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Sammanfattning 

Det har under åren genomförts ett flertal studier som alla lyfter fram att socialsekreterare i 

hela Sverige utsätts för psykiska påfrestningar i form av hög arbetsbelastning och hot på 

arbetsplatsen. Den vetenskapliga forskningen har hittills fokuserat på aspekterna kring vad 

som får socialsekreterarna till att vilja avsluta sin anställning. Denna studie lyfter fram att det 

är minst lika viktigt att belysa varför socialsekreterare väljer att stanna. Syftet med studien 

var att undersöka vad som motiverar socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd i Stockholms 

län att stanna kvar på nuvarande arbetsplats, trots psykiska påfrestningar och hot. I den 

teoretiska referensramen ingick Herzbergs tvåfaktors-teori, Self-determination Theory och 

Public Service Motivation. För att undersöka syftet och få svar på forskningsfrågan har en 

kvalitativ forskningsmetod använts, där empirin samlades in med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer med stöd i en intervjuguide. Totalt intervjuades det 5 stycken socialsekreterare som 

arbetade på 3 olika socialkontor inom ekonomiskt bistånd i Stockholms län. För att analysera 

den insamlade empirin har en innehållsanalys använts. Studien visar att respondenternas 

främsta anledning till motivation var arbetet i sig, det vill säga att hjälpa klienterna. Därtill 

kom samhörigheten med kollegorna.  

 

Nyckelord: Socialtjänsten, Socialsekreterare, Ekonomiskt bistånd, Arbetsmotivation  



 

 

 

Abstract 

Over the last few years, several of studies in the social sector have been carried out. They all 

point out that social workers throughout Sweden are subjected to mental stress in the form of 

high workload and workplace threats. Furthermore, recent studies have been focusing on the 

social workers’ reasons and motives for quitting their employment. However, this study 

shows that it is equally important to also highlight why the social workers choose to stay. The 

purpose of this study was to investigate which factors influence the motivation of social 

workers, who work with financial aid in Stockholm County, despite mental stress and threats. 

The theoretical reference framework included Herzberg's two-factor theory, Self-

determination Theory and Public Service Motivation. A qualitative research method has been 

used in order to investigate the purpose and answer the research question. Empiric data was 

collected using semi-structured interviews, which were supported by an interview guide. A 

total of 5 respondents were interviewed who worked at 3 different social offices in Stockholm 

County. In order to analyze the collected empiric data, a content analysis has been used. As a 

result, it was found that the main factor for the respondents' motivation was the self-

rewarding nature of their work. They were driven by helping their clients as well as the 

cohesion with their colleagues. 
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1 Bakgrund 

 

Bakgrunden avser att vägleda läsaren i studien. Avsnittet inleds med en introduktion till hur 

styrningen inom den offentliga sektorn utvecklats samt vad arbetet som socialsekreterare 

inom ekonomiskt bistånd innebär. Dessutom sker en introduktion till ämnet motivation då det 

ligger till grund för den teoretiska referensramen. Dessa tre delar är av relevans eftersom de 

skapar ett underlag inför studiens problemdiskussion, syfte och frågeställning. Efter att 

studiens problemdiskussion, syfte, och forskningsfråga presenterats avslutas bakgrunden med 

de avgränsningar som gjorts i samband med studiens genomförande. 

 

1.1 Organisationsstyrning 

I både Europa och ett flertal andra länder i världen har det under de tre senaste decennierna 

genomförts ett antal sociala reformer (Hood 1991; 1995). I slutet av 1980-talet genomfördes 

det en reform inom den svenska offentliga sektorn, i vilken även socialtjänsten ingick. 

Reformen benämns idag som New Public Management (NPM) (Ahlbäck Öberg & Widmalm 

2016). Efter andra världskriget hade den offentliga sektorn börjat växa och expandera 

(Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016), vilket ledde till en bättre välfärd i form av förbättrad 

levnadsstandard för gemene man. Samtidigt ledde expansionen av den offentliga sektorn till 

att den blev allt svårare att styra (Premfors 1998; Tarschys 1983 se Ahlbäck Öberg & 

Widmalm 2016, s. 9). Därför upplevdes den offentliga sektorn under 1970- och 80-talet som 

väldigt byråkratisk och staten ansågs snarare bidra med fler problem än lösningar. 

Konsekvensen var att det började ställas allt större krav på att medborgarna skulle få 

inflytande och insyn i den offentliga sektorn (Ahrne 1985; Granholm 1986 se Ahlbäck Öberg 

& Widmalm 2016, s. 9). Den lösning som föreslogs och genomfördes innebar att staten skulle 

bli mer lik marknaden, något som idag benämns som NMP (Ahlbäck Öberg & Widmalm 

2016). 

 

NPM har gjort att den offentliga sektorn blivit mer lik den privata sektorn genom att den 

offentliga verksamheten anammat idéer och tekniker från näringslivet (Siltala 2013). Detta 

innebär att fokuset flyttas från processen till resultatet, det vill säga det är viktigare vad som 

ska uppnås med verksamheten än hur detta ska uppnås (Almqvist 2006). Konsekvenserna av 
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detta kan exempelvis vara formulerande av mål eller mätning av måluppfyllelse (Almqvist 

2006), men även radikala förändringar av anställningsförhållanden inom den offentliga 

sektorn (Ibsen, Larsen, Madsen & Due 2011). Almqvist (2006) menar att de centrala 

elementen inom NPM är konkurrens, kontrakt och intern kontroll. Konkurrens betyder att den 

offentliga sektorn inte bara konkurrerar med den privata sektorn utan likaså internt med sig 

själv då den delas in i mindre, åtskilda enheter. NPM utgår från att utföraren alltid har en 

beställare som denne måste förhålla sig till. Enligt Almqvist (2006) måste utföraren därmed 

försöka leva upp till beställarens krav på det effektivaste och lönsammaste sättet. Relationen 

mellan utförare och beställare styrs i form av kontrakt där både skyldigheter och rättigheter 

står utskrivna (Almqvist 2006). Den interna kontrollen utövas genom två styrprinciper: 

decentralisering och målstyrning. Decentralisering och målstyrning innebär enligt Almqvist 

(2006) att den offentliga sektorn delas in i mindre resultatenheter där ledningen sätter upp 

vilka mål som ska nås och resultatenheterna utformar hur dessa mål uppnås. 

1.2 Socialsekreterare 

Ungefär en tredjedel, det vill säga cirka 831 700 människor av Sveriges anställda arbetar 

inom den offentliga sektorn (SCB 2017b). Enligt SCB (2018) är det uppskattningsvis 22 000 

personer som innehar titeln socialsekreterare, varav ungefär 19 000 är kvinnor. 

Socialsekreteraryrket är därmed ett kvinnodominerande yrke. 

 

Som nyutexaminerad socionom är det vanligt att börja sin karriär som socialsekreterare inom 

socialtjänsten i en kommun, som är en vanlig arbetsgivare bland socionomer (Dellgran & 

Höjer 2005). Socialtjänsten bedriver sitt arbete inom en rad olika verksamhetsområden. 

Dessa är: ekonomiskt bistånd, äldre, barn och unga, stöd till personer med 

funktionsnedsättning, socialpsykiatri och missbruk (Stockholms stad 2017). Hur arbetet i 

socialtjänsten ska bedrivas regleras i form av lagar, regler och riktlinjer, som exempelvis 

socialtjänstlagen och Socialstyrelsens handbok (Sveriges kommuner och landsting 2017). 

 

Enligt Socialstyrelsen (u.å.) innebär arbetet för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd att 

de ska hjälpa individer att bli självförsörjande. Fram tills att detta mål är uppnått får individer 

hjälp i form av ekonomiskt bistånd. För att en individ ska få rätten till ekonomiskt bistånd 

måste denne börja med att skicka in en ansökan till socialtjänsten i den kommun denne är 

folkbokförd. I 2 kap. 7 § av socialtjänstlagen (SFS 2001:453) står det att handläggaren ska 
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behandla varje ärende individuellt utifrån både socialtjänstlagen och individens situation samt 

övriga omständigheter. Detta för att varje ärende ska få en så rättvis bedömning som möjligt.  

 

Ifall individen har rätt till ekonomiskt bistånd, som ska fungera som ett sista skyddsnät för 

den som har tillfälliga ekonomiska problem, blir individen inskriven hos socialtjänsten och 

sedan tilldelad en biståndshandläggare (Socialstyrelsen 2006). Individen, som nu benämns 

som klient, ska därefter tillsammans med sin biståndshandläggare, det vill säga 

socialsekreteraren, arbeta för att bli självförsörjande. Varje biståndshandläggare har hand om 

ett flertal klienter. Genom personliga möten utarbetar klienten tillsammans med 

biståndshandläggaren en plan kring vilka åtgärder som behöver göras för att nå målet med att 

bli självförsörjande (Socialstyrelsen 2006).  

 

Det ekonomiska biståndet består av ett försörjningsstöd som täcker de löpande och 

återkommande kostnaderna (för till exempel boende och mat) och prövas månadsvis 

(Socialstyrelsen 2006). Utöver det kan klienten även få bidrag för att täcka tillfälliga 

kostnader som inte ingår i försörjningsstödet såsom läkarvård, glasögon och liknande 

(Socialstyrelsen 2006). 

 

I sitt arbete möter socialsekreteraren människor som befinner sig i en utsatt livssituation. 

Detta medför att socialsekreteraren måste inneha en empatisk förmåga för den enskilde 

individen, samtidigt som de måste ha en förmåga att kunna se helheten i sitt arbete i form av 

de uppsatta lagar och regler som finns (Framtiden u.å.).  

1.3 Motivation 

Redan de grekiska filosoferna försökte förstå människans motivation och menade att 

individer drivs av att finna nöje och undvika smärta, under 1700- och 1800-talet utvecklades 

detta tankesätt sedan av bland annat filosofer som Locke, Bentham, Mill och Helvetius 

(Richard, Richard & Debra 2004). Enligt Hallberg (2010) är motivation ett sätt att förklara 

människors beteenden och svarar på frågan: Varför beter vi oss på ett visst sätt och gör de val 

vi gör? Mathauer och Imhoff (2006) beskriver motivation som något som utvecklas inom 

varje individ genom ett samspel av individuella, organisatoriska och kulturella faktorer, 

såsom exempelvis kulturella normer och värderingar samt individens personlighet. 
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Enligt Ryan och Deci (2000) har motivation framförallt diskuterats i termer av inre och yttre 

motivation. Den inre motivationen står för saker individen gör på grund av ett intresse och en 

känsla av tillfredsställelse som uppstår genom handlingen i sig (Gagné & Deci 2005). Den 

yttre motivationen handlar däremot om att individen gör någonting för att handlingen 

kommer att få en konsekvens, till exempel en fysisk eller verbal belöning, som i sin tur leder 

till tillfredsställelse. Det är alltså inte handlingen i sig utan den yttre konsekvensen som 

motiverar till utförandet av handlingen (Gagné & Deci 2005). Den yttre motivationen styrs 

även av de regler och lagar som finns i samhället, det vill säga att individen anpassar sina 

handlingar utefter vad som anses vara en normal och accepterad handling (Woolfolk & 

Karlberg 2015). 

1.4 Problemformulering 

De senaste åren har det kommit rapporter från exempelvis Arbetsmiljöverket (2012; 2016b) 

och Akademikerförbundet SSR (Novus 2016) gällande socialsekreterarnas välmående. I 

arbetsmiljöverkets (2016b) nationella granskning av socialsekreterarnas arbetsmiljö har det 

framkommit att en av fyra socialsekreterare lider av psykiska påfrestningar som exempelvis 

sömnbesvär, oro och ångest (Arbetsmiljöverket 2016b). Dessa arbetssjukdomar inom yrket 

socialsekreterare har på två år ökat med 123% (Arbetsmiljöverket 2016b). Orsakerna till 

varför många socialsekreterare antingen säger upp sig eller väljer att byta arbetsplats är, 

enligt arbetsmiljöverket (2016b), bland annat: 

● En obalans mellan krav och resurser 

● För tung arbetsbelastning 

● Dålig introduktion för nyutexaminerade 

● För lite beredskap för hotfulla och våldsamma situationer 

Akademikerförbundet SSR:s undersökning utförd av Novus (2016) beskriver att var tredje 

socialsekreterare uppger att de har svårt att sova på grund av oro för arbetet (Novus 2016). 

Vidare visar undersökningen på att arbetsbelastningen är den största orsaken till missnöje 

bland socialsekreterare samt att sju av tio socialsekreterare någon gång övervägt att avsluta 

sin anställning som socialsekreterare. Utöver det rapporterar Novus (2016) i sin undersökning 

att det är svårt att rekrytera socialsekreterare. Detta är något som Sveriges kommuner och 

landsting (2016) bekräftar i sin rapport ”Rekryteringsläget inom socialtjänsten”, där det 

beskrivs att nio av tio kommuner angivit att det var svårt att rekrytera erfarna 

socialsekreterare. Detta samtidigt som två av tre kommuner uppgav att det var ganska eller 
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mycket svårt att rekrytera nyutexaminerade till ekonomiskt bistånd (Sveriges kommuner och 

landsting 2016).  

 

Welander, Astvik och Hellgren (2017) lyfter fram att de problem, som hittills nämnts i 

problemformuleringen, har ett ursprung i hur organisationen valts att styra. Precis som det 

fastställdes ovan (se 1.1 Organisationsstyrning) har många verksamheter inom den offentliga 

sektorn börjat styras i enlighet med NPM. Welander, Astvik och Hellgren (2017) menar 

dessutom att denna styrningsform genom en ökad marknadsorientering, där styrning- och 

ledningsreformer inspirerats av den privata sektorn, bidrar till ett större fokus på prestationer 

och resultat vilket leder till ökade arbetskrav på de anställda. Enligt Thylefors (2016) 

påverkas även cheferna av denna standardiserade reform eftersom strukturerna är oflexibla 

och cheferna måste lägga mer tid på administration. Dessutom har cheferna fått ett ökat 

ekonomiskt ansvar, vilket leder till att de har mindre tid för medarbetarna och en gemensam 

utveckling av organisationen (Shanks, Lundström & Wiklund 2015). Utöver det skapar 

reformen en ständig förändring istället för en stabilisering av de dagliga strukturerna inom 

verksamheten (Siltala 2013). 

 

Inom socialsekreterarnas område råder brist på både nyutexaminerade och erfaren personal 

(SCB 2017a). Astvik, Welander och Isaksson (2017) lyfter fram att detta beror på att 

arbetsbelastningen för socialsekreterare har ökat på grund av införandet av NPM. Allt fler 

socialsekreterare upplever en allt högre arbetsbelastning vilket har lett till ökad stress och fler 

sjukskrivningar (Arbetsmiljöverket 2016a; Arbetsmiljöverket 2016b; Astvik, Welander & 

Isaksson 2017). Den allt högre arbetsbelastningen resulterar i att allt fler socialsekreterare 

överväger att säga upp sig med konsekvensen att personalomsättningen ökar (Astvik & Melin 

2013) i en yrkeskår som, enligt Kvarnsell (2018), redan har den näst högsta 

personalomsättningen. Detta gör att socialsekreterarna befinner sig i en ond spiral (Kvarnsell 

2018), där den höga personalomsättningen leder till en icke hanterbar arbetsbelastning 

(Astvik & Melin 2013). 

 

Det vetenskapliga fokuset har hittills legat på orsakerna till varför personalen sjukskrivs eller 

säger upp sig (Arbetsmiljöverket 2016b; Tham 2014). Däremot finns det ett par kandidat- och 

masteruppsatser (Jacobsson & Thedin 2007; Kajevic & Zetterberg 2014; Laméus & Mattsson 

Tenser 2015; Johansson 2016; Williamsson 2017; Håkansson 2017) som undersökt varför 

socialsekreterare vid olika enheter stannar kvar på arbetsplatsen. Uppsatsskribenterna anser 
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att ämnet, vad som motiverar socialsekreterare till att stanna, behöver belysas och undersökas 

mer. Först när motivationen till varför personalen väljer att stanna på arbetsplatsen har 

kartlagts kan effektiva, meningsfulla och långsiktiga åtgärder genomföras för att eventuellt 

minska den idag höga personalomsättningen.  

1.5 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka vilka motivationsfaktorer som socialsekreterare, vid olika 

ekonomiska biståndsenheter i Stockholms län, anser är viktiga för att socialsekreterare ska 

vilja arbeta kvar. 

1.6 Forskningsfråga 

★ Vilka faktorer motiverar socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd till att arbeta kvar 

inom samma enhet? 

1.7 Avgränsning 

I denna studie har en avgränsning gjorts till socialsekreterare. Avgränsningen har skett utifrån 

en demografisk och geografisk segmentering. Detta innebär att studien endast tog hänsyn till 

socialsekreterare som arbetar inom ekonomiskt bistånd samt inom Stockholms län. 

Socialsekreterare kan arbeta inom olika samhällsfunktioner (se 1.2 Socialsekreterare), vilket 

medför att arbetsuppgifterna skiljer sig åt och därmed även hur arbetsbelastningen ser ut. 

