom en bild organisationer som står och stampar på samma ställe eller som i värsta fall 

bara försöker hålla huvudet över ytan när det gäller kompetensförsörjning. De rekryterar 

kontinuerligt ny personal eftersom kompetent personal inte stannar kvar. Personalen söker sig 

till mindre stressiga, mindre komplicerade, och bättre betalda arbeten som oftast finns nära 

tillhands inom samma kommun. Det är en situation som gör att de mesta av resurserna som 
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hade kunnat spenderas för en höjd kompetens inom arbetsgrupperna nu används för att 

inskola nyanställda. Det är inte hållbart i längden. 

Som jag ser den så är bästa kompetensförsörjningsstrategin inte egentligen en 

kompetensförsörjningsstrategi utan en personalförsörjningsstrategi. Man kan inte bygga ett 

hus på en ostadig grund. På samma sätt kan man inte bygga en stabil och kompetent 

organisation om den inte har en stadig grund att stå på. 

Jag är medveten om att jag drar ganska höga växlar från resultaten i min studie. Jag har 

intervjuat fyra personer från fyra olika kommuner, det är inte en stor studie. Studien säger 

ingenting om läget på en nationell nivå och resultaten går inte egentligen att överföra på en 

större population. Vad denna studie gör är att visa på ett tydligt problem, en hög 

personalomsättning. Finns problemet i alla kommuner? Problemet tog sig olika uttryck i de 

kommuner som ingick i min undersökning och sannolikt tar det sig olika uttryck i andra 

kommuner. 

Vad jag hoppas att denna studie kan göra är att ligga till grund för mer forskning. Det hade 

varit intressant att se studier där man ser vilka effekter förändringar i organisationen kan ha 

för kompetensförsörjningen och personalomsättningen. Att införa tydliga strategier och 

studera hur de påverkar de myndighetsutövande enheterna. Exempelvis genom att utöka 

handlingsutrymme och utöka befogenheterna för enhetscheferna eller genom att införa en 

lägre arbetsbörda eller genom högre lön för att göra sådana myndighetsutövande jobb mer 

attraktiva. 
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