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Abstract 

 

Authors: Ugne Dziaugyte Rosenkvist and Malin Nilsson 

Title: Satisfied social workers: a qualitative study on social workers’ satisfaction within 

their workplace. [Translated title]  

Supervisor: Mikael Sandgren 

Assessor: Elizabeth Martinell Barfoed 

 

The aim for this study was to examine social worker’s individual experiences on which 
of their personal needs they feel are being fulfilled by their workplace and what leads 
them to stay in their work placement. The study is based on six semi-structured 

interviews with social workers in Sweden. Our analysis is based on Maslow’s hierarchy 
of needs and terms from Human Resource Management. The analysis was based on two 

different kind of perspectives: one focusing on experiences of personal needs whereas the 
other focusing on the needs they consider fulfilled by the work organisation which leads 
them to stay at their work place.  

 

The result of the study shows that there are a few common needs that our interviewees 
define as important for them to consider staying at their work placement. These needs 

can be defined as salary, colleagues, support and development. Our interviewees define 
these needs as somewhat different however they all tend to have a few things in common, 
when for instance discussing salary. Social workers see salary as a form of reward for the 

work and responsibility they claim they have. Therefore, they express the need of being 
rewarded accordingly as a form of both monetary and psychosocial reward.  
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

Vårt intresse för vårt val av ämne har sin grund i den höga personalomsättningen som 

råder inom socialtjänsten. Vi har båda två under studierna på socionomprogrammet år 

2015 genomfört den verksamhetsförlagda praktiken inom socialtjänstens Individ- och 

familjeförvaltning, barn och unga. Under praktiken blev det uppenbart för oss att det 

inom denna enhet råder en hög personalomsättning. Det såg vi genom att flertalet av 

socialsekreterarna var nyanställda samt att det rörde på sig med både uppsägningar och 

nyanställningar under vår korta praktikperiod på drygt fyra månader.  

Hög personalomsättning är dock inte är en enskild företeelse på just våra praktikplatser. 

Det förs en samhällsdebatt om företeelsen. Ett par exempel på den debatten finner vi i 

tidningsartiklarna ”Socialtjänsten i kris – risk för nya dödsfall” Lapidus (2014) 

och ”Socionomerna fortsätter fly socialtjänsten” Åberg (2015) som båda skildrar den 

höga personalomsättningen inom socialtjänsten. Förklaringarna till att socialsekreterarna 

lämnar sin arbetsplats kan vara flera och ha olika karaktär. Media och fackförbund 

rapporterar bland annat om negativ psykisk och fysisk arbetsmiljö för socialsekreterare 

där fokus särskilt läggs på dem som arbetar med ärenden som rör barn och unga. 

Forskning stärker den bild som media och fackförbund ger genom en skildring gällande 

socialsekreterarnas arbetssituation som visar på hög arbetsbelastning, svårigheter att 

utföra arbetet på det sätt de önskar ofta i kombination med hög personalomsättning 

(Schwartz 2007; Tham 2007a, b; Tham & Meagher 2009).  

I rapporten ”Att bygga kompetens för kvalificerade utredningar av barn och unga” 

(Lindquist 2010) undersöktes genom intervjuer hur socialsekreterarna uppfattade sin 

arbetssituation. I rapporten framträder en avsaknad av uppskattning för det arbete 

socionomerna utför samt att lönesättningen utgör en låg värdering i samhället som kan 

leda till att socionomerna slutar på arbetsplatsen. Den bilden överensstämmer väl med 

resultaten av en enkätundersökning om arbetsvillkor som genomfördes bland drygt 300 

socialsekreterare i Stockholms län (Tham 2008). Bristande organisatoriska förhållanden, 

höga krav i arbetet och hög personalomsättning framträdde (Tham 2007a, b; Tham & 

Meagher 2009).  
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Tidigare forskning gällande den höga personalomsättningen bland socialsekreterare som 

arbetar inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård bygger mestadels på att undersöka 

vilka faktorer som visar på varför socialsekreterare väljer att lämna sin arbetsplats. Vi är 

inte intresserade av omsättningen av personal som ett strukturellt problem och faktorerna 

bakom. Det vi framförallt är intresserade av är den enskilde socialsekreteraren som 

handlande aktör och då blir de behov som den enskilde socialsekreteraren upplever 

intressanta att undersöka. Vi antar ett annat perspektiv på problematiken än vad den 

etablerade forskningen som vi refererar till gör. Socialarbetarens profession och det 

sociala arbetet är i likhet med många andra professioner inom vård och omsorg att 

betrakta som ett kall, men med en ökad professionalisering kan det förväntas att andra 

behov blir allt viktigare. Det finns forskning som sätter de anställdas behov i relation till 

att stanna kvar på sin arbetsplats. Ett av flera behov som Glisson och Durick (1988) 

lyfter fram är de anställdas kompetens och det utrymmet de ges att kunna använda sig av 

denna för att genomföra de olika arbetsmomenten. Bra ledarskap är också en önskvärd 

tillgång som de anställda upplever som positivt och som i nästa led utgör en viktig 

drivkraft till att de anställda känner sig nöjda på sin arbetsplats och därmed väljer att 

stanna kvar (ibid).  

Forskning kring vilka behov som gör att socialsekreterare väljer att stanna kvar på sin 

arbetsplats är vad vi kan se otillräcklig samtidigt som vi ser behov av att minska 

personalomsättningen inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Även om en ökad 

personalomsättning tycks vara ett vanligt fenomen i dagens arbetsliv så framstår denna 

problematik som allvarlig inom arbetsområden som av olika skäl förutsätter relativt 

varaktiga relationer för att ge resultat som exempelvis relationen mellan socialsekreterare 

och klienter. I synnerhet om klienterna är barn och ungdomar. Därav är det av intresse att 

lyfta fram den behovstillfredsställelse som leder till att socialsekreterare inom Individ- 

och familjeförvaltningen, barn och unga, väljer att stanna kvar på sin arbetsplats.  

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka behov som socialsekreterare inom Individ- 

och familjeförvaltningen, barn och unga, upplever att deras arbetsorganisation 

tillfredsställer och som får dem att stanna kvar på sin arbetsplats.  
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Våra frågeställningar lyder:  

1. Vilka behov upplever socialsekreterare att organisationen tillgodoser?  

2. Vilka upplevda behovstillfredsställelser som organisationen tillgodoser gör att 

socialsekreterare väljer att stanna kvar på sin arbetsplats?  
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2. Metod och metodologiska överväganden 
I följande kapitel beskrivs den valda metoden samt hur studien har genomförts rent 

metodmässigt.  

2.1 Val av metod  

Under inledningsfasen av vår undersökning ställdes vi inför ett avgörande val angående 

vilken metod som skulle vara mest lämplig för vår studie. Vi var i ett tidigt skede överens 

om att vi ville undersöka enskilda socialsekreterares upplevelser. En kvantitativ studie 

genom exempelvis enkäter valde vi därför bort direkt då vi anser att denna metod inte är i 

enlighet med vårt syfte att undersöka socialsekreterares egna upplevelser. Kvalitativa 

studier däremot ger utrymme för följdfrågor och flexibilitet vilket i sin tur leder till att vi 

som forskare lättare kan nå fram till individens egna upplevelser (Bryman 2011). Vår 

studie tar sitt ursprung i ett socialt problem i en aktuell diskussion kring den höga 

personalomsättningen inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Vi är nyfikna på 

vilka behov socialsekreterare upplever att deras arbetsorganisation tillfredsställer och 

som får de att stanna kvar på sin arbetsplats.  För att kunna undersöka detta anser vi att 

kvalitativ metod är en lämplig metod för att finna dessa svar.  

För att undersöka socialsekreterarnas upplevelser bedömde vi att individuella 

semistrukturerade intervjuer skulle vara mest lämpliga för vår studies syfte. Intervjuer 

som tillvägagångssätt har gett oss  möjlighet att under kort tid höra flera 

socialsekreterares upplevelser av vår forskningsfråga samt gett oss möjlighet att se och 

höra sådant som inte skulle ha framkommit eller uppmärksammats annars (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015). Semistrukturerade intervjuer har gjorts med hjälp av en 

intervjuguide (Bilaga 2), vilken innehöll tämligen specifika teman som berör 

forskningsfrågorna (Bryman 2011). Trots att semistrukturerade intervjuer innehåller ett 

visst mått av struktur finns det även utrymme för flexibilitet. Det ger bland annat 

möjlighet till intervjupersonerna att själva styra svaren under intervjun samt innehållet, 

då hen kan välja att inte svara på de ställda frågorna (Bryman 2011). Utöver det hade vi 

möjligheten att under intervjuerna ställa följdfrågor samt att både vi och 

intervjupersonerna gavs en möjlighet att resonera och förklara om något under intervjun 

blev otydligt. Den föregående beskrivna flexibiliteten använde vi oss av under våra 
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intervjuer tillsammans med hjälp av vår sammanställda intervjuguide (Bilaga 2). Under 

den första intervjun följde vi intervjuguiden så gott som till punkt och pricka, detta för att 

inte gå miste om något under intervjutillfället. Det kändes dock lite tjatigt och som att vi 

inte lyssnade på intervjupersonen. Inför de resterande intervjuerna såg vi till att ställa de 

frågor som var relevanta och inte ställa om frågor som vi redan hade fått ett svar på. Det 

visade sig vara framgångsrikt eftersom att de följande intervjuerna från vår sida sett 

upplevdes vara mer avslappnade och följsamma.  

2.2 Metodens förtjänster och begränsningar 

Att använda sig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer har både förtjänster och 

begränsningar. En fördel som vi har kunnat se är att en semistrukturerad intervju enligt 

Bryman (2011) innebär att intervjuprocessen ska vara flexibel. Under våra intervjuer har 

vi haft en lista med teman som vi berört och utöver det har frågor som inte ingår i 

intervjuguiden också ställts när vi som intervjuare har knutit an till något som våra 

intervjupersoner har sagt. Tyngdpunkten under intervjun har legat på hur 

intervjupersonen uppfattar och tolkar våra frågor och händelseförlopp med hänsyn till att 

det som våra intervjupersoner upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse av 

händelser, beteenden och mönster. När vi gjorde det så fick vi möjlighet att få svar på 

andra frågor, vilket i enlighet med Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) ger forskaren 

en bredare bild med fler nyanser och dimensioner än vad som fås av till exempel 

strukturerade frågor.  

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att nackdelen med semistrukturerade 

intervjuer är att det som är en fördel, nämligen att lyssna in vad intervjupersonen säger 

och därefter ställa följdfrågor kring det, också kan innebära en risk att intervjun upplevs 

mer som ett förhör än en intervju. Det var därför av vikt att vi under intervjuerna tänkte 

på hur vi gjorde när vi ställde frågorna för att på så sätt få en bra balans.  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) diskuterar att val av kvalitativ metod har den 

svagheten att semistrukturerade intervjuer kan ge en begränsad bild av vårt valda 

fenomen och att vi behöver behandla metoden därefter. Det går inte att dra några 

generella slutsatser då det blir den enskildes subjektiva upplevelser som vi fångar. En 

eller ett par intervjuer kan ge ett tunt material så till vida att det inte går att generalisera. 
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Vi valde att genomföra sex semistrukturerade intervjuer då vi ansåg dessa vara 

tillräckligt många för att kunna få in relevant material för studien. Detta har även varit 

tillräckligt för att utifrån vår studies frågeställningar skönja intressanta teman och därmed 

få ett tillförlitligt empiriskt material.  

2.3 Urval och tillvägagångssätt  

Vi har utifrån vårt syfte använt oss av ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval är enligt 

Bryman (2011) att forskaren gör sitt urval utifrån en önskan om att intervjua personer 

som är relevanta för forskningsfrågorna. Under vår verksamhetslagda praktik har vi 

etablerat ett kontaktnät med flera socialsekreterare i olika kommuner och vårt urval har 

gjorts inom den kretsen. Vår forskningsfråga och problemformulering gjorde det relevant 

för oss att anpassa vårt urval och välja att söka efter socialsekreterare som arbetar inom 

individ- och familjeförvaltningen, barn och unga. Vi valde att rikta oss till 

socialsekreterare som arbetar med liknande arbetsuppgifter eftersom vi ville minimera 

risken att olika arbetsuppgifter skulle kunna påverka de insamlade data. Dessa 

socialsekreterare arbetar med uppgifter så som att; utreda och följa upp barn med olika 

insatser, inneha kontakter med samarbetspartners och andra myndigheter samt 

upprätthålla ett samarbete med barnens biologiska nätverk.  

Vi frågade oss därefter om vi skulle söka efter dessa socialsekreterare utifrån samma 

arbetsplats och därmed också inom samma kommun eller om vi skulle välja att söka 

intervjupersoner från flera olika arbetsplatser. Vårt val föll på att söka socialsekreterare 

från två olika arbetsplatser inom två olika kommuner. Det beslutet motiverade vi utifrån 

Svensson och Ahrne (2015) som beskriver att det i huvudsakligen finns två olika 

strategier i urvalsprocessen. Vi valde att utgå från den strategi som innebär att välja ut 

intervjupersoner från två olika arbetsmiljöer men ändå miljöer som är så lika varandra 

som möjligt, för att på så sätt öka både säkerheten och minska risken att de resultat vi får 

till exempel beror på att det råder ett ovanligt dåligt arbetsklimat på ett visst kontor.  

Beroende på slumpartade omständigheter blev det så att vi inom ramen för det 

målinriktade urvalet använde oss av två olika tillvägagångssätt för att slutligen nå ut till 

intervjupersonerna. När en av oss åkte ut till en arbetsplats inom socialtjänsten i X 

kommun för att eftersöka intervjupersoner föll valet på att helt enkelt ta kontakt med de 
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socialsekreterare som för just det tillfället fanns tillgängliga på kontoret. De tre första 

socialsekreterarna som tillfrågades valde att tacka ja till att medverka i vår studie. Detta 

resulterade i ett bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2011) är det urval som forskaren 

gör då hen väljer de intervjupersoner som finns tillgängliga i just det ögonblicket. Dessa 

intervjupersoner fick därefter ett informationsbrev att läsa (Bilaga 1). Det andra sättet 

som den andra av oss gjorde var att skicka ut ett mail (Bilaga 1) till berörda 

socialsekreterare i en annan kommun med en förfrågan om de skulle vilja vara med i vår 

undersökning. De tre första socialsekreterare som genom mail tackade ja till att 

medverka i studien ledde till ett slumpmässigt urval av de intervjupersonerna. Då det inte 

i förväg fanns en möjlighet för oss att veta vilka tre som först skulle svara på den utsända 

förfrågan blev det ett slumpmässigt urval.  

Våra intervjuer ägde rum i en ostörd miljö som intervjupersonerna själva valt ut. Vikten 

av att kunna få vara i en ostörd miljö för intervjun var viktig eftersom att allt som sades 

skulle höras, för att transkriberingen ska kunna ske utan yttre påverkan (Bryman 2011). 

Intervjuerna varade mellan högst en timmes tid till minst trettio minuters tid, ingen paus 

togs under intervjutillfällena. Inför varje intervjutillfälle innan dessa spelades in 

informerade vi våra intervjupersoner kort om intervjuns upplägg samt de 

forskningsetiska kraven som finns.  

Transkriberingen av intervjuerna gjordes snarast efter att dem var genomförda. Då 

transkriberingen ska utföras så fort som möjligt efter en intervju då våra intryck av den är 

som bäst (Öberg 2011). Vi valde att skriva ut våra transkriberade intervjuer för att på så 

sätt lättare få en överblick över vårt insamlade material. Rennstam och Wästerfors (2011) 

beskriver att det är viktigt att sortera och reducera i empirin för att kunna argumentera för 

den. När vi har återgett citat i analysen är dessa aktsamt redigerade; då vissa ord 

(exempelvis ”eh” och ”öh”) försvårar läsbarheten i citaten och inte har något relevans för 

sammanhanget har vi valt att ta bort dem.  

 

Vi har bearbetat det insamlade materialet med hjälp av kodning. Viktigt är att poängtera 

att de transkriberade intervjuerna i möjligaste mån först ska läsas förbehållslöst utan att 

författarna egentligen letar efter något specifikt (Bryman 2011). För att i nästa skede 

koda dessa utifrån de intressanta begrepp eller synpunkter som dyker upp och inte koda 
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dessa så att de leder till ett svar på syfte som vi kanske redan har en uppfattning om 

(ibid). Därför läste vi våra transkriberande intervjuer utan att fundera över vilka kodord 

vi skulle vilja använda. Därefter bestämde vi oss för att sammanställa våra sex intervjuer 

och då utgick vi utifrån våra teman i intervjuguiden. På så sätt fick vi en översikt över 

vårt material. Efter den första kodningen kunde vi urskilja svar som ledde oss till vissa 

nyckelbegrepp utifrån teorin och då valde vi därefter att utifrån dessa nyckelbegrepp att 

färgkoda vårt material. Färgkodningen genomfördes med utgångspunkt i följande 

begrepp: ”belöning”, ”kompetens”, ”kommunikation”. Med hjälp av färgkodningen 

kunde vi urskilja nyanserna på det som diskuterades under intervjun. Jönsson (2010) 

beskriver att kodningen skall vara till hjälp att systematisera och hitta ett mönster i de 

data som samlats in. Rennstam och Wästerfors (2011) beskriver att när forskarna har 

sorterat, reducerat och kodat det insamlade materialet kan detta användas för att 

argumentera för studiens syfte.  

 

2.4 Metodens tillförlit l ighet 

Bryman (2011) nämner begrepp som handlar om vår studies tillförlitlighet, de begreppen 

är trovärdighet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Dessa begrepp har 

formulerats för att bättre anpassas till kvalitativ metod. Dessa begrepp har vi ansett vara 

användbara för vår kvalitativa studie.  

Det är av vikt att vår studie blir trovärdig och med det menar Bryman (2011) att det som 

vi som forskare kommer fram till i forskningen måste kunna ses som trovärdigt och 

acceptabelt i andra människors ögon. Detta har vi gjort genom att låta vår handledare 

kontinuerligt granska vår studie och dess resultat. Utöver det har vi efter avslutade 

intervjuer frågat våra intervjupersoner om det finns något de vill tillägga eller utveckla 

för att undvika missförstånd för att på så sätt öka studiens trovärdighet.  

Pålitlighet innefattar i enlighet med Bryman (2011) att forskaren så noggrant som möjligt 

redogör för forskningens olika delar. Avsikten är att ge läsaren förståelse för hur vår 

undersökning har utförts och hur empirin har analyserats. Det har vi eftersträvat genom 

att noggrant beskriva val av metod, urval, tillvägagångssätt och analys. Utöver det har vi 

varit noga med att utgå från det som Bryman (2011) benämner som intern reliabilitet 

vilket betyder att om man är flera personer i ett forskarlag så ska vi som är två forskare 
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gemensamt komma överens om hur vi ska tolka det vi ser och hör. Något som vi har 

eftersträvat under både bearbetning av materialet samt analysen.   

 

2.4.1 Förförståelse  

Författarnas förförståelse har en påverkan på studiens innehåll och utformning. Möjlighet 

att styrka och konfirmera är att forskaren ska vara medveten om att det inte går att få 

någon hundraprocentig objektiv syn i forskningen och att forskaren inte ska låta 

personliga värderingar och uppfattningar påverka. Thurén (2007) beskriver att 

förförståelse handlar om förkunskap och fördomar. Genom att vi är medvetna om vår 

egen förförståelse går det att minimera dess inverkan på studien men det går inte att helt 

bortse från vilken påverkan det kan ha. Det är dock en fördel att vara två forskare som 

skriver tillsammans då vi genom att uppmärksamma och ifrågasätta varandras argument 

kan be varandra om förtydliganden avseende dessa, vilket vi också har gjort.  

Det är värt att nämna att vi under vår studie har mött våra intervjupersoner med vår egen 

förförståelse som vi har avseende professionen socialsekreterare och dess arbete med 

barn och ungdomar inom Individ- och familjeförvaltningen. Vår förförståelse kommer 

från vår inledningsvis beskrivna praktikperiod, men även från allt vi tidigare har sett, läst 

och hört om den höga personalomsättningen inom socialtjänstens barn- och 

ungdomsvård. Vi anser att vår förförståelse gör att vi på ett enklare sätt kan sätta oss in i 

och förstå det som våra intervjupersoner har berättat för oss. Ett exempel är att våra 

intervjupersoner under intervjuerna inte har behövt förklara olika uttryck som används 

inom myndigheten. Förförståelsen kan dock ha haft en påverkan av utformningen av 

intervjuguiden. Vi behövde reflektera över vilka frågor som var relevanta att ställa 

utifrån att vi ville undersöka socialsekreterarnas egna upplevelser av situationen och 

undvika att få svar på våra egna föreställningar. Utöver det har vi en förförståelse som vi 

hämtat utifrån vår valda teori som påverkar att vi exempelvis kan sätta in våra 

intervjupersoners resonemang i ett större perspektiv.  
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2.5 Forskningsetiska överväganden 

Vi har under arbetsprocessens gång diskuterat om hur vi kan förhålla oss till olika 

forskningsetiska överväganden som skulle kunna uppstå. Bryman (2011) beskriver fyra 

grundläggande etiska frågor; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid första kontakten med våra 

intervjupersoner redogjorde vi för dessa krav samt vårt syfte med vår undersökning och 

kom med en förfrågan om de ville medverka. Vi informerade våra intervjupersoner att 

deras medverkan var helt frivillig samt att de hade möjlighet att närsomhelst avbryta sin 

medverkan närhelst de önskade. Utöver det gavs intervjupersonerna möjlighet att under 

intervjuerna tacka nej till och välja att inte svara på några av frågorna som ställdes 

(Bryman 2011: Vetenskapsrådet 2002).  

 

Då intervjupersonerna delger oss forskare olika typer av information om sig själva är det 

viktigt att vi ska tänka på det anonymitets krav som vi behöver följa (Kalman & 

Johansson 2012; Vetenskapsrådet 2002). Det gäller även att våra intervjupersoner 

bibehåller sin anonymitet även under själva insamlandet av data, då deras narrativa 

berättelser är tagna från deras omgivning och de inte ska bli igenkännbara för kolleger 

etcetera (ibid). Vår information till deltagarna har innehållit upplysningar om att 

intervjupersonerna kommer att avidentifieras, i form av namnbyte eller någon form av 

kodning och organisationen samt kommun för att garantera dem konfidentialitet. Utöver 

det delgav vi intervjupersonerna informationen om att vårt insamlade material inte 

kommer att användas till något annat än det var ämnat för, det vill säga denna studie. 