Därför gjordes avgränsningen till socialsekreterare som arbetar inom ekonomiskt bistånd. 

Detta skulle säkerhetsställa att ifall respondenternas svar skiljde sig åt så berodde det inte på 

att deras arbetsuppgifter var olika, utan på att respondenterna hade olika uppfattningar kring 

vad som motiverade dem. Utöver det kom studien att avgränsas till tre kontor eftersom enbart 

tre kontor anmälde intresse att delta. 

 

Studien har som avsikt att ta reda på motivationsfaktorer hos socialsekreterare inom 

ekonomiskt bistånd som gör att de väljer att arbeta kvar. Däremot avser studien inte att 

undersöka varför socialsekreterare väljer att börja arbeta inom ekonomiskt bistånd. Inte heller 

avser studien att undersöka varför dessa socialsekreterare väljer att sluta arbeta på sin 

arbetsplats. Studien undersöker enbart socialsekreterarnas motivationsfaktorer, utifrån ett 

medarbetarperspektiv, och inte enhetschefens eller ledningens syn på motivation.  
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2 Teoretisk referensram 

 

I den teoretiska referensramen presenteras teorier som i relation till studiens syfte anses vara 

relevanta. Kapitlet inleds med en förklaring till varför de presenterade motivationsteorier 

valts ut. Därefter introduceras tre olika motivationsteorier för att kunna urskilja och därmed 

undersöka och benämna de olika motivationsfaktorer och motivationsstrukturer som 

socialsekreterare anser är viktiga i sitt arbete. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Vid sökning efter tidigare svensk forskning inom området motivation, kopplat till 

socialsekreterarnas arbete inom ekonomiskt bistånd, består resultatet av få vetenskapliga 

artiklar och studier. Utförs det istället en sökning efter socialsekreterarnas arbete kopplat till 

motivation ligger fokuset, som nämnts i bakgrundskapitlet, främst på varför de väljer att sluta 

sin anställning. Socialsekreterarnas motivation till att arbeta kvar har däremot undersökts i ett 

flertal kandidat- och magisteruppsatser. Dessa handlar till exempelvis om motivationens 

betydelse för socialsekreterarnas arbetstillfredsställelse (Jacobsson & Thedin 2007) eller 

faktorer som gör att socialsekreterare inom barn och unga väljer att stanna kvar (Williamsson 

2017). På grund av bristen på forskningsartiklar inom studiens område har det dessutom 

inkluderats resultat från studentuppsatser. Nedan redogörs för en forskningsstudie, en 

doktorsavhandling, en magisteruppsats och två kandidatuppsatser som behandlar 

socialsekreterarnas arbetstillfredsställelse och viljan att stanna på nuvarande arbetsplats. 

 

I forskningsstudien “Why do they stay?” Frost, Höjer, Campanini, Sicora och Kullburg 

(2017) framkom det att om socialarbetare får tid och verktyg för att kunna medverka i ett 

förebyggande och stödjande arbete ökar både arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna 

kvar. Studien lyfter även fram vikten av väl fungerande relationer. Således spelar 

organisatoriska och relationella frågor, enligt Frost m.fl. (2017), en stor och viktig roll för 

socialarbetarnas intention att stanna kvar på sin arbetsplats. Det föreslås vidare forskning med 

fokus på kön och huruvida uppfattningar skiljer sig mellan manliga och kvinnliga 

socialarbetare.  
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En doktorsavhandling som behandlar socialsekreterarnas arbetssituation något mer allmänt är 

den av Welander (2017 som beskriver relationen mellan socialsekreterare och deras 

organisation. Welander (2017) kom fram till att när organisationen inte mötte 

socialsekreterarna och deras missnöje angående arbetet, utan istället var avvisande valde de 

anställda att avsluta sin anställning. För att reducera stressrelaterad ohälsa, undvika att 

medarbetarna säger sig upp och öka engagemanget samt arbetstillfredsställelsen hos de 

anställda måste det enligt Welander (2017) utvecklas strategier som leder till färre 

motstridiga krav, en rimlig arbetsbelastning samt ökad självständighet. Doktorsavhandlingen 

lyfter att självständighet i arbetet, stöd av den närmaste chefen, öppenhet samt 

personalorientering är de viktigaste faktorerna för de anställdas positiva attityder, beteenden 

och känslor gentemot organisationen. Enligt Welander (2017) är det därför viktigt att de 

psykosociala kraven uppfylls med hjälp av organisatoriska resurser för att stärka och bygga 

upp en förtroendefull relation mellan socialsekreterarna och ledningen.  

 

I sin magisteruppsats undersökte Håkansson (2017) vad som påverkar socialsekreterarnas 

arbetstillfredsställelse och intention att stanna eller lämna arbetsplatsen inom ekonomiskt 

bistånd. När Håkansson (2017) undersökte arbetstillfredsställelsen framkom det att 88 % av 

respondenterna var nöjda med relationen till sina arbetskollegor, därefter kom arbetet som 

helhet med 70 % nöjda respondenter samt utmaningar och kompetenskrav på 65 %. Totalt 

hade 64 % av respondenterna en god arbetstillfredsställelse och var därmed nöjda. Det 

respondenterna var missnöjda med var framförallt arbetsmiljön, sättet avdelningen leddes på 

samt de framtidsutsikter arbetet erbjöd. Vissa faktorer som kan minska 

arbetstillfredsställelsen kan enligt Håkansson (2017) också vägas upp av andra faktorer. 

Exempel på detta är tidskonflikter som kan vägas upp av organisatoriskt stöd, 

personalorientering och upplevelser av ett attraktivt arbete. Trots det uppgav 56 % av 

respondenterna att de hade intentionen att lämna arbetsplatsen. 60 % av de som funderade på 

att lämna arbetsplatsen ville dock fortsätta arbeta inom ekonomiskt bistånd. Detta visar enligt 

Håkansson (2017) på att det inte är arbetet med myndighetsutövning i sig som gör att mer än 

hälften av respondenterna eventuellt avslutar sin anställning. Håkansson (2017) kom även 

fram till att arbetssituationen, arbetsmiljön, kollegorna och cheferna hade större betydelse för 

de respondenter som ville stanna på sin arbetsplats. Medan de som hade intentionen att lämna 

också lade vikt på lön och karriärmöjligheter, det sistnämnda var dock allmänt en mindre 

relevant faktor hos båda grupperna. Störst betydelse för arbetstillfredsställelse och intention 

att lämna var personalorientering, det vill säga att socialsekreterarna upplever att de belönas 
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och bli sedda av ledningen. Enligt Håkansson (2017) kan samma faktorer således leda både 

till missnöje och tillfredställelse. 

 

I kandidatuppsatsen av Laméus och Mattsson Tenser (2015) undersöktes det ifall 

socialsekreterarna som arbetar inom Barn & Unga upplever att deras behov av samhörighet, 

självbestämmande och kompetens enligt Self-Determination Theory är uppfyllda. Laméus 

och Mattsson Tenser (2015) resultat visar tydligt att behovet av samhörighet och 

självbestämmande är tillfredsställda medan det inte finns lika starka tecken på att behovet av 

kompetens är uppfylld. Detta förklarar Laméus och Mattsson Tenser (2015) med att 

kompetens inte ansågs vara lika relevant samtidigt som respondenterna kan ha förstått 

begreppet på ett avvikande sätt. Studiens respondenter lyfte fram att känslan av trygghet och 

den nära relationen till kollegorna motiverade dem att stanna kvar på arbetsplatsen, då 

socialsekreterarnas arbete är utmanande och krävande.  

 

I Glennfalk och Carlströms (2017) kandidatuppsats undersöktes vilka faktorer som utifrån 

Herzbergs tvåfaktors-teori påverkade socialsekreterarnas vilja att stanna kvar på sin 

nuvarande arbetsplats. I likhet med de tidigare nämnda studier och uppsatser kom Glennfalk 

och Carlström (2017) fram till att det är viktigt för socialsekreterarna att ha goda relationer 

med kollegor. Dessutom lyfts vikten av att ha en medmänsklig ledare, att få arbeta 

självständigt under ansvar samt att ha en positiv inställning till sitt arbete. 

2.2 Motivationsteorier 

Eftersom studien syftar till att undersöka vad som motiverar socialsekreterare inom 

ekonomiskt bistånd att stanna kvar och inte hur deras motivation uppstår ligger studiens 

fokus på så kallade content theories of motivations. De utgörs, enligt Locke (1976), av olika 

motivationsteorier som exempelvis Herzbergs tvåfaktors-teori (även känd som Herzbergs 

motivation- och hygienteori). Denna motivationsteori är gammal och kritiserad för att den 

bland annat generaliserar och inte tar hänsyn till individen (Abrahamsson & Andersen 2005). 

Trots kritiken används Herzbergs tvåfaktors-teori fortfarande i vetenskapliga studier som till 

exempel offentlig förvaltning, sjukvårdsförvaltning och vården (Holmberg, Sobis & 

Carlström 2015). Dessutom anser Hedegaard Hein (2012) att Herzbergs tvåfaktors-teori är en 

bra teori att ha som utgångspunkt eftersom den till stor del går att överföra till dagens 

arbetsmarknad.  
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Till studiens teoretiska referensram har Herzbergs tvåfaktors-teori valts ut som huvudteori. 

Denna teori valdes eftersom den benämner motivation utifrån ett flertal faktorer, som delas 

upp i hygien- respektive motivationsfaktorer (Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman 2004), 

och därmed kan ge en större sammanhängande bild. Dessa faktorer kommer antingen inifrån 

individen själv eller utifrån i form av en fysisk belöning. Uppsatsskribenterna var intresserade 

av att se ifall socialsekreterarnas motivation kom från de externa eller interna faktorerna, eller 

ifall det var en blandning.  

 

Deci och Ryans (2000) Self-Determination Theory (SDT) valdes för att den gör en åtskillnad 

mellan inre och yttre motivation. Den förklarar vilka behov som måste uppfyllas för att 

individen ska kunna känna en inre motivation. Den fungerar således som ett komplement till 

Herzbergs tvåfaktors-teori. 

 

Public Service Motivation i sin tur fokuserar specifikt på den offentliga sektorn, i vilken även 

socialsekreterare arbetar. Teorin har sin utgångspunkt i att individer väljer att arbeta inom 

denna sektor på grund av deras vilja att hjälpa andra. Teorin ansågs därmed av 

uppsatsskribenterna vara intressant att ta med i studien för att se ifall det som gör att en 

individ väljer att arbeta inom den offentliga sektorn också kan vara något som bidrar till 

dennes motivation till att faktiskt stanna kvar trots påfrestande arbete. 

2.2.1 Herzbergs tvåfaktors-teori 

Genom att intervjua ingenjörer och revisorer vid ett flertal industriföretag kunde Herzberg, 

Mausner och Bloch Snyderman (2004) undersöka förhållandet mellan arbetstillfredsställelse 

och motivation. De intervjuade personerna fick uppge vad de upplevde som bra respektive 

dåligt med arbetet (Sachau 2007). Detta ledde till skapandet av tvåfaktors-teorin som delar in 

det som motiverar en individ i två delar; hygienfaktorer samt motivationsfaktorer (Herzberg, 

Mausner & Bloch Snyderman 2004). 

 

Herzberg (1966) kom fram till att de tillfrågade respondenterna förknippade missnöje med 

arbetsmiljön som exempelvis arbetsvillkor, lön, företagsledning och anställningstrygghet, 

vilket kallas för hygienfaktorer (se tabell 1). Tillfredsställelse var däremot förknippat med 



 

11 av 64 

 

innehållet i arbetet och berör ämnen som prestation, ansvar och erkännande, vilket Herzberg 

(1966) kallar för motivationsfaktorer (se tabell 1). 

 

Tabell 1 - Hygien och motivationsfaktorerna (egen avbildning utifrån Herzberg, Mausner & 

Bloch Snyderman 2004) 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Företagsledning 

Mellanmänskliga relationer 

Arbetsvillkor 

Lön 

Företagspolitik & administration 

Anställningstrygghet 

Status 

Privata faktorer 

Prestation 

Arbetet i sig 

Utvecklingsmöjlighet 

Erkännande 

Ansvar 

Befordran 

 

 

Vidare framgår det i Herzbergs (2003) studie att existerande hygienfaktorer inte leder till att 

individer presterar bättre, men frånvaron av dessa faktorer kan leda missnöje gällande 

arbetsplatsen. Motivationsfaktorerna i sin tur fokuserar på självförverkligande och 

möjligheten att växa som människa. Tillfredsställda motivationsfaktorer leder till 

arbetstillfredsställelse och visar sig i form av att individen känner sig motiverad till att utföra 

sitt arbete. (Herzberg 2003). 

 

Hygienfaktorerna i sig kan inte höja arbetsmotivationen, utan behöver endast existera för att 

de väsentliga behoven ska fungera till belåtenhet. Herzberg (2003) lyfter fram att 

hygienfaktorerna endast fungerar i förebyggande syfte.  

 

Enligt Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman (2004) kan hygienfaktorerna beskrivas på 

följande sätt: 

1. Företagsledning 

Individen upplever missnöje ifall det inte finns en kompetent chef som är villig att 

fördela ansvar och vara behjälplig med sin egen kunskap. Även chefens attityd spelar 

en viktig roll för individens missnöje, det vill säga om vissa personer favoriseras eller 

ständigt kritiseras. 
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2. Mellanmänskliga relationer  

Individen känner sig missnöjd ifall relationen till både chefen och kollegorna upplevs 

som dåliga, exempelvis när relationerna upplevs som formella. Missnöje upplevs 

dessutom ifall individen upplever en avsaknad av stöd och uppbackning av sin chef 

och kollegor. 

3. Arbetsvillkor  

Ifall de fysiska arbetsvillkoren, exempelvis lokalen där arbetet utförs, arbetsmängden 

samt arbetsbelastningen, upplevs som oacceptabel är individen missnöjd. 

4. Lön  

Har individen förväntat sig en lönehöjning som sedan inte genomförs eller känns 

lönen inte rätt i förhållande till kollegornas löner leder detta också till missnöje.  

5. Företagspolitik & administration  

Individen känner missnöje om det saknas tydliga mål, strategier, visioner och 

arbetsrutiner som ska underlätta utförandet av arbetsuppgifterna. Dessutom leder en 

bristande och otydlig kommunikation till otrygghet hos de anställda.  

6. Anställningstrygghet  

Upplevs anställningen som osäker då den eventuellt kan upphöra inom en snar framtid 

är individen missnöjd. 

7. Status  

Upplever individen att den inte innehar rätt status, till exempel saknar ett eget 

kontorsrum eller anser att den borde få en förmånsbil, men inte får det så känner 

individen missnöje.  

8. Privata faktorer  

Individen känner sig missnöjd ifall arbetet påverkar privatlivet negativt. Det kan 

exempelvis hända när en individ flyttat för att ta ett arbete men inte trivs på den nya 

bostadsorten, eller när arbetstiderna förändrats på ett sånt sätt att det påverkar 

individens privatliv negativ.  

 

Vidare beskriver Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman (2004) existerande 

motivationsfaktorer som bidragande till motivationen, vilket gör att dessa faktorer kan 

beskrivas på följande sätt: 

1. Prestation  

Individen känner sig motiverad när denne har presterat på arbetsplatsen, genom att 

exempelvis ha löst ett problem eller avslutat ett projekt i tid. 
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2. Arbetet i sig  

Individen känner sig motiverad ifall arbetsuppgifterna upplevs som varierande, 

kreativa och tillräckligt utmanande 

3. Utvecklingsmöjlighet  

Individen känner sig motiverad när det finns möjligheter att utvecklas och växa 

genom att lära sig nya saker inom arbetet samt ta del av utbildningar som bidrar till ny 

kompetens. 

4. Erkännande  

Exempelvis beröm eller fysiska belöningar från någon i omgivningen, exempelvis 

kollegor och chefer, kan leda till en individs känsla av motivation. 

5. Ansvar  

Individen känner sig motiverad av att få arbeta självständigt och ansvara för sitt eget 

arbete. På så sätt kan individen känna att ledningen känner tillit till dennes förmåga att 

ta rätt beslut och utföra sina arbetsuppgifter korrekt. 

6. Befordran 

Individen känner sig motiverad om den befordras och tilldelas en högre position. 

 

2.2.1.1 Kritik mot Herzbergs tvåfaktors-teori 

Enligt Holmberg, Sobis och Carlström (2015) är Herzbergs tvåfaktors-teori en vanligt 

förekommande teori i studier som undersöker motivation i samband med arbete. Den har 

bland annat använts som teoretisk referensram för studier inom offentlig förvaltning, 

sjukvårdsförvaltning och vården (Holmberg, Sobis & Carlström 2015). Bassett-Jones och 

Lloyd (2005) lyfter fram att flera forskare ansåg att Herzberg, Mausner och Bloch 

Snydermans metodval, Critical Incident Technique, kan ha påverkat studiens resultat. Det kan 

i sin tur leda till att resultatet upplevs som mindre trovärdigt (Bassett-Jones & Lloyd 2005). 