Efter färdigställandet av studien har enligt nyttjandekravet det insamlade materialet 

förstörts.  

Den största frågan för oss har varit om hur vi skulle anonymisera våra intervjupersoner 

för att tillförsäkra dem konfidentialitet. Vi funderade över om vi skulle ge våra 

intervjupersoner fiktiva namn eller inte. Slutligen bestämde vi oss dock för att helt enkelt 

benämna intervjupersonerna som intervjuperson ett, två, tre och så vidare. Våra 

intervjupersoner kommer från två olika kommuner i Sverige, vilket också inger en större 

konfidentialitet då dessa intervjupersoner inte känner till varandra.  
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Våra intervjupersoner har framfört starka önskemål om att vara anonyma i studien. Vi 

har fört en diskussion kring detta utifrån konfidentialitetskravet och bestämde oss för att 

gå intervjupersonerna till mötes och inte redovisa kön och ålder. Utöver det är vår 

bedömning att en redogörelse av kön eller ålder inte skulle vara av betydelse för studiens 

resultat.  

 

2.6 Arbetsfördelning 

Vi har under studiens gång haft ett tätt samarbete. Vi bestämde redan från början att vi 

skulle genomföra det mesta av uppsatsarbetet tillsammans, vi delade dock inledningsvis 

upp några av kapitlen mellan oss för att skriva ett första utkast och därigenom komma 

igång med skrivandet. Därefter har vi flertalet gånger bearbetat och sammanställt varje 

kapitel genom att tillsammans skriva ihop texten. Under våra träffar har vi turats om att 

vara den av oss som sitter vid datorn och skriver samt sitta bredvid och kommentera. Vi 

har genomfört tre intervjuer vardera. Efter genomförda intervjuer har vi var och en haft 

ansvaret att transkribera de genomförda intervjuerna.  

 

Vi har under hela arbetet med studien haft regelbundna träffar då vi har arbetat med vår 

uppsats med exempelvis kodning, bearbetning och nedskrivning av materialet. Utöver 

träffarna som har varit många så har vi kommunicerat via telefon samt sms-

meddelanden. Vi har försökt att förhålla oss kritiskt till våra egna texter för att på sätt 

kunna få det bästa resultatet, samt att vi obehindrat har kunnat kommentera och 

kommunicera med varandra om vad som är bra och vad som har kunnat förbättras. När 

det har uppstått tvister under arbetets gång har vi löst detta genom att diskutera fram en 

lösning. Då har vi båda lyft fram våra åsikter för att sedan se vilken lösning som fungerar 

bäst i den dåvarande situationen.   
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3. Teori  
I följande kapitel kommer vi att beskriva den teori vi har valt för vår analys och tolkning 

av studien, samt de valda begreppen som vi anser tillför vår studie ett djup och förståelse 

för socialsekreterarnas upplevelser av deras behovstillfredsställelse. Vi börjar med att 

presentera Human Resource Management perspektivet för att sedan presentera Maslows 

teori om behovstillfredsställelse. Vi tar hjälp av forskarna Sadri och Bowen (2011) för att 

utveckla resonemanget kring Maslows teori för att föra den närmare ett 

organisationsperspektiv. Teoriernas förtjänster och begränsningar samt användningen av 

teorin beskrivs i slutet av kapitlet.  

 

3.1 Organisationsteori  

Organisationsteori har olika typer av perspektiv som kan användas för att förstå ett 

fenomen i det vardagliga livet. Ett av dessa är ett Human Resource-perspektiv 

(hädanefter HR-perspektivet), där argumenteras det för människors förmågor, deras 

attityder, det engagemang som de besitter och energi som tillsammans bildar viktiga 

resurser för organisationen (Bolman & Deal 2012).  

 

Human Resource perspektivet betonar förståelsen för organisationens människor, 

deras styrkor och svagheter, förnuft och känslor, önskningar och rädslor (Bolman 

& Deal 2012:47). 

 

Inom HR-perspektivet diskuteras det om relationen mellan organisationen och dess 

anställda, om det finns en bra relation och kommunikation mellan dessa parter så blir 

också utbytet mellan dessa bra (Bolman & Deal 2012). Då den anställde får arbeta med 

ett meningsfullt och tillfredsställande arbete och å andra sidan får organisationen den 

energi och kunskap som de behöver för att kunna lyckas med det arbete som 

organisationen är sett ut för att göra (ibid).  

Pionjären Mayo (1946) präglade HR-skolan, som innefattade att motivation och 

stimulans ansågs vara viktigt för att skapa en god arbetsprestation. Mayos tankar har 
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utvecklats till det vi idag benämner Human Resource Management (Lindmark & 

Önnevik 2011).  

 

3.1.1 Human Resource Management  

Human Resource Management perspektiv (hädanefter HRM-perspektivet) kan definieras 

på olika sätt men vi har utgått från Lindmark och Önneviks (2011) beskrivning av 

perspektivet.  

Det första nyckelordet inom HRM-perspektivet som vi har valt att fördjupa oss i är 

human. Human ses som den mjuka delen av HRM och handlar om synen på den 

anställde som en människa där hon har olika känslor och behov. Om vi betraktar den 

anställde utifrån det här så förstår vi vikten av att motivera och stimulera de anställda i 

deras arbete för att på så sätt utfå en bra prestation (Lindmark & Önnevik 2011). 

Nyckelordet human inbegriper även att se en unik lösning i utvecklingen för varje individ 

till exempel; praktiska färdigheter i arbetet, förmågan att se helheten i organisationen och 

inneha teoretiska kunskaper för att öka förståelsen för sitt arbete (ibid). Då den anställde 

har olika behov som behövs bli tillfredsställda för att hen ska känna sig nöjd på arbetet 

behöver organisationen att se till just människans unika förmågor.  

Nästa nyckelord är resource som ses som den hårda delen av HRM där ledningen ser den 

anställde som en kostnad eller investering. Sista nyckelordet i HRM är management som 

innefattar det strategiska ledarskapet, om human och resource beskrev den anställde i 

organisationen så beskriver management chefens roll. Ledaren ska besitta olika typer av 

teoretiska kunskaper och praktiska kunskaper bland annat gällande kommunikation, 

gruppen och dess utveckling och om hur ledarens sinnesstämning påverkar 

arbetsgruppens arbete.  

 

3.1.2 Belöning  

Belöning i form av pengar ger människan en känsla av tillfredsställelse och 

igenkännande för det arbete som hon utför. Att kunna få en lön är ett viktigt bidrag av 

uppfyllelse av personens individuella behov (Bratton 2003).  

Det finns olika typer av belöningar där en av dem är ett monetärt belöningssystem 

(Lindmark & Önnevik 2011; Bratton 2013; Mullins 2013 ). Det handlar om pengar, 
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vilken lön den anställde kommer att få för sitt arbete för den kunskap, erfarenhet och 

prestation som hen kommer att medföra till arbetsplatsen och genom utförandet av själva 

arbetsuppgifterna. De anställdas kunskapsutveckling bör belönas från organisationen.  

 

Andra typer av belöningar är de psykosociala belöningar som består av två kategorier, 

nämligen psykologiska respektive sociologiska belöningar. Psykosociala belöningar 

handlar om känslan att se någon lyckas och individen känner att hen har varit en 

bidragande faktor till det (ibid). Den anställde uppnår detta genom det faktiska arbetet 

som hen gör inom organisationen, där den anställde kan se att hen når framgång med sina 

prestationer samt med de klienter som hen träffar (Lindmark & Önnevik 2011). Ett 

exempel på ett belöningssystem är feedback och återkoppling.  

 

I psykosociala belöningar ingår även vikten av att kunna få känna att de arbetsuppgifter 

som en utför ger en viss mening samt att det även finns möjligheter för utveckling 

(Mullins 2013). Tyngdpunkten läggs sedan även vid de sociala relationer, då den 

anställde ges möjlighet till laganda, samhörighet och gemenskap bland de andra 

arbetskamraterna. Det är för oss människor viktigt att få känna en gemenskap med andra 

och även bli uppmärksammade (Lindmark & Önnevik 2011; Mullins 2013). Utöver det 

är det också viktigt att avsätta tid för de anställda att träffas. Gemensamt lunchrum och 

tid att träffas genererar småprat och fikaprat som är viktigt för att bygga broar, stärka 

relationer och ge möjlighet att stärka samarbete (Tangen 2013).  

 

3.1.3 Utveckling av kompetens  

För att organisationen ska kunna ta tillvara på de mänskliga resurserna som finns inom 

organisationen måste det finnas en god kommunikation. Kommunikationen gäller både 

inom själva organisationen som utanför (Lindmark & Önnevik 2011). Kommunikationen 

ska till exempel fungera mellan cheferna och de anställda, mellan olika avdelningar men 

även inom kollegiegruppen (Lindmark & Önnevik 2011). Kommunikation är primärt för 

att en arbetsgrupp ska fungera, utvecklas, samarbeta och gå mot gemensamma mål 

(Tangen 2013). Vidare beskriver Tangen (2013) att för människan är det viktigt med en 

tydlig kommunikation och att ha tillgång till bra informations och 



19 

 

kommunikationskanaler och att det är grundläggande för att ge en hanterbar, begriplig 

och meningsfull verklighet.   

 

Arbetsledaren har en viktig roll med att göra kommunikationen begriplig och hanterbar 

för arbetsgruppen. När arbetsledaren lyckas med det bidrar det till ett meningsfullt 

ledarskap och gynnar meningsfullhet för arbetsgruppen som slutligen bidrar till 

samhörighet (Tangen 2013). Vidare beskriver Tangen (2013) att kommunikation är en 

dialog och vid en dialog mellan människor är det viktigt att tänka på att det handlar om 

att lyssna på varandra och ge den andra möjligheten att uttala sina åsikter och 

tillsammans undersöka idéer och perspektiv. För att kunna göra det krävs tid för 

reflektion.  

Lindmark och Önnevik (2011) beskriver att andra delar av kommunikation kan handla 

om ärendegenomgång, medarbetarsamtal, handledning och samtal med kolleger. Inom 

kommunikation är det även viktigt av en god feedback. Feedbacken ska kunna tillföra 

något för den som får den, då personen efter att ha fått feedback ska kunna utvecklas. 

Tangen (2013) redogör för att feedbacken hjälper till att ge anställda direktrespons på 

utfört arbete och beteenden vilket är ett villkor för att utvecklas och uppnå 

självförverkligande. Utöver det är feedback en motivationsfaktor för den anställda 

eftersom den synliggör medarbetarens arbetsprestation inom arbetsgruppen (ibid). En 

positiv feedback bidrar hos den anställda till att känna ökad trygghet och minskad 

osäkerhet.  

 

3.1.4 Kompetens  

För en organisation är det viktigt att kunna få in kompetenta anställda som får tillgång till 

att kunna använda sin kompetens och kunskap fullt ut. Inom organisationen är det även 

viktigt att inte bara anställa kompetenta medarbetare men även kunna bibehålla 

organisationens kompetens samt kunna hitta tillfällen för utveckling av den (Lindmark & 

Önnevik 2011).  