Vroom (1964) kritiserade även Herzbergs teori och menade att individer är mer benägna att 

koppla tillfredsställelse till sina egna prestationer (det vill säga motivationsfaktorer). 

Samtidigt som de skyller sitt upplevda missnöje på externa faktorer, det vill säga 

hygienfaktorerna. Utifrån denna kritik menar Vroom (1964) att de svar som respondenterna 

uppgivit i Herzbergs studie inte varit objektivt utan endast stämt överens med deras egen 

verklighet. Sharp (2008) menar att Herzbergs tvåfaktors-teori inte överensstämmer med hur 

verkligheten ser ut eftersom teorin utgår ifrån att alla individer beter sig och fungerar på ett 
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liknande sätt på arbetsplatsen. Det vill säga att Herzbergs tvåfaktors-teori inte tar hänsyn till 

att en person kan uppleva och beskriva en händelse som en motivationsfaktor medan en 

annan person kan uppleva och beskriva samma händelse som en hygienfaktor.  

 

Enligt Sachau (2007) tolkades Herzbergs tvåfaktors-teori och hans uttalande oftast fel, vilket 

berodde till viss del på det sätt som Herzberg använde vissa begrepp. Medan de flesta chefer 

använder begreppet motivation på ett mer allmänt plan skiljer Herzberg mellan motivation 

och movement (rörelse) (Sachau 2007). Herzberg använde motivation i samband med att 

individer utför ett arbete för att uppfylla behovet av motivationsfaktorer medan movement 

handlar om individer som utför ett arbete för att uppfylla behovet av hygienfaktorer (Sachau 

2007). Herzberg förklarade detta med följande exempel: 

 

“I have a year-old (sic!) schnauzer. When it was a small puppy and I 

wanted it to move, I kicked it in the rear and it moved. Now that I have 

finished its obedience training, I hold up a dog biscuit when I want the 

schnauzer to move. In this instance, who is motivated - I or the dog? The 

dog wants the biscuit, but it is I who want it to move. Again, I am the one 

who is motivated, and the dog is the one who moves.” (Herzberg 2003, s. 

88) 

 

Enligt honom måste energin eller önskan att göra någonting således komma inifrån för att 

individen ska kunna känna sig motiverad, kommer den istället utifrån genom en fysisk 

belöning eller liknande sker inte utförandet utifrån att individen känner sig motiverad. Sachau 

(2007) menar att de flesta idag skulle beskriva Herzbergs motivation som “inre motivation” 

och movement som “yttre” motivation och hade Herzberg använt dessa begrepp istället hade 

det inte uppkommit lika många missförstånd. 

2.2.2 Self-determination Theory 

Deci och Ryans (2000) Self-determination Theory (SDT) bygger på Porter och Lawlers 

definition av inre och yttre motivationsfaktorer. Inre motivation är ett exempel på autonom 

motivation medan yttre motivation är ett exempel på kontrollerad motivation (Gagné & Deci 

2005). Enligt Gagné och Deci (2005) innebär autonom motivation att individen gör någonting 

frivilligt för att det är intressant, däremot uppstår kontrollerad motivation när individen 
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känner sig pressad till att göra det denne ska göra. Uppgiften utförs därmed ofrivilligt och 

endast för att utförandet leder till en önskad konsekvens, som exempelvis lön i slutet av 

månaden. En ofrivillig uppgift kan även utföras för att på så sätt undvika en oönskad 

konsekvens (Gagné & Deci 2005), som exempelvis ett barn som städar sitt rum för att det 

annars hade fått utegångsförbud. Dessa två motivationsformer utesluter inte varandra utan en 

person kan ha en inre/autonom motivation till en viss uppgift samtidigt som samma individ 

kan ha en yttre/kontrollerad motivation till en annan uppgift. Vid avsaknad av båda formerna 

av motivation benämns det för amotivation (Gagné & Deci 2005). Utöver det kan ett alltför 

högt fokus på externa belöningar minska individens strävan efter inre/autonom motivation 

och därmed motverka dess välbefinnande (Srivastava, Locke & Bartol 2001). Således utgår 

teorin, likt Herzbergs teori, från ett antagande om att individer har en inre drivkraft att vilja 

utföra uppgifter. Dessa inre drivkrafter mäts i form av kvalitativa mått som handlar om vad 

för typ av motivation som ligger bakom snarare än kvantitativa mått som berör hur låg/hög 

motivation en individ har.  

 

I SDT analyserade Deci och Ryan (2000) den inre motivationen utifrån 3 olika behov som är 

grundläggande för individens utveckling, motivation och välbefinnande: 

1. Behov av att känna sig kompetent 

• Behov av att besitta tillräcklig kunskap för att kunna möta och hantera 

arbetsuppgifterna. 

2. Behov av självbestämmande (autonomi) 

• Behov av självbestämmande och valfrihet.   

3. Behov av social tillhörighet (samhörighet) 

• Behov av att känna närhet och koppling till arbetskollegor. 

  

Deci och Ryan (2000) lyfter fram att ifall alla dessa tre behov tillgodoses kommer individens 

inre motivation att öka. Det vill säga ifall en individ ges möjlighet att utvecklas i sin 

arbetsroll, känna samhörighet med arbetskollegorna och styra sina egna arbetsuppgifter, som 

exempelvis när och hur ett ärende ska lösas på bästa sätt, kommer alltså den inre 

motivationen enligt SDT öka (Deci & Ryan 2000). Även Bandura (1997) lyfter fram 

individens känsla av kompetens som något viktigt. Ifall individen känner sig duktig och 

kompetent i sin arbetsroll blir denne mer motiverad att utföra arbetsuppgifterna. Deci och 

Ryan (2000) har utöver det nämnt vilka åtgärder som kan uppfylla dessa tre behov: 
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Behovet av att känna sig kompetent, kan uppfyllas genom att handledaren exempelvis ger 

lämpliga utmaningar till individerna så att de känner att de får utvecklas i sin arbetsroll. 

Dessutom kan handledaren genom konstruktiv feedback göra att individen känner att den kan 

utveckla sin kunskap och kompetens inom sitt arbetsområde. (Deci & Ryan 2000) 

 

Behovet av självbestämmande (autonomi), kan uppnås genom att arbetsplatser exempelvis 

undviker onödig press och kontroll av individerna, erbjuder utvecklingsmöjligheter, förklarar 

varför en arbetsuppgift exempelvis behöver göras samt uppmuntrar individen till att själv ta 

initiativ och vara nyfiken. (Deci & Ryan 2000)  

 

Behovet av social tillhörighet (samhörighet), kan enligt Deci och Ryan (2000) utvecklas 

genom exempelvis att chefen i arbetsmiljön sporrar individer till att umgås med varandra 

utanför arbetet. Detta för att personalen ska umgås och skapa en social gemenskap och 

tillhörighet utanför arbetstid. (Deci & Ryan 2000) 

 

Deci och Ryan (2000) lyfter fram att om ett eller flera av dessa tre behov inte uppfylls utför 

individen inte sitt arbete utav intresse utan för att individen får dåligt samvete för att 

arbetsuppgiften inte genomförts. Alternativt att individen utför arbetsuppgiften eftersom 

denne känner ett externt tryck från exempelvis arbetsgivaren att arbetsuppgiften måste utföras 

(Deci & Ryan 2000). 

2.2.2.1 Kritik mot SDT 

Efter att Deci och Ryan utvecklade sin teori under 1980-talet har SDT använts och granskats i 

många studier inom olika områden såsom arbete, skola, idrott, fritid, vänskap, relationer och 

terapi (Deci & Ryan 2008). Kasser (2009) har till exempel kommit fram till att det borde 

läggas till ett behov som berör säkerheten. Detta eftersom att individers psykologiska hälsa 

påverkas positivt om individer känner sig trygga och inte behöver oroa sig över: “whether 

one will eat tomorrow or be shot, bombed, or otherwise rendered dead” (Kasser 2009, s. 

175). Dessutom har Srivastava, Locke och Bartol (2001) diskuterat ifall det gör någon 

skillnad för en individs psykologiska hälsa ifall fokus ligger på vilka mål individen 

eftersträvar (interna eller externa) eller varför individen eftersträvar dessa (autonoma eller 

kontrollerade motiv). Studier som använde sig av SDT har inte tagit hänsyn till de olika 

motiven som kan finnas bakom ett och samma mål (Srivastava, Locke & Bartol 2001). Vilket 
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Srivastava, Locke och Bartol (2001) anser är ett problem eftersom två personer som har olika 

mål, till exempel bli rik och känd gentemot att bygga upp relationer, kan ha lika bra 

välbefinnande ifall deras motiv bakom handlingen är autonoma och inte kontrollerade. Det 

vill säga bara för att en individ har ett externt motiverat mål som den vill uppnå betyder det 

inte att denna individ saknar autonom/inre motivation. Dock visade Sheldon, Ryan, Deci och 

Kasser (2004) i en senare studie att så inte är fallet och att SDT gör rätt i att inte enbart 

undersöka motiven eftersom ens välmående påverkas på olika sätt beroende på om det 

handlar om vilka mål som eftersträvas eller varför dessa eftersträvas. 

2.2.3 Public Service Motivation 

Medan inre och yttre motivationsfaktorer handlar om att individen gör någonting för sig själv 

innebär Public Service Motivation att individen utför en uppgift för att det ska främja/nyttja 

hela samhället. Perry och Wise (1990) var de första att definiera teorin Public Service 

motivation (PSM). De pratade framför allt i termer av altruism och prosocialt beteende. 

Prosocialt beteende eller prosocial motivation definieras som “the motivational force that 

induces individuals to perform meaningful […] public, community, and social service” 

(Brewer & Selden 1998, s. 417). Enligt Vandenabeele (2007) är det således värderingar som 

är större än individens eller organisationens intresse och som berör en större politisk 

samhörighet, som gör att individer handlar på ett osjälviskt sätt. Perry och Wise (1990) var 

övertygade om att “the greater an individual’s public service motivation, the more likely the 

individual will seek membership in a public organization” (Perry & Wise 1990, s. 370). 

 

För att kunna mäta Public Service Motivation utvecklade Perry (1996) en modell som delade 

in motivation i tre kategorier: rationell, normbaserad och affektiv. Utifrån detta formulerade 

Perry (1996) slutligen fyra olika kategorier: Attraction to public policy making, commitment 

to the public interest, self-sacrifice and compassion. Dessa förklara Perry (1996) på följande 

sätt: 

 

1. Attraction to public policy making 

Den första kategorin baseras på rationalitet som innebär att handlingar är en följd av 

individuell användarmaximering. Detta ska ge information om och i vilken 

utsträckning som medarbetare är intresserade av eller delaktiga i den politiska 

processen samt om de motiveras av att eventuellt få medverka i politiken. 
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2. Commitment to the public interest 

Den andra kategorin går att koppla till ett normbaserat motiv där den anställde tjänar 

samhället och har ansvar för dess välmående. Kategorin handlar om medarbetarens 

önskan att anpassa sig efter samhällets intressen och i vilken mån den är benägen att 

engagera sig för allmänheten. 

3. Self-sacrifice 

Den tredje kategorin faller in på det affektiva motivet och ska upplysa om 

medarbetarens osjälviskhet och oegennytta. Det handlar om att vara beredd att 

förutsättningslöst engagera sig för andra, även om detta betyder att man som anställd 

måste omprioritera och bortse från sina egna behov. 

4. Compassion 

Den sista kategorin är också ett normbaserat motiv, men i motsats till commitment to 

the public interest syftar den på en individuell plikt att förbättra andra människors 

livssituation. Det handlar således inte om hela samhället utan specifikt om personer 

som är i behov av hjälp. 

2.2.3.1 Kritik mot PSM 

Kjeldsen och Jacobsen (2013) lyfter fram PSM som en bra teori att använda när motivation 

inom den offentliga sektorn ska undersökas. Dock lyfter Kjeldsen och Jacobsen (2013) också 

upp några punkter där de anser att PSM i tidigare studier inte varit fullständig. Kjeldsen och 

Jacobsen (2013) anser inte att PSM räcker för att förstå varför individer börjar arbeta inom 

den offentliga sektorn, utan de anser att ett flertal andra faktorer behöver vägas in, som 

exempelvis bekräftelse i arbetet och lönenivån. Skulle dessa faktorer beaktas skulle det 

eventuellt vara möjligt att se skillnaden mellan varför folk väljer att arbeta inom den privata 

respektive offentliga sektorn (Kjeldsen & Jacobsen 2013). Utöver det studerar många studier 

inom PSM ofta endast en arbetsgrupp i taget, vilket Gabris och Simo (1995) inte anser är 

rimligt eftersom människor väljer arbete av olika anledningar. Vilket även gäller vid 

uppsägning av arbete, det vill säga individer väljer att sluta sin anställning av olika 

anledningar. Därför behöver PSM användas för att studera den långsiktiga karriären och 

målen hos människor och inte bara en viss situation då det inte ger en tydlig bild av vad 

personen faktiskt motiveras av i livet, utan bara vad individen motiveras av vid just det 

tillfrågade tillfället, som i sig kan ha påverkats av något tillfälligt (Gabris & Simo 1995). 

Slutligen lyfter Kjeldsen och Jacobsen (2013) upp att det inom PSM inte är utforskat och 
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problematiserat ifall en individ väljer arbetet för att denne vill hjälpa människor eller att 

individen hjälper människor för att denne valt just det arbetet. 

2.3 Sammanfattning av teorierna 

I denna uppsats har totalt tre teorier använts:  

1. Herzbergs tvåfaktors-teori 

2. Self-determination Theory (SDT) 

3. Public Service Motivation (PSM) 

 

Herzbergs tvåfaktors-teori består totalt av 8st hygienfaktorer och 6st motivationsfaktorer. 

Hygienfaktorerna är följande: Företagsledning, mellanmänskliga relationer, arbetsvillkor, 

lön, företagspolitik & administration, anställningstrygghet, status och privata faktorer. 

Motivationsfaktorerna är prestation, erkännande, arbetet i sig, ansvar, befordran och 

utvecklingsmöjlighet. Hygienfaktorerna behandlar yttre faktorer som rör arbetsmiljön, och 

fungerar i ett förebyggande syfte för att en individ inte ska känna missnöje. 

Motivationsfaktorerna däremot behandlar inre faktorer och handlar om arbetet i sig. Ifall 

motivationsfaktorerna uppfylls, bör individen, enligt Herzberg (1966) känna sig motiverad till 

att arbeta. 

 

Self-determination Theory lyfter i sin tur fram tre faktorer som Deci och Ryan (2000) anser 

behöver uppfyllas för att individens inre motivation ska öka. Dessa tre är  

1. Behov av att känna sig kompetent  

2. Behov av självbestämmande (autonomi)  

3. Behov av social tillhörighet (samhörighet) 

 

Den sista utvalda teorin till denna studie är Public Service Motivation som resonerar att en 

individ är mer benägen att vilja arbeta inom den offentliga sektorn om den har en hög “Public 

Service Motivation”. För att kunna analysera detta närmare valde Perry (1996) att dela in 

Public Service Motivation i fyra olika områden som är:  

1. Attraction to public policy making  

2. Commitment to the public interest  

3. Self-sacrifice  

4. Compassion  
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I studien har det främst fokuserats på Herzbergs teori och Self-determination Theory för att se 

hur de intervjuade socialsekreterarnas motivation överensstämmer med teoriernas bild av 

motivation. Samt ifall dessa teorier bekräftar eller motsäger varandra. Public Service 

Motivation har främst använts för att se om de som väljer att arbeta inom offentlig sektorn för 

att de vill hjälpa individer och ifall det är något som även bidrar till deras motivation till att 

stanna. 
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3 Metod 

 

Under denna rubrik beskrivs det hur undersökningen genomfördes, det vill säga vilken 

forskningsstrategi och metod som användes samt hur valet av population och urval gick till. 

Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys har semistrukturerade intervjuer med 

socialsekreterare undersökts och presenterats för att kunna förstå och definiera de 

bakomliggande faktorerna som motiverar socialsekreterare till att börja och sedan fortsätta 

arbeta inom den offentliga sektorn. 

 

3.1 Metodval 

3.1.1 Forskningsstrategi - Fenomenologi 

Studiens arbete grundar sig i fenomenologin som är en forskningsstrategi där fokus ligger på 

subjektivitet, beskrivning, tolkning och medverkan. Denna strategi är enligt Denscombe 

(2016) lämplig för studier då det ska skapas en bättre förståelse kring hur individer tycker och 

tänker. I denna studie gäller det socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Vidare beskriver 

Denscombe (2016) att fenomenologin som strategi underlättar att skapa en förståelse för hur 

saker och ting upplevs av individerna som är berörda av fenomenet. Fenomenologi har 

använts som forskningsstrategi för studien eftersom den ska presentera fenomenet utifrån hur 

socialsekreterare upplever och uppfattar situationen snarare än hur de tolkar upplevelserna. 