Lindmark och Önnevik (2011) presenterar bland annat Thorbjörns Stockfelts sätt att 

exemplifiera kompetens genom att utgå från tre perspektiv. Detta skulle innebära att 

kompetens består av kunskap, vilja och tillfälle (Lindmark & Önnevik 2011; Stockfelt 
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1998). Kunskap innebär att individen har en viss förståelse över ett ämnesområde, om 

personen i fråga ska vara kompetent måste hen också ha kunskap om det. Nästa är vilja, 

finns det en vilja i att använda kunskapen och är individen motiverad till att använda sig 

av denna kunskap för att utföra ett bra arbete. Den tredje och sista biten är tillfälle, och 

enligt Stockfelt (1998) innebär detta att det måste ges ett tillfälle för människan att kunna 

använda sin kunskap, därmed inte sagt att det kan vara vilken kunskap som helst. Utan 

det ska även vara relevant kunskap (Stockfelt 1998; Lindmark & Önnevik 2011).  

 

3.1.5 Kompetensutveck ling 

Det finns olika sätt att se på kompetensutveckling och Henrik Kock (Kock 2010; 

Lindmark & Önnevik 2011) har utvecklat tio komponenter som skulle vara 

framgångsrika i arbetet med kompetensutvecklingen inom en organisation. Dessa tio 

komponenter har Kock (2010) utvecklat genom att utföra ett forskningsprojekt med 

syftet att se hur företag och arbetsplatser har gått tillväga då dem genomfört 

kompetensutveckling av personal. Vi  använder oss av följande steg; delaktighet, en 

stödjande ledning och ett utvecklingsinriktat klimat samt kompetensutveckling som 

individuellt och organisatoriskt lärande. En förändring mot en kompetensutvecklings 

arbete kan startas då de anställda själva blir engagerade i denna utveckling, då de till 

exempel kommer med egna idéer samt förslag på utbildningar (Kock 2010). 

Medarbetaren ska, som vi beskrev ovan, själva vara engagerade i en 

kompetensutveckling detta innebär också att det de ska kunna känna sig delaktiga i en 

utvecklings och förändringsprocess (ibid). Saknas eller brister det i denna delaktighet så 

uppstår det missnöje bland de anställda. Organisationens syn på kompetensutveck ling är 

även en viktig del i hela processen. Om organisationen ser på utbildningar som 

investeringar, inte bara hos de anställda men även för organisationen, så påverkas även 

de anställdas motivation och engagemang till utvecklingsmöjligheterna (Kock 2010: 

Lindmark & Önnevik 2011).  
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3.2 Maslows behovstrappa  

Den existentiellt orienterade psykologen Abraham Maslow (1987) har formulerat en av 

de mest inflytelserika teorierna om behov som står till buds (Bolman & Deal 2012). 

Maslows behovstrappa utvecklar hur de mänskliga behoven prioriteras. Maslow (1987) 

menar att det finns ett antal antagande om motivation som ska tas i beaktande i skapandet 

av en motivationsteori. Dessa antagande har som utgångspunkt att individerna är en del 

av en helhet och att vår motivation kommer att utvecklas med tiden och att det vi gör ska 

skapa ett mervärde för individen. Maslow har i sin behovsteori utgått från ett holistiskt 

förhållningssätt det vill säga att det är individen som känner ett behov och inte en 

specifik del av individen. Då det inte är munnen eller magen som känner hunger, utan det 

är individen själv (Maslow 1987). För att individen ska kunna utveckla sina behov enligt 

Maslows olika nivåer i trappan behöver vissa grundläggande behov vara uppfyllda. 

Villkoren enligt Maslow är att individen känner en frihet att tänka och att utrycka sig 

som man vill, att göra som individen vill så länge som individen inte skadar någon 

annan, frihet att ta reda på saker och söka efter information, frihet att skydda dig själv, 

rättvisa, ärlighet och lagar och förordningar.  

 

3.1.1 Kognitiv förmåga  

Gällande individens grundläggande kognitiva förmåga har individen ett behov av att vilja 

lära sig och förstå vad det är som händer. Det är ett behov som fortgår och så snart som 

individen har utökat sin kunskap med ett steg i trappan så kommer människan att vilja ta 

nästa steg och så fortsätter det. Människans inbyggda drift av att lära kommer att ha 

övertaget över begäret att förstå, människan är på det sättet mer intresserad av att få 

tillgång till ny kunskap än att förstå den nya kunskapen. Den kognitiva 

behovsutvecklingen kan också liknas med en trappa. Maslow beskriver att det är av vikt 

att se de två trapporna, behovstrappan och den kognitiva trappan i symbios med varandra 

och inte som två separata trappor.  

 

3.1.2 Behovstrappan 

Enligt teorin kan behoven i behovstrappan existera samtidigt men behov i de högre 

kategorierna blir inte viktiga för individen innan behov i de lägre nivåerna uppfylls 
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(Maslow 1987). Maslow utgick ifrån uppfattningen att människor drivs av många olika 

behov, varav vissa är mer grundläggande än andra. Behovet av föda dominerar den 

svältandes liv, men människor som har tillräckligt med mat utvecklar också andra behov. 

Maslow delade in människans behov i fem kategorier och ordnade dem i en 

behovspyramid. Bolman och Deal (2011) beskriver det som att ordningen i trappan inte 

är orubblig genom att exemplifiera följande att föräldrar offrar sig för sina barn och 

martyrer offrar sina liv för en övertygelse. Maslow menade att sådana omkastningar är 

möjliga när lägre behov har tillfredsställts i sådan utsträckning under barndomen att de 

blir mindre viktiga senare i livet. Behovstrappan ser ut på följande viss:  

Steg ett – fysiologiska behov  

Behov av föda, vatten ,syre fysisk hälsa och välbefinnande. Första steg i trappan är enligt 

Maslow de grundläggande behoven fysiskt välbefinnande då de har högst prioritet. 

Grunden för det är givetvis att individen som Maslow beskriver det har ett behov av att 

hålla igång blodflödet och för att göra det krävs mat, dryck, värme och sömn (Maslow 

1987). 

Steg två – säkerhet   

Behov av att vara förskonad från faror, angrepp och hot. Det avser de behov individen 

har för att känna trygghet och att individen lever i en pålitlig, skyddad och stadigvarande 

omgivning. Individen ska i den närliggande omgivningen inte uppleva rädsla eller oro för 

nuet eller för framtiden. Individen vill få en upplevelse av att de är en del av 

samhället/organisationen och att individerna delar de grundläggande värderingar som 

finns (Maslow 1987). 

Steg tre – tillhörighet och kärlek  

Behov av positiva och kärleksfulla relationer med andra människor att känna tillhörighet 

och kärlek. Individen kommer att uppleva ett starkt behov av att ingå i sociala nätverk 

och i det sociala nätverket ingår det att ha umgås med vänner.  

Steg fyra – uppskattning och självkänsla  
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Behov av att känna sig uppskattad och värdefull. Med detta avses att få uppskattning 

både för den person individen är och för det individen gör. Individen eftersträvar konkret 

och saklig feedback för sina prestationer. En feedback som skall leda till att individen 

upplever sig vara värdefull och att individen är en tillgång för samhället/organisationen. 

Utöver det drivs individen av att få bekräftelse för hens självkänsla, det vill säga den 

person individen är. Då behöver hon få höra och känna att den duger som den är och att 

individen visas uppskattning för de personliga egenskaper de har.  

Steg fem – självförverkligande  

Behov av att utveckla och förverkliga sin inneboende potential. Fastän alla de fyra första 

trappstegen är uppfyllda, kommer individen efter ett tag att uppleva en tomhet. Individen 

kommer att uppleva ett behov av att förverkliga sig själv och sina innersta drömmar. Om 

individen har kommit till detta trappsteg tar hon initiativ till att förverkliga de drömmar 

som individen har burit på under en längre tid, men inte vågat förverkliga.  

3.3 Användning av teorierna  

Förtjänsten med att använda oss av Maslows teori om behovstillfredsställelse är att vi 

med hjälp av denna kan få en djupare inblick över människors behov. Vi har valt 

Maslows behovs trappa eftersom att vi i vårt bearbetade material har kunnat utläsa ett 

intressant resonemang som vi relaterar till människors behov och behovstillfredsställelse. 

Våra intervjupersoner lyfte fram olika behov som de anser vara viktiga för dem att de ska 

känna tillfredsställelse och stanna kvar på arbetet. Vi har valt att kombinera behovsteorin 

med begrepp utifrån Human Resource Management perspektiv. Detta utifrån att vi kan se 

en koppling mellan intervjupersonernas upplevda behov och nyckelbegrepp utifrån 

HRM. Med dessa nyckelbegrepp kan vi utveckla resonemanget kring 

behovstillfredsställelse. Vilket i sin tur medför att vi på ett enklare sätt kan tolka 

intervjupersonernas resonemang kring behov i relation till deras arbetsplats. Motivation 

är ett återkommande begrepp inom HRM-perspektivet och Maslows resonemang kring 

samma begrepp kopplas till behov och behovstillfredsställelse. Ur detta resonemang kan 

vi själva göra en koppling mellan behov och motivation till att stanna kvar på sin 

arbetsplats. Det är det empiriska materialet som har fått styra vilka delar av teorin som 

har varit lämpliga att använda oss av.  
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Vi använder oss av Maslows teori för att hjälpa oss att sätta våra intervjupersoners 

resonemang av deras upplevelser av behov och behovstillfredsställelse i ett sammanhang. 

Begränsningen med den valda teorin utifrån vår studie är att Maslow är generaliserande i 

sitt resonemang kring människors behov. Därutöver kan människor enligt Maslows 

resonemang inte gå vidare till nästa steg i trappan om du inte har fått behoven 

tillfredsställda i den föregående. Det ska dock påpekas att Maslow menar att människan 

kan befinna sig i mer än en behovstrappa åt gången. Professor Lennart Sjöberg (1999) 

menar att Maslows teori har en stor brist i att den inte beaktar hur ingående skillnaderna i 

själva verket är mellan människor, utan försöker fånga in alla individer i samma ram. 

Sjöberg (1999) ger en beskrivning av en hierarkisk utveckling av likartat slag som något 

som ska lämpa sig för alla och att de följaktligen har ett gemensamt mål. I själva verket 

strävar alla individer efter olika mål (ibid).  

Begränsningen är att vi tolkar och ser på socialsekreterarnas behovstillfredsställelse i 

relation till behov som organisationen tillgodoser och deras vilja att stanna kvar. 

Maslows behovstrappa inbegriper resonemang som sträcker sig bortom behov som är 

relaterat till människors arbetsliv. Vi har valt att inte fördjupa oss i hur våra 

intervjupersoner har det privat, då dessa reflektioner mest troligtvis skulle ha en påverkan 

på det empiriska materialet som i sin tur påverkar resultatet. Därför har det fungerat 

alldeles ypperligt att använda HRM-perspektivets nyckelbegrepp eftersom att dessa 

fokuserar på hur det är i arbetslivet och inte hur det skulle kunna vara i privatlivet. Vi 

utvecklar resonemanget i Maslows teori med hjälp av forskarna Sadri och Bowen (2011) 

och på så sätt för hans teori närmare ett organisationsperspektiv. Höög (1985) framför ett 

resonemang av Rubenowitz som beskriver att Maslows behovsteori inte kan anses vara 

fullt bevisad men att den har verifierats och visat sig kunna fungera som en 

förklaringsmodell för flertalet frågeställningar som har att göra med 

behovstillfredsställelse och arbetsanpassning. Många andra forskare har varit inne på 

liknande teorier, som endast i detaljer skiljer sig från Maslows (ibid).  
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4. Kunskapsläget  

I följande kapitel kommer vi att redovisa kunskapsläget inom ämnet som vi har valt att 

belysa. Vi har för att finna relevant tidigare forskning använt oss av sökmotorerna 

LUBsearch, Google Scholar samt Google. Vi har använt flertalet sökord och har 

företrädesvis använt oss av följande ord var och en för sig men också tillsammans såsom 

socialsekreterare, motivation, behov, medarbetarperspektiv, anställda, stöd, feedback, 

kompetens, belöning, stanna kvar, arbetsplats, arbetsorganisation, organisation med flera. 

Utöver det har vi sökt på engelska motsvarigheter till de svenska sökorden för att finna 

internationell litteratur. Forskningen har vi delat upp utifrån begreppen belöning, 

feedback och stöd samt kompetensutveckling och behovstillfredsställelse.  

4.1 Belöning, feedback och stöd  

Med anledning av att det behövs en förändring för att socialsekreterare ska vilja stanna 

kvar på sin arbetsplats har fackförbundet Vision (2013) genomfört en undersökning av 

1159 socialsekreterare och biståndshandläggare inom socialtjänsten. Ur svaren 

framträder att det är kollegorna som är den trivselfaktor som socialsekreterarna skattar 

högst. Det kollegiala stödet är starkt men socialsekreterarna värnar också samarbete med 

samverkanspartners och klienter. Både kollegor och chefer benämns som kompetenta och 

framförallt den närmsta chefen får lovord. Utöver det framgår det att mötet med klienter 

gör arbetet värt att gå till (ibid).  

I Anna-Lena Lindquist (2012) rapport diskuteras och redogörs det för vad som har gjorts 

i åtta kommuner i Uppsala län för att komma åt den höga personalomsättningen bland 

socialsekreterare som arbetar som barnavårdshandläggare vilket är ett problem som delas 

med många kommuner. Här tas bland annat upp arbetsförhållandenas betydelse såsom 

tillgång till en närvarande och stödjande arbetsledare och övrig handledning i form av 

vardagligt stöd.  

Regionförbundet i Uppsala län och Stiftelsen Allmänna barnhuset genomförde en 

kartläggning av läget av arbetssituationen där socialsekreterare och arbetsledare 

intervjuade. Det gjordes med anledning av att Uppsala län ville hitta ett sätt att behålla 

socialsekreterarna och ge dem möjlighet att utvecklas inom socialtjänstens barn- och 
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ungdomsvård (Lindquist 2010). Vid kartläggningen framkom det bland annat att 

socialsekreterarna saknade uppskattning från cheferna och att arbetet i och med den låga 

lönesättningen var lågt värderat.  

Socialsekreterarna har en gemensam bild om att de lönemässigt ligger lågt i förhållande 

till sin höga utbildningsnivå och sitt ansvar. Vidare ger de uttryck för att varken 

arbetslivserfarenhet eller lojalitet, att stanna länge på en arbetsplats, lönar sig 

lönemässigt. Det finns också en tydlig frustration över att löneutvecklingen är marginell, 

en del lyfter att det skulle vara acceptabelt med låg ingångslön om det bara fanns en 

trovärdig möjlighet till lönekarriär. Yrkesgruppens ingångslöner behöver bli högre. Även 

Dellgran (2015) styrker lönen betydelse i boken Människobehandlande organisationer 

där han menar att socialsekreterares motivationsfaktorer till att stanna kvar bland annat är 

höjda löner och Coffey m. fl. (2009) uttrycker i sin fallstudie likaså.  

I en amerikansk forskningsöversikt av de Panfilis och Zlotnik (2008) har de sammanställt 

och diskuterat nio studier kring personalomsättning. I forskningsöversikten framförs 

resultaten av nio studier gällande personalomsättning. I dessa framkommer viktiga 

faktorer på organisatorisk nivå som får socialarbetare att stanna kvar på arbetsplatsen, 

dessa faktorer var lön, förmåner, stöd från kollegor och arbetsgivare.  

Ur Visions (2013) rapport framkommer att de flesta respondenter (83 procent) har 

ärendedragningar på arbetsplatsen. Nio av tio anser att ärendedragningar har positiv 

inverkan på deras arbete. Av dem som inte har regelbundna ärendedragningar uppger 

över 60 procent att de skulle vilja ha stöd i denna form.  

Ett omfattande frågeformulär delades ut till 309 socialarbetare inom barnskyddet i 

Stockholms län. Syftet med studien var att utreda vilka faktorer, arbetsuppgifter och/eller 

organisationen, som var av störst betydelse för socialsekreterarna när de har för avsikt att 

lämna arbetet inom barn och unga i socialtjänsten (Tham 2007a). Resultatet visar att det 

som har störst betydelse för socialsekreterarnas avsikt att lämna arbetsplatsen var bristen 

på inriktning av de mänskliga resurserna inom organisationen. I vilken utsträckning 

denna brist visar sig beror på hur personalen upplever att deras arbete blir belönat. 
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Coffey m. fl. (2009) uttrycker också att socialarbetare upplever brist på erkännande för 

det arbete de utför och att deras arbete därmed inte värderas på rätt sätt. Liknande 

slutsatser gör bland andra (Mor Barak et al 2001) som har identifierat och betonat vikten 

av vissa aspekter av det organisatoriska sammanhanget. Ett sammandrag av studierna gör 

det uppenbart att relationer inom organisationen verkar vara av större betydelse i 

avseende att lämna arbetsplatsen än mer konkreta saker som hög arbetsbörda och 

krävande uppgifter. Återkommande teman i dessa studier är stöd och feedback. Uppfattas 

brist på stöd, otillräcklig relation med en närmaste handledare och ett otillräckligt stöd 

eller sammanhållet klimat inom organisationen leder det till hög personalomsättning. 

Särskilt viktigt för socialsekreterarna är visad uppmärksamhet från organisationens sida 

som förstärker socialsekreterarnas känsla av att vara värdefulla för organisationen.  

4.2 Kompetensutveckling  

Vision (2013) uppger att nästan varannan av socialsekreterarna och biståndshandläggarna 

i enkätundersökningen anger att de har en individuell fortbildningsplan för sin 

kompetensutveckling, vilket de anser är av betydelse för dem. Dellgran (2015) bekräftar 

bilden av kompetensutveckling som något önskvärt för socialsekreterare genom att 

beskriva att kompetenstrappor ses som motiverande faktorer till att stanna kvar på 

arbetsplatsen. Även Lindquist (2012) resultat visar på personalens behov av 

kompetensstöd.  

4.3 Behovstillfredsställelse  

Glisson och Durick (1988) skriver i sin artikel att det finns skilda behov som har olika 

betydelse för den anställde och som visar varför den anställde trivs på sin arbetsplats. När 

det gäller att bemöta dessa behov är det viktigt att komma ihåg att organisationen 

behöver göra sig påmind om att de behov som ska tillgodoses kan vara individuella och 

inte gälla för hela arbetslaget (Viningienė 2012). Glisson och Durick (1998) lyfter dock 

fram ett par olika behov som kan vara viktiga tecken på att de anställda trivs på sitt 

arbete är de anställdas kompetens och det utrymmet de ges att kunna använda sig av 

denna för att genomföra de olika arbetsmomenten. Bra ledarskap är också en önskvärd 

tillgång som de anställda upplever som positivt, och i nästa led utgör en viktig drivkraft 

till att de anställda känner sig nöjda på sin arbetsplats (Glisson & Durick 1998).  
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Park och Gi Seo et.al (2016) har också i sin artikel tagit upp den intressanta frågan om 

hur mycket inflytande våra personliga och yrkesmässiga erfarenheter samt arbetsmiljön 

har för påverkan till arbetets tillfredsställelse för de anställda. Författarna (Park & Gi Seo 

2016) menar i sin artikel att hur mycket tillfredställelse du känner på arbetet även beror 

på personens egna erfarenheter. Samt att olika grader av självkänsla och självförtroende 

har en inverkan på hur du upplever ditt arbete. Författarna Park och Gi Seo et.al (2016) 

beskriver vikten av att förstå de behov som anses viktiga för att den anställde ska kunna 

känna tillfredsställelse med sitt arbete.  
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5. Analys och resultat  

I följande kapitel kommer vi att redovisa en integrerad resultat- och analysdel av vår 

insamlade empiri. Materialet består av sex stycken gjorda semistrukturerade intervjuer 

med socialsekreterare inom Individ- och familjeförvaltningen, barn och unga, där alla 

arbetar med liknande arbetsuppgifter. Våra sex intervjupersoner har vi valt att beteckna 

med siffror istället för att ge dem fiktiva namn. Vi har utifrån intervjupersonernas 

resonemang urskilt tre begrepp; belöning, utveckling och kommunikation, därav har vi 

fortsättningsvis under analysen dessa begrepp som utgångsläge.  

Ett vanligt sätt att genomföra analyser är att välja teorier för att sedan använda dem för 

att analysera materialet. Vi har emellertid genomfört tolkningar i analysen genom att 

använda oss av teori och tidigare forskning som om de är likvärdiga.  

5.1 Belöning   

Vår inledande fråga kring belöning löd så här: “På vilket sätt upplever du att din 

prestation på arbetet blir belönad?”. Utifrån den frågan och vår tolkning av det övriga 

empiriska materialet har vi kunnat urskilja socialsekreterarnas upplevelser gällande 

belöning. Belöning beskrivs av socialsekreterarna med ord som ”arbetsgruppen”, ”positiv 

stämning”, ”gemenskap” och ”lön”.  

 

5.1.2 Monetära belöningar  

Under intervjutillfällena ställdes frågan ”Hur viktig är lönen för dig?” våra 

intervjupersoner svarade att lönen är av betydelse. Socialsekreterarna resonerar om att 

lön är viktigt och är en form av belöning. Denna monetära belöning står för det ansvar, 

prestation, kunskap och den arbetsbelastning som våra intervjupersoner uttrycker att de 

har. Följande citat är representativt för våra intervjupersoners svar och den ger en 

beskrivning av lön som en del av belöning:  

 



30 

 

Lön är viktigt för att stanna kvar. Lön är viktigt för att man måste se till belastning 

och kunskaper och ge oss lön efter det. Lön är ett mått på den prestation du gör. 

Samt en belöning på den utbildning som du har gått.  (Intervjuperson 5)  

 

Ur alla sex intervjuer framgår det tydligt att intervjupersonerna framhåller vikten av lön 

som en typ av belöning i relation till det ansvar som de innehar. Utöver det kan vi i 

intervjumaterialet urskilja att lön även handlar om erkännande för socialsekreterarna, då 

de ger uttryck för att det ska synas på lönepappret att de besitter kompetens att utföra sitt 

arbete. Trots att våra intervjupersoner uttrycker att lönen är viktig del av belöningen så är 

det få av intervjupersonerna som faktiskt upplever sig vara nöjda med lönen, det vill säga 

att de känner sig få den lön som de uttrycker att de är i behov av.  

Uppfyllelse av behovet av uppskattning och känna sig bekräftad kan utifrån Maslow 

(1987) hittas i steg fyra i behovstrappan. Det handlar om att stärka individens självkänsla 

och dessutom visar att människan är värdefull och är en tillgång för organisationen 

(Maslow 1987). Sadri och Bowen (2011) tolkar Maslows fjärde steg i behovstrappan till 

arbetslivet, däri ingår enligt dem även behovet av ansvar och erkännande.   

Utifrån ett av HRM-perspektivets nyckelbegrepp belöning ska den kunskap, erfarenhet 

och prestation som hen medför till arbetsplatsen och genom utförandet av själva 

arbetsuppgifterna bli belönad (Lindmark & Önnevik 2011; Bratton 2013). 

Belöningssystemet i form av lön har den effekten att de anställda stannar kvar längre 

inom organisationen, även möjlighet till löneökning resulterar i att de väljer att stanna 

kvar. Lön är också ett sätt att öka de anställdas motivation till arbetet (Lindmark & 

Önnevik 2011; Bratton 2013; Dellgran 2015). Liknande resonemang förs av de 

socialsekreterare som genom fackförbundet Vision har medverkat i en 

enkätundersökning. Socialsekreterarna i enkätundersökningen uttrycker att de 

lönemässigt ligger lågt i förhållande till sin höga utbildningsnivå och sitt ansvar (Vision 

2013).  
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5.1.3 Psykosociala belöningar  

Psykosocial belöning i form av feedback bidrar till utveckling för den anställde genom 

att de får direkt respons på utfört arbete. Feedback kan även omfattas under området 

kommunikation, vilket vi kommer att återkomma till under avsnittet ”Kommunikation” i 

analysen.  

När det gäller psykosociala belöningar skönjer vi ur det empiriska materialet att våra 

intervjupersoner lägger ett värde av en ”god arbetsgrupp”, med formuleringen ”god 

arbetsgrupp” menar de en grupp där det ges utrymme för att prata med varandra, uttrycka 

sina åsikter, att kunna skratta ihop, utbyta erfarenheter och ha tillgängliga kolleger. 

Utöver det innebär en ”god arbetsgrupp” att på arbetsplatsen få respons från chef och 

kollegor. Ur samtalen under intervjuerna framkommer det att socialsekreterarna upplever 

att de blir belönade genom att bland annat få kommunicera med sina kolleger men även 

möjligheten att kunna prata ”fika-snack” med varandra. En socialsekreterare beskriver de 

upplevda belöningarna på följande sätt:   

 

Jag blir belönad genom positiva kommentarer […]. Positiva kommentarer från 

både chef och kolleger. […] Klienter som tackar för stödet och upplever att det har 

gått bra för dem. (Intervjuperson 4)  

 

En annan socialsekreterare berättar följande:  

 

[---] Man träffas på jobbet och fikar och skrattar åt andra saker, om livet, det är 

som det ska vara. (Intervjuperson 6)  

 

Något som vi också har kunnat urskilja ur det empiriska materialet är att det resonemang 

våra intervjupersoner för även kan härledas till social kompetens. Vi tolkar deras 

upplevelser av behov, att det gäller att kunna se andras behov liksom sina egna; vilket 

synliggörs i nedanstående citat: 

 

[…] Det är ett tufft jobb, man klappar varandra på axeln och frågar och kollar av 

hur någon mår. (Intervjuperson 5) 
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Våra resultat av studien visar på att socialsekreterarna även uppskattar känslan av 

tillhörighet inom kollegiegruppen. Här nedan följer citat från våra intervjuer där vi kan 

utläsa vad de berättar om sina kollegor.  

 

Med kollegerna blir det fika eller snabba frågor. Det är positivt att det fungerar 

med kollegerna. Det bidrar till att jag stannar kvar. Det är viktigt att ha roligt 

tillsammans och ta fika och raster. (Intervjuperson 4) 

 

Våra intervjupersoner har flera gånger under samtalen tryckt på vikten av en ”god 

arbetsgrupp” för gemenskapens skull. Socialsekreterarna upplever att de ges möjlighet 

till att träffas och diskutera ärenden, kunna gå iväg för lunch och fika tillsammans. 

Socialsekreterarnas upplevelser tolkar vi som social kompetens och det är något som vi 

även härleder till Goleman (1998) resonemang kring social kompetens. Den 

kompetensen definieras som att skickligt kunna kommunicera med andra, att vara öppen 

för nya förslag samtidigt som att kunna förmedla tydliga budskap (Goleman 1998).  

Ur ett HRM-perspektiv är det extra eftersträvansvärt att de anställda innehar en empatisk 

och social kompetens (Lindmark & Önnevik 2011), eftersom social kompetens visar en 

förmåga att kunna förstå varandra samt att skapa goda relationer (ibid). Psykologen 

Maslow (1987) hävdar att alla människor har ett behov av att ingå i ett socialt nätverk 

och ha positiva relationer med andra. Sadri & Bowen (2011) beskriver att anställda har 

en önskan om att älska och bli älskad och det inkluderar behovet av tillhörighet och 

gemenskap. Anställda som känner att det här behovet blir uppfyllt upplever sig vara mer 

nöjda med sin arbetsplats och därför stannar de kvar i organisationen under en längre tid. 

Vidare beskriver Sadri och Bowen (2011), Lindmark och Önnevik (2011) att 

organisationen kan tillgodose behovet genom att stärka vi-känslan och lagandan på 

arbetsplatsen exempelvis genom att erbjuda dem anställda möjlighet till gemensam lunch 

och genom att låta de anställda samarbeta och arbeta i team. 

Lindmark och Önnevik (2011) beskriver även att den psykosociala belöningen uppnås 

genom att den anställde kan se att hen når en framgång med sina prestationer. För våra 

intervjupersoner ger det sig i uttryck genom att få respons från chef och kolleger på 
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arbetsplatsen. Det gäller också att kunna ge konstruktiv kritik som ska hjälpa personen 

att utvecklas (Goleman 1998). Lindmark och Önnevik (2011) använder sig även av 

uttrycker ”högt i tak” och menar att om det är ”högt i tak” när de anställda ställs inför 

olika och nya utmaningar, finns det mycket goda möjligheter för att skapa en plats där 

möjlighet för utveckling finns. Det ges då en chans för de anställda att uttrycka de dem 

verkligen tycker och tänker, och det finns inga restriktioner inom ramen för det arbete 

som de utför.  

Ur svaren framträder att det är kollegorna som är den trivselfaktor som socialsekreterarna 

skattar högst. Det kollegiala stödet är starkt (Vision 2013).  

Vi har utifrån vårt empiriska material kunnat utläsa att socialsekreterarna även beskriver 

känslan av psykosocial belöning i mötet med klienter och den feedback de får från de 

barn och ungdomar som de möter i sitt arbete . Ur samtalen med socialsekreterarna 

framkommer det att de upplever mötena med klienterna som givande. Nedanstående 

citaten påvisar detta:  

 

[---] Och på olika sätt från ungarna också. Inte att dem säger, men i relationerna så 

där. Att jag liksom kan se hur det blir och så där. […] (Intervjuperson 3) 

 

[---] Barnen är ju i den aspekten att de pratar med mig. Det räcker för mig alltså 

så, att jag får gehör för det vi pratar om.[---] (Intervjuperson 1) 

Vi tolkar socialsekreterarnas upplevelser i mötet med klienter som ett behov av 

uppskattning och självkänsla som ligger inom det fjärde steget i Maslows (1987) 

behovstrappa. Uppskattning vill nås både för den person som individen är och för det hen 

gör (Maslow 1987). I rapporten utförd av Vision (2013) framkommer liknande resultat, 

socialsekreterare upplever uppskattning i mötet med klienter.  

5.2 Utveckling 

Vår inledande fråga med följdfråga kring utveckling löd så här: “Finns det möjlighet till 

kompetensutveckling på din enhet?” och ”Vilken betydelse har det för dig?” Utifrån de 

frågorna och vår tolkning av det övriga empiriska materialet har vi kunnat urskilja 

socialsekreterarnas upplevelser gällande utveckling. Utveckling beskrivs av 
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intervjupersonerna med ord som ”kompetensutveckling”, ”viktigt”, ”utvecklas” och 

”delaktighet”.  

 

5.2.1 Kompetensutveck ling 

Socialsekreterarna anser det vara av betydelse att det finns utrymme för 

kunskapsinhämtning. Än viktigare uttrycker socialsekreterarna är att det ges möjlighet 

till att få använda kunskapen. Utifrån våra intervjupersoners resonemang gällande 

erbjudande till kompetensutveckling kan vi se att de erbjuds utveckling och att de sätter 

ett värde på det. Följande citat synliggör deras upplevelser:  

 

Ja, ja det tycker jag att det finns. Vi har gått en utbildning och nu ska vi gå en till 

och till hösten planeras flera andra. Så jag tycker att vi kan utvecklas. […] Det är 

viktigt att lära sig och utvecklas. (Intervjuperson 4) 

 

Det tycker jag att det finns. […] att man bestämde att alla ska gå den, att den är 

obligatorisk, att den är tre dagar och att vi får den som en paket. Det jättebra, att 

man tar aktivt ansvar […]. (Intervjuperson 1)  

 

Utöver att intervjupersonerna upplever att det får möjlighet till kunskap så framgår det att  

intervjupersonerna uttrycker en önskan om att få kunna använda sig av sin kunskap. Vi 

tolkar det empiriska materialet så som att intervjupersonerna har en vilja att använda sig 

av sin kunskap. Detta ger sig i uttryck genom att de själva berättar att de vill använda den 

kunskap som de faktiskt är utbildade för. Samtidigt som vi tolkar att socialsekreterarna 

har en vilja att använda sig sin kunskap framgår det tydligt ur empirin att hälften av 

intervjupersonerna saknar tid till detta. Vi vill här förtydliga att våra intervjupersoner 

menar att det handlar om användandet av själva yrkeskunskapen som de besitter men 

som de inte kan använda fullt ut på grund av tidsbrist. Med tidsbrist menar 

intervjupersonerna att det finns andra arbetsuppgifter och även brister i bland annat 

delegationsordningen som påverkar att de saknar tid för användandet av sin 

yrkeskunskap. Med ”brist av delegationsordning” menar socialsekreterarna att det går åt 

mycket tid åt att finna vem det egentligen är som ska utföra vissa arbetsuppgifter eller 

skriva under ett dokument, än att faktiskt utföra den tänkta arbetsuppgiften. Följande citat 
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är karaktäristika för socialsekreterarnas föregående resonemang: 

 

Jag skulle vilja frigöra mer tid. Jag saknar tid och jag vill frigöra det genom att ta 

bort administrativa uppgifter såsom fakturahantering osv. (Intervjuperson 5)  

 

Tid att utföra mitt arbete. Saknas tid. […] Jag borde träffa barnen mycket mer för 

att ha en kontakt en relation men den tiden finns inte. (Intervjuperson 6) 

 

Intervjupersonerna upplever således att organisationen utifrån begreppet kompetens inom 

HRM-perspektivet erbjuder kompetensutveckling och att de kan lära sig och utvecklas.  

Lindmark och Önnevik (2011) presenterar Thorbjörns Stockfelts sätt att exemplifiera 

kompetens, genom att utgå från tre perspektiv, kunskap, vilja och tillfälle (Lindmark & 

Önnevik 2011; Stockfelt 1998). Kunskap innebär att individen har en viss förståelse över 

ett ämnesområde, om personen i fråga ska vara kompetent måste hen också ha kunskap 

om det. Av intervjuerna framgår det att  intervjupersonerna uttrycker en önskan om att få 

kunna använda sig av sin kunskap vilket Stockfelt (1987) definierar som en del av 

kompetensen. Med kunskap menar Stockfelt (1987) att individen har en viss förståelse 

över ett fenomen. För våra intervjupersoner innebär det att de är skolade för det arbete de 

ska utföra och vi vet utifrån vårt material att de är utbildade socionomer. Utöver kunskap 

så presenterar Stockfelt (1987) även vilja att använda kunskap som ingår i begreppet 

kompetens. Den tredje och sista biten är tillfälle, och enligt Stockfelt (1998) innebär detta 

att det måste ges ett tillfälle för de anställda att kunna använda sin kunskap (Stockfelt 

1998; Lindmark & Önnevik 2011).  

Våra intervjuade socialsekreterare upplever det bland annat som viktigt att få lära sig för 

att utvecklas. Utan möjlighet för lärande genom utveckling uttrycker intervjupersonerna 

att de ”stampar på samma ställe” vilket i sin tur leder till att dem känner sig missnöjda 

inom arbetsorganisationen. Enligt Maslows (1987) resonemang kring individens önskan 

att vilja lära sig och förstå det som händer, tillfredsställs människors behov av utveckling 

när organisationen erbjuder tillfällen för kompetensutveckling. Det femte steget i 

behovstrappan är det mest svåråtkomliga och det handlar om självförverkligande (ibid). 

Det är då människan inriktar sig på att bli en så bra individ som det bara går samtidigt 
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som hon önskar utveckla andra i sin närhet och världen i stort. Genom att erbjuda 

kompetensutveckling kan organisationen få tillgång till motiverade medarbetare för att 

anställda med höga ambitioner är en stor fördel för organisationen då de bidrar med 

mycket (Sadri & Bowen 2011). Utöver det är det enligt Maslow (1987) värdefullt att 

erbjuda de anställda att delta i utbildningar. Individen kommer att uppleva ett behov av 

att förverkliga sig själv och sina innersta drömmar. Drömmarna varierar givetvis utifrån 

människan, men om hon har kommit till detta trappsteg tar hon initiativ till att 

förverkliga de drömmar som har burits på under en längre tid, men inte har blivit 

förverkligat.  

5.2.2 Delaktighet 

Vi har även utifrån vår empiri kunnat urskilja delaktighet som en viktig aspekt av 

kompetensutvecklingen. Nedanföljande citat exemplifierar ett av socialsekreterarens sätt 

att diskutera delaktighet: 

 

Sen finns det ju, vi kan ju själva .. själv söka upp utbildningar. […] Om det är 

föreläsningar och sånt.. sen finns det ju man får ju ta upp de utbildningar som 

finns.. […]. Sedan får man ju om man kan gå, kostar det så får man se om det är 

giltigt eller inte. Så att.. men det finns förutsättningar [---]. (Intervjuperson 1) 

 

Vi kan utifrån intervjupersonernas resonemang se en koppling till Kock (Kock 2010; 

Lindmark & Önnevik 2011) som beskriver att en organisation ska kunna ge möjlighet till 

delaktighet för sina anställda i utvecklings- och förändringsprocesser. Delaktigheten i en 

kompetensutveckling gör att de anställda känner sig sedda av organisationen i kontrast 

till en otydlighet från ledningen som gör att det skapas irritation, oklarhet och 

ifrågasättande av ledningens kompetens. När vi läser Maslows (1987) behovstrappa har 

vi funnit intressanta resonemang i trappsteg fyra som vi sedan härleder till delaktighet. I 

trappa fyra beskrivs människans behov av uppskattning och självkänsla som en del av att 

den anställda genom organisationen ska ges möjlighet till att bli engagerade (Maslow 

1987; Sadri & Bowen 2011). Det är för individen viktigt att kunna känna sig värdefull 

och få höra att hen duger som hon är. Om personen får vara med i olika typer av uppdrag 

kommer det för henne att tillföra en känsla av delaktighet och värde. Enligt Maslow 

(1987) ökar det också individens känsla av självuppskattning och självrespekt. Å andra 
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sidan om personen inte får denna igenkänning för de prestationer som hen utför kan 

personen känna sig värdelös och att ingeting som hen gör duger (Maslow 1987).  

 

5.3 Kommunikation  

Vår inledande fråga med följdfråga kring feedback/återkoppling löd så här: “ Vilket stöd 

får du på din arbetsplats?” och ”Vem/vilka ger dig stöd?”. Utifrån de frågorna och vår 

tolkning av det övriga empiriska materialet har vi kunnat urskilja intervjuperso nernas 

upplevelser gällande stöd. Stöd beskrivs av intervjupersonerna med ord som ”feedback”, 

”diskutera”, ”relation”, ”chef” och ”kollegor”.  

5.3.1 Feedback  

Socialsekreterarna upplever att det är bra att de kan diskutera sina ärenden med både 

kollegorna och chefen. Socialsekreterarna själva beskriver att detta är en form av stöd 

som de kan använda i sitt arbete och på sätt faktiskt få förutsättningar att göra ett bra 

arbete. Utifrån vårt material har vi kunnat utläsa att intervjupersonerna beskriver en god 

kommunikation mellan kollegerna. De beskriver även en ”hyfsad god kommunikation” 

med de närmsta cheferna, med ”hyfsad god kommunikation” menar intervjupersonerna 

på att kommunikationen blir mindre bra när chefen inte är tillgänglig i den utsträckning 

som de önskar. 

Citatet nedan beskriver hur viktig en god kommunikation är för socialsekreteraren, även 

att faktiskt kunna få feedback på det arbetet som görs.  

 

Det som fungerar är samarbete med kollegorna. Jag kan gå och fråga och faktiskt 

bolla med någon. Även om alla har lika mycket att göra kan man alltid bolla med 

någon. Alla tar vara på varandra. […] Relationerna till cheferna upplever jag 

fungerar bra här. […] Det är viktigt att bli sedd och få bekräftelse för det jobb vi 

gör. (Intervjuperson 5). 

Att man, jag lämnar många dokument till nämnden. Att arbetsledaren läser igenom 

och ger feedback på det. Det är ett stöd tycker jag. (Intervjuperson 6) 

Citaten nedan beskriver intervjupersonernas upplevelser av vikten av att ha en tillgänglig 

chef och tid till stöd: 
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[…] Ha en tillgänglig och lyssnade chef bland annat. (Intervjuperson  3) 

 

[…] Man har inte så mycket tid att ordentligt diskutera ett ärende. Ibland  

kan det vara svårt att få tag på chefen också […] (Intervjuperson 4) 

Intervjupersonerna beskriver vikten av tillgängliga chefer och den faktiska tiden som de 

kan sitta och diskutera ärenden. Trots att det inte ges tillräcklig med tid för stöd genom 

feedback i den utsträckning intervjupersonerna önskar så upplever de ändå en viss typ av 

stöd. Den tid som chefen finns tillgänglig kan intervjupersonerna nyttja genom 

ärendegenomgångar och snabba frågor och svar i farten. De saknar dock stöd i form av 

positiv feedback från chefen, i form av beröm och erkännande för det arbete som utförs. 

Intervjupersonerna beskriver ett mer konstruktivt stöd, som de visserligen uppskattar, 

men de uttrycker även önskan att får höra ”det gjorde du bra!”. Till skillnad från 

kollegiegruppen, där socialsekreterarna upplever feedback i form av positiva 

kommentarer.   

Feedback kan även handla om ärendegenomgång, medarbetarsamtal, samtal med 

kolleger etcetera (Lindmark & Önnevik 2011). Feedbacken som ges till varandra ska 

kunna tillföra något för den som får den, då personen efter att ha fått feedback ska kunna 

utvecklas. Tangen (2013) redogör för att feedbacken hjälper till att ge anställda 

direktrespons på utfört arbete och beteenden vilket är ett villkor för att utvecklas och 

uppnå självförverkligande. Utöver det är feedback en motivationsfaktor för den anställda 

eftersom den synliggör medarbetarens arbetsprestation inom arbetsgruppen (Robbins m. 

fl.2002; Tangen 2013; Vision 2013). Positiv feedback bidrar hos den anställda till att 

känna ökad trygghet och minskad osäkerhet. Forskningen visar att stöd från kolleger men 

också arbetsgivare är viktigt för att få socialsekreterare att stanna kvar på arbetsplatsen, 

även att kunna ha en tillgänglig chef motiverar de anställda att stanna kvar (Lindquist 

2013; De Panfilis & Zlotnik 2008; Tham 2007a). Dock så visar även forskningen att 

socialsekreterare upplever en brist på erkännande för det arbete de utför och att deras 

prestation därmed inte värderas på rätt sätt (Coffey m.fl. 2009).  

Individens behov av att känna trygghet i sin omgivning understryks av Maslow (1987) då 

behovet av säkerhet har ett eget trappsteg inom behovstrappan. Denna trygghet 
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inkluderar även ekonomisk trygghet samt hälsa och välmående (Maslow 1987). Vi tolkar 

exempelvis att våra intervjupersoner upplever en ekonomisk trygghet då de känner en 

trygghet i sin anställningsform. Hade de exempelvis inte upplevt denna trygghet så hade 

de också inte upplevt en trygghetskänsla av sin ekonomi. Tryggheten handlar även om att 

kunna ha andra personer omkring för sitt välbefinnande. För våra intervjupersoner 

handlar det exempelvis att kunna ha kolleger runt omkring sig. Det innebär exempelvis 

att kollegerna tillsammans får uppleva en harmonisk och stabil situation på arbetet. Det 

handlar även om att få uppleva sig vara värdefull och uppskattad. Maslows (1987) fjärde 

steg i behovstrappan belyser just denna punkt. Individen eftersträvar konkret och saklig 

feedback för sina prestationer. En feedback som skall leda till att individen upplever sig 

vara värdefull och att individen är en tillgång för samhället/organisationen. Forskningen 

visar att bristen på erkännande och beröm från den närmsta chefen är en av de främsta 

orsakerna till att de anställda väljer att lämna sin arbetsplats (Sadri & Bowen 2011). 

Ambitiösa medarbetare vill känna att de får utmaningar i sitt arbete och att de har 

möjlighet att avancera.  

Glisson och Durick (1988) skriver i sin artikel om att det finns olika behov som har olika 

betydelse för den anställde och som visar på varför den anställde trivs på sin arbetsplats. 

När det gäller att bemöta dessa behov är det viktigt att komma ihåg att organisationen 

behöver göra sig påmind om att vilka behov som ska tillgodoses kan vara individuella 

och inte gälla för hela arbetslaget (Viningienė 2012; Glisson & Durick 1998). Glisson 

och Durick (1998) lyfter dock fram ett par olika behov som kan vara viktiga tecken på att 

de anställda trivs på sitt arbete är de anställdas kompetens och det utrymmet de ges att 

kunna använda sig av denna för att genomföra de olika arbetsmomenten. Dessutom 

beskrivs det att ju mindre förvirring det finns bland de anställda om vilka arbetsuppgifter 

som ska göras desto mer känner de anställda sig nöjda på sitt arbete (Glisson & Durick 

1998). Bra ledarskap är också en önskvärd tillgång som de anställda upplever som 

positivt, och i nästa led utgör en viktig drivkraft till att de anställda känner sig nöjda på 

sin arbetsplats.  
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6. Avslutande diskussion 

I det avslutande kapitlet framför vi det resultat vi presenterat i Resultat- och 

analyskapitlet. Vi förtydligar studiens essens och presenterar även våra egna funderingar 

som uppkommit under studiens gång, för att avsluta med förslag på fortsatt forskning 

inom området.  

I den här studiens problemformulering framför vi den idag vanligt förekommande 

personalomsättningen av socialsekreterare som arbetar med ärende rörande barn och 

unga inom socialtjänstens Individ- och familjeförvaltning. Det finns en del forskning 

som söker förståelse gällande den höga personalomsättningen. Utifrån den forskningen 

går det att urskilja förklaringar till vad det skulle kunna vara som gör att socialsekreterare 

lämnar sin arbetsplats, utöver det diskuteras det om behov som socialsekreterare behöver 

få tillgodosedda för att de ska välja att stanna kvar. Det ledde oss in till vår studies syfte 

då vi var nyfikna på att undersöka vilka behov som socialsekreterare upplever att deras 

arbetsorganisation tillfredsställer och vad som får de att stanna kvar på sin arbetsplats. 

Våra centrala frågeställningar berörde socialsekreterarnas upplevelser av behov de anser 

att organisationen tillgodoser samt vilken behovstillfredsställelse som gör att de väljer att 

stanna kvar.  

Resultatet på vår första frågeställning visar att socialsekreterarna i studien upplever att 

organisationen tillgodoser deras behov av psykosociala och monetära belöningar samt 

kompetensutveckling. I belöningar ingår behov som lön, kollegor och chefer. I 

kompetensutveckling ingår behov som stöd, feedback och utveckling.  

Resultatet på vår andra frågeställning visar att socialsekreterarna i studien upplever 

behovstillfredsställelse så som tillhörighet, uppskattning, bekräftelse, erkännande, 

trygghet och självförverkligande.  

Vi kan med hjälp av innebörden i begreppen belöning, utveckling och kommunikation 

hämtade ur HRM-perspektivet sätta det i samband med våra intervjupersoners 

resonemang om deras upplevelser av behov. Utifrån det härleder vi till studiens resultat 

som visar att lön, kollegor, stöd och utveckling är de behov socialsekreterarna upplever 

att organisationen tillfredsställer för att de ska välja att stanna kvar på sin arbetsplats. 
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Lön, kollegor, chefer, stöd och utveckling är behov som de upplever att organisationen 

tillfredsställer och det under förutsättning att socialsekreterarna i studien upplever 

behovstillfredsställelse av någon eller samtliga av dessa behov. Vi ser att lön, kolleger 

och chefer ingår under behovstillfredsställelsen av uppskattning, tillhörighet och 

erkännande. Vidare ingår stöd och utveckling under behovstillfredsställelsen av trygghet, 

uppskattning och självförverkligande.  

Vi har i vårt resultat av studien kunnat urskilja att socialsekreterarna för ett resonemang 

om upplevelser av behov som vi kan härleda till de högre stegen i Maslows behovstrappa 

snarare än de lägre. Det har under intervjuerna inte framkommit något som tyder på att 

våra intervjupersoner inte skulle få fysiologiska behov och behov av säkerhet uppfyllda 

som återfinns i de lägre stegen i Maslows behovstrappa, vilket har en påverkan på att de 

behov som socialsekreterarna uppger att de upplever påträffas i de högre stegen i 

behovstrappan. Vidare belyser resultatet av vår studie att det femte steget i Maslows 

behovstrappa, som handlar om självförverkligande, inte framkommer lika tydligt. Vår 

tolkning är att det kan ha ett samband med det Maslow beskriver i sin teori att alla stegen 

i de lägre nivåerna behöver vara uppfyllda innan en individ kan nå självförverkligande.  

Vår studie visar på att socialsekreterarna upplever behov av att få en bra lön för det 

arbete de utför. Intervjupersonerna lyfter fram att lönen har för dem inte bara själva 

pengavärdet utan att lönen utöver det ska uppfylla deras behov av att känna sig 

uppskattade, bekräftade, erkända samt tillgodose behovet av ansvar. Detta visar att 

behovstillfredsställelse kräver mer än en bra lön. Vidare belyser resultatet 

socialsekreterarnas upplevelse av att ha kollegor och en tillgänglig chef omkring sig som 

de kan diskutera ärenden med, prata ”fika-snack” och få stöd av ger dem en känsla av 

tillhörighet, trygghet och uppskattning. Utöver det uppger socialsekreterarna att 

utveckling är en viktig del av behovstillfredsställelse. För socialsekreterarna handlar det 

om möjlighet till kompetensutveckling, tid att använda sig av sin kompetens samt 

delaktighet. Även detta ger dem en känsla av tillhörighet och uppskattning.  

Vårt syfte med denna studie var att undersöka vilka behov som socialsekreterare inom 

Individ- och familjeförvaltningen, barn och unga, upplever att deras arbetsorganisation 

tillfredsställer och som får dem att stanna kvar på sin arbetsplats. De behov så som lön, 

kollegor, chefer, stöd, feedback och utveckling som ger upphov till 
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behovstillfredsställelse så som uppskattning, tillhörighet, erkännande, trygghet och 

självförverkligande gör att socialsekreterarna väljer att stanna kvar på sin arbetsplats.  

Vi kan se att det finns en brist på forskning kring temat som belyser socialsekreterarnas 

perspektiv i relation till behovstillfredsställelse och den organisation de arbetar inom. 

Specifikt har vi i åtanke att ytterligare forskning behöver genomföras med fokus på 

socialsekreterare som arbetar med barn och unga. Vi önskar att en del av den framtida 

forskningen bör fokusera på att undersöka hur det kan vara möjligt att under en längre tid 

bibehålla socialsekreterare som arbetar inom denna del. Vi har funderingar kring att 

forskning bör genomföras för att undersöka hur det kan vara möjligt att vända den just nu 

pågående personalomsättningen inom barn och unga och få socialsekreterare att stanna 

kvar.  

Vi vill avsluta med ett konstaterande att det inte ”bara” tycks handla om att 

organisationen ska erbjuda lön, kompetensutveckling och stöd utan att sätta det i 

samband med vilka behov och den behovstillfredsställelse socialsekreterare önskar få 

uppfyllda. Följaktligen ingår det mer i begreppet lön än bara siffersumman, då lön både 

är en form av både monetär och psykosocial belöning.  
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Bilaga 1                                                        Informationsbrev till respondenterna 

 

 

Vill du delta i en studie om socialsekreterares motiv till att stanna kvar på sin arbetsplats 
i relation till deras arbetssituation?  

 

Det preliminära syftet med studien är att förstå socialsekreterares egna motiv till att 
stanna kvar på arbetsplatsen. Syftet är formulerat mot bakgrund av dagens diskussion om 

socialsekreterares problematiska arbetssituation. Studien genomförs med intervjuer och 
vi vänder oss till socialsekreterare som arbetar inom individ- och familjeförvaltningen.   

 

Studien är ett examensarbete på kandidatnivå inom socionomutbildningen vid 
Socialhögskolan Lunds universitet. Studien kommer att genomföras med intervjuer under 
11-22 april 2016. Intervjun kommer att beröra bland annat din uppfattning av din 

arbetssituation och organisation. Intervjun beräknas ta 60 minuter, det är viktigt att 
intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som du bestämmer. Intervjun kommer att 

spelas in och skrivas ut i text.  

 

Den information som du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att 
ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske 

så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av ett 
examensarbete och en muntlig presentation till andra studerande inom 

socionomprogrammet. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i 
en databas vid Lunds universitet. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att 
förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av 

examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering.  

Vi frågar härmed om du vill delta i denna studie. Vi tar emot anmälan om deltagande via 

mail eller telefon. Svar anhålles senast 12 april 2016. 

Ansvariga för studien är eleverna Ugne Dziaugyte Rosenkvist och Malin Nilsson. Har du 
frågor om studien är du välkommen att höra av dig till oss. 

Ugne Dziaugyte Rosenkvist  Malin Nilsson 

Student    Student 

soc13udz@student.lu.se   malin.nilsson.103@student.lu.se 

072-717 79 69   073-622 23 36 

 

Universitetslektor Mikael Sandgren 

Handledare 

mikael.sandgren@soch.lu.se 

mailto:mikael.sandgren@soch.lu.se
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Bilaga 2                                                                 Intervjuguide                                         

Tema 1: Bakgrund 

- Hur gammal är du? 

- Geografiskt läge? Var bor du?  

- Vilken utbildning har du?  

- Arbetar du heltid eller deltid?  

- Beskriv dina arbetsuppgifter. 

- Hur länge har du arbetat med dina nuvarande arbetsuppgifter? 

- Hur länge har du arbetat inom Individ- och familjeförvaltningen? 

- Varför har du valt att arbeta inom Individ- och familjeförvaltningen? 

 

Tema 2: Yrkesroll 

 

- Beskriv din yrkesroll?  

- Vilka förväntningar har du på din yrkesroll?  

- Vilka förväntningar uppfattar du att dina kollegor/chefer/klienter/allmänhet har på din 
yrkesroll?  

- Hur gör du för att hantera de förväntningar som ställs på dig från dina 
kollegor/chef/klienter/allmänhet?  

- Vad har dessa förväntningar för betydelse för dig?  

- Beskriv ditt ansvar utifrån din yrkesroll.  

- Vad värdesätter du i din yrkesroll?  

 

Tema 3: Arbetsprocessen  

- Beskriv dina erfarenheter av arbetssituationen? 

- Beskriv ditt ansvar som du har inom ditt arbetsområde? 

- Beskriv ditt inflytande över ditt arbete? 

- Kan du i ditt arbete prestera på den nivå du önskar?  

- Beskriv din relation till dina arbetskollegor. 

- Beskriv vad begreppet ”stöd” innebär för dig, i din yrkesroll och arbetsgruppen?  

- Vilka är dina erfarenheter av stöd på din arbetsplats?  

- Vilket stöd får du på din arbetsplats?  

- Saknar du något kring det stöd du får?  

- Beskriv kommunikationen mellan dig och din chef/kollegor/uppdragsgivare.  

- På vilket sätt upplever du att din prestation på arbetet blir belönad?  
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- Har du erfarenhet av omprioritering av dina arbetsuppgifter?  

- Hur planerar du ditt arbete? 

 

Tema 4: Arbetsorganisationens struktur 

 

- Hur är organisationen strukturerad idag?  

- Beskriv din relation till din chef/-er.  

- Beskriv de arbetsrelaterade krav som ställs från ledningen.  

- Finns det möjlighet till kompetensutveckling på din enhet?  

- Hur är arbetsgruppen strukturerad?  

 

Tema 5: Motiv till att stanna kvar 

 

- Vad anser du bidrar till att du stannar på din nuvarande arbetsplats?  

- Beskriv vad som är viktigast för dig på ditt arbete.  

- Kan du beskriva det som får dig att trivas på ditt arbete?  

- Beskriv arbetsglädje. 

- Beskriv hur du känner dig under en arbetsdag.  

- Upplever du att du kan påverka din arbetssituation?  

- Vilken betydelse har karriär för dig? 

- Finns det möjlighet att få en karriär hos din arbetsgivare? 

- Hur viktig är lönen för dig? 

- Vilken erfarenhet har du av den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats? 

- Hur upplever du den psykiska arbetsmiljön på din arbetsplats?  

- Upplever du trygghet i din anställning?  

- Vad skulle kunna locka dig härifrån? 

 

 

 

 