Detta leder till att undersökningen ger utrymme för hur socialsekreterarna upplever 

situationen och varifrån de hämtar motivation till att arbeta (jmf. Denscombe 2016). Deras 

erfarenheter undersöks således på djupet och måste därför beskrivas detaljerat (Denscombe 

2016) för att på så sätt kunna “synliggör(a) situationens struktur och subtiliteter” 

(Denscombe 2016, s. 342). 

 

Eftersom fenomenologin, enligt Denscombe (2016) baseras på subjektivitet, beskrivning och 

tolkning saknas den objektivitet som är önskvärd vid en vetenskaplig studie. 

Fenomenologiska undersökningar blir därmed svåra att generalisera och kan endast ses som 

beskrivningar av hur det kan se ut. Eftersom denna studie avser att undersöka när individer, i 

detta fall socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd, upplever sig motiverade anser 
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uppsatsskribenterna att det fenomenologiska tillvägagångssättet är lämpligt för studien. Detta 

eftersom fenomenologin kan skapa en möjlighet att på ett autentiskt sätt redogöra för 

komplicerade beskrivningar av de tillfrågade respondenternas verklighetsbild (Denscombe 

2010).  

3.1.2 Semistrukturerade intervjuer 

För att få en djupare förståelse för vad som motiverar en socialsekreterare inom ekonomiskt 

bistånd att arbeta kvar användes semistrukturerade intervjuer. Även om Denscombe (2016) 

förespråkar ostrukturerade intervjuer valdes semistrukturerade intervjuer då 

uppsatsskribenterna, med hjälp av en intervjuguide, på så sätt kunde säkerställa att 

intervjuerna skulle handla om forskningsämnet, vilket i detta fall var motivationen till att 

stanna kvar. Dessutom kunde frågor och svar som en respondent utvecklade under intervjun 

skrivas upp och utvecklas samt ställas till de resterande respondenterna, ifall det var av 

relevans för respondentens motivation till att stanna på arbetsplatsen. Detta är något som 

Denscombe (2016) lyfter fram som en fördel med semistrukturerade intervjuer, att intervjun 

kan utvecklas från en intervju till en annan.  

 

Inför de semistrukturerade intervjuerna utarbetades det i förväg en intervjuguide med ett antal 

frågor som intervjun skulle fokusera på. Alla intervjuer genomfördes enskilt och 

respondenterna fick själva bestämma plats för intervjun för att säkerställa att respondenten 

var bekväm under intervjun. Intervjuerna genomfördes som personliga möten, eftersom detta 

skapade en möjlighet för uppsatsskribenterna att bland annat läsa av respondentens 

kroppsspråk samt säkerställa att respondentens svar inte påverkades av vad någon annan 

tyckte och tänkte kring ämnet (Denscombe 2016). Uppsatsskribenterna kunde dessutom ställa 

följdfrågor, vilket i sig kan ge en djupare kunskap av det valda ämnet och 

undersökningsområdet, och förtydliga eventuella frågor (Denscombe 2016). Utöver det var 

intervjuerna flexibla då intervjun anpassades efter den person som blev intervjuad. Detta för 

att på bästa sätt förstå dennes syn på motivation. 

3.1.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Eftersom datainsamlingen genomfördes genom kvalitativa intervjuer skedde analysen 

löpande redan när empirin samlades in. Det innebär att uppsatsskribenterna efter varje 

intervju reflekterade och pratade igenom vad som sagts, och vad som var av vikt för studien. 
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Även om den kvalitativa innehållsanalysen till viss del kan bygga på förutbestämda 

kategorier, vilka empirin kan delas in i låg fokus på att genom analys och tolkning forma 

egna kategorier som växte fram under studiens gång (Bryman & Bell 2013). I denna studie 

har intervjuernas innehåll kategoriserats och därefter jämförts med teoriernas 

kategorier/faktorer för att på så sätt kunna koppla respondenternas svar till de olika 

motivationsfaktorerna. Analysen i denna studie var således inte en linjär process utan bestod 

av en ständig rörelse från begreppsbildning till tolkning och omvänt (Bryman & Bell 2013). 

Utöver det har intervjuerna jämförts med varandra för att se ifall socialsekreterarnas svar 

angående motivationen påminner om varandra eller om de går i sär. 

3.2 Urval 

3.2.1 Urval av studiens geografiska avgränsning 

Studien genomfördes inom den geografiska avgränsningen Stockholms Län. Detta urval var 

ett bekvämlighetsurval, då båda uppsatsskribenter bor i detta län. Uppsatsskribenterna ansåg 

att genomföra en fallstudie skulle ge en för snäv bild av vad som motiverar socialsekreterare 

inom ekonomiskt bistånd att arbeta kvar. Detta eftersom motivationsfaktorerna kunde vara 

unika för varje arbetsplats. Unika i form av att det berodde på just den enhetschefen 

alternativt just de individer som arbetade där. Flera olika kontor undersöktes för att se ifall 

motivationsfaktorerna skiljde sig åt mellan kontoren eller om det gick att se ett liknande 

mönster mellan olika socialsekreterares ekonomiska biståndsenheter.  

3.2.2 Urval av respondenter 

Urval av respondenter till denna studie skedde genom tre urvalsmetoder. Dessa tre var 

följande: Bekvämlighetsurval, målinriktat urval och ett snöbollsurval.  

 

Urvalsprocessen inleddes med ett bekvämlighetsurval (Denscombe 2016) kring vilka 

socialkontor som skulle kontaktas. Totalt valdes 16 socialkontor ut som alla befann sig i 

geografisk närhet till uppsatsskribenterna. 

 

Därefter gick urvalet över till en målinriktad urvalsmetod, vilket innebar att respondenterna 

valdes ut efter de förutbestämda kriterierna (Bryman & Bell 2013) som hade bestämts. 

Kriterierna som sattes upp för respondenterna i denna studie var följande:  
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1. Respondenterna ska arbeta som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd samt  

2. Respondenterna ska ha arbetat på en och samma arbetsplats längre än 1 år.  

Eftersom personliga kontaktuppgifter till socialsekreterare var svåra att få tag på var 

uppsatsskribenterna i första hand tvungna att ta kontakt med enhetschefen på respektive 

ekonomisk biståndsenhet. Denne fick i sin tur skicka vidare intervjuförfrågan (se Bilaga 1 - 

Mailutskick) till sina socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Förfrågan till 

enhetscheferna skedde genom telefonsamtal samt mailkontakt. 

 

Första kriteriet valdes eftersom en avgränsning till enheter inom ekonomiskt bistånd gjorts 

och endast socialsekreterare som arbetar inom denna enhet besitter relevant kunskap för 

studiens forskningsfråga. Andra kriteriet var att respondenterna måste även ha arbetat i minst 

1 år. Detta för att de ska ha hunnit bilda sig en uppfattning om arbetsplatsen. Ifall 

respondenterna arbetat mindre än ett år fanns det, enligt uppsatsskribenterna, risk för att de 

ännu inte hunnit skapa sig en bild av sin arbetsplats och därmed inte kunde avgöra vad som 

motiverade dem att stanna kvar på sin arbetsplats. 

 

Kriterierna kön och ålder valdes medvetet bort vid urval av respondenter. Detta eftersom 

studien ville få en uppfattning kring vilka bakomliggande motivationsfaktorer 

socialsekreterare har, och inte vad en viss åldersgrupp eller ett visst kön hade för 

motivationsfaktorer. Teorierna som använts i denna studie gör inte heller någon särskiljning 

mellan ålder eller kön utan studerar motivation utifrån ett generellt perspektiv.  

 

Urvalsmetoden snöbollsurval innebär att en respondent tipsar om en annan respondent som 

kan intervjuas, vilket anses vara ett sätt för att utöka antalet respondenter snabbt (Denscombe 

2016). Denna urvalsmetod användes i studien efter att tre socialsekreterare bekräftade sitt 

deltagande i studien. Därmed tillfrågades de 3 socialsekreterarna om dem hade kollegor som 

de visste hade tid och möjlighet att medverka i studien. Det resulterade i att ytterligare 2 

socialsekreterare valde att delta i studien.  
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 Tabell 2 - Presentation av de intervjuade respondenterna 

 

 Tid på 

arbetsplatsen 

Område Kontor Intervjulängd 

Respondent 1 1,5 år Innerstan Stockholm A 2 Timmar  

23 Minuter 

Respondent 2 2 år Förort till Stockholm B 1 Timme  

7 Minuter 

Respondent 3 3 år Yttre Storstockholm C 57 Minuter 

Respondent 4 3 år Yttre Storstockholm C 58 Minuter 

Respondent 5 1,5 år Yttre Storstockholm C 1 Timme  

25 Minuter 

 

3.3 Genomförande 

3.3.1 Systematisk litteratursökning 

Rienecker och Stray Jørgensen (2014) lyfter fram tre olika sökmetoder som kan användas för 

att hitta litteratur. Dessa tre är 1) systematisk sökning, 2) kedjesökning och 3) slumpmässig 

sökning. I denna studie användes främst metoden systematisk sökning för att söka efter 

litteratur inför och under studien. 

 

Rienecker och Stray Jørgensen (2014) lyfter fram systematisk sökning som en bra metod när 

ämnet för studien är vald och fastställd. Efter att ämnet för studien fastställts genomfördes en 

systematisk sökning med hjälp av en nyckelordlista, med nyckelord som ansågs ligga nära 

uppsatsämnet (Rienecker & Stray Jørgensen 2014). Exempel på nyckelord som valdes ut till 

denna studie är: socialtjänsten, socialsekreterare, personalbrist, arbetsmotivation, New Public 

Management, organisationsstyrning, offentlig sektor och socialt arbete. Det kunde även 

kombineras ett flertal nyckelord för att få fram mer specifika sökresultat. Exempel på en 

kombination som användes var socialtjänsten + stress + arbetsmiljö. Uppsatsskribenterna 
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valde vidare att översätta nyckelorden till engelska för att få fler relevanta träffar vid sökning 

efter vetenskapliga artiklar inom området.  

 

Nyckelorden användes vid sökningar på Google Scholar och SöderScholar, databaser som 

gör vetenskapliga artiklar tillgängliga. Även andra databaser som Södertörns Högskola 

tillhandahåller via deras hemsida för biblioteket har använts. För att få en djupare förståelse 

för hur problematiken inom socialtjänsten framställs i offentligheten såsom media, gjordes 

det initialt också en systematisk nyhetssökning på Googles söktjänst. Utöver detta har 

kurslitteratur, exempelvis Denscombe (2010, 2016), Bryman och Bell (2013) och Almqvist 

(2006), använts för att på så sätt skapa en större sammanfattande bild av både studiens ämne 

samt tillvägagångssätten.  

 

Inför sökningen av artiklar för studien, valdes det att artiklarna skulle vara “Peer review”, 

vilket innebar att endast vetenskapligt granskade artiklar skulle dyka upp i sökresultatet. 

Språkmässigt gjordes det dessutom ett urval till artiklar skrivna på svenska och engelska.  

3.3.1 Utformning av intervjuguide  

Inför intervjun med respondenterna utformades en intervjuguide, detta för att säkerhetsställa 

att relevanta frågor, som var kopplade till teorin skulle ställas under intervjun. Genom 

utformandet av en intervjuguide möjliggjordes en öppen dialog med respondenten utan att 

denne avvek alltför mycket från studiens frågeställning. 

 

Frågorna till intervjuguiden formulerades utifrån studiens syfte, frågeställning och teorier för 

att på så vis säkerhetsställa att intervjufrågorna hade en koppling till studien och så att studien 

mäter det den påstår att den gör (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012). 

Intervjufrågorna har tagits fram med hjälp av de olika motivationsteorier som använts i denna 

studie (se 2.2 Motivationsteorier). I bilaga 2 ges det en närmare inblick i hur intervjufrågorna 

utformades utifrån teorin och vad frågorna syftade att söka efter. 

3.3.2 Intervjuer 

Intervjuguiden användes sedan vid de semistrukturerade intervjuerna för att säkerställa att 

intervjuns ämne ständigt var relevant utifrån studiens syfte. Vid intervjun användes 

intervjuguiden bara som stöd och ordningsföljden på frågorna kunde anpassas till den 
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aktuella intervjusituationen. Detta innebar att följdfrågorna skiljde sig åt från intervju till 

intervju. Följdfrågor kunde ställas för att på så sätt få ett förtydligande av vad respondenten 

menade med ett uttryck eller för att få en fördjupning kring vad en situation innebar för 

respondentens motivation. Exempelvis uttryck som MI-utbildning eller vad administrativt 

arbete mer specifikt innebar för en socialsekreterare. Under den första intervjun var 

följdfrågorna framför allt inriktade på att få förklaring till olika begrepp som var specifika för 

socialsekreterarnas arbete. Även om de andra respondenterna kunde använda samma begrepp 

behövde dessa följdfrågor inte ställas igen då begreppen hade förklarats tidigare. Därför 

kunde det vid de andra intervjutillfällena ställas följdfrågor för att exempelvis bättre förstå 

situationer och beteenden hos respondenten. 

 

Som ordet semistrukturerad antyder är intervjuerna således endast till viss del strukturerade 

vilket innebär att intervjusättet skapar frihet för anpassning och förändring av frågorna under 

intervjun. Detta tillvägagångssätt gjorde det möjligt att samla in omfattande data. Dessutom 

tillät tillvägagångssättet, semistrukturerade intervjuer, respondenten att själv börja prata om 

ämnen som denne ansåg vara viktiga och som inte tidigare ställts frågor kring.  

3.3.3 Tillvägagångssätt 

Under vecka 12 och 13 kontaktades enhetscheferna på 14 av de utvalda 16 kontor i 

Stockholms län via telefon. Ifall enhetschefen inte svarade efter tre försök per telefon togs 

kontakt via mail. Fyra enhetschefer valde att vidarebefordra mailutskicket till sina 

medarbetare, varpå en socialsekreterare hörde av sig med svar att denne ville delta i studien. 

Två socialsekreterare från olika socialkontor i Stockholm som en av uppsatsskribenterna 

kände sedan tidigare, togs kontakt med privat och båda tackade ja till att delta i studien. 

Dessa två socialsekreterare tillfrågades om de kunde fråga några kollegor om dessa ville delta 

i studien. På det sättet tillkom de sista två respondenterna för studien. 

 

Alla intervjuer genomfördes vecka 15, de första två intervjuerna skedde den 9 april 2018 

varav en av intervjuerna kunde genomföras på socialsekreterarens kontor medan den andra 

intervjun genomfördes på ett café i centrala Stockholm. De resterande tre intervjuerna 

genomfördes den 11 april 2018 på socialsekreterarnas privata kontor. Vid samtliga 

intervjutillfällen var båda uppsatsskribenterna närvarande och hade tydliga roller. Den som 

inte var bekant med två av respondenterna ledde alla intervjuerna genom att ställa frågorna 
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samtidigt som den andra uppsatsskribenten antecknade vad som sades på sin dator och följde 

upp de ställda frågorna med följdfrågor för att exempelvis klargöra vad som sagts eller få en 

fördjupning i ämnet. 

 

Inför alla intervjuer blev respondenterna tillfrågade ifall de godkände inspelning av 

intervjuerna, vilket alla respondenter gjorde. Alla intervjuer spelades in på en mobiltelefon 

och transkriberades sedan vecka 16 för att på så sätt kunna tolka och förstå exempelvis 

otydliga intervjusvar och hur atmosfären under intervjun upplevdes.  

3.3.4 Analys av data 

Båda uppsatsskribenter var närvarande vid samtliga intervjuer, trots att den ena kände två av 

respondenterna. Detta för att det skulle möjliggöra fler tolkningar av de svar respondenterna 

gav samt minimera risken för att personliga värderingar skulle påverka utförandet och 

slutsatserna av undersökningen (Bryman & Bell 2013). Som tidigare nämnts (se 3.3.3 

Tillvägagånssätt) spelades varje intervju in för att på så vis undvika att det som 

respondenterna uppgav under intervjun skulle återges på ett felaktigt sätt i empiri samt 

analysavsnittet. Enligt Denscombe (2010) erbjuder inspelning av intervjuer en permanent och 

närmast fullständig dokumentation av det som sägs under intervjun. Därefter transkriberades 

intervjuerna som sedan användes under processen för empiri- och analysdelen. 

 

När den insamlade empirin skulle analyseras undersöktes det vilka begrepp som ständigt 

återkom under intervjuerna. Därefter undersöktes det ifall respondenterna nämnde dessa 

begrepp som något motiverande, detta för att säkerställa relevansen för studiens 

forskningsfråga. På så sätt kunde två markanta teman tas fram, vilket blev klienter och 

kollegor. Därefter undersöktes dessa teman utifrån de teoretiska referensramarna och deras 

kategorier. Det vill säga om respondenterna pratade om de olika hygien- och 

motivationsfaktorerna i Herzbergs tvåfaktors-teori (Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman 

2004), de tre behoven i Self-determination Theory (Deci & Ryan 2000) samt de fyra 

kategorierna i Public Service Motivation (Perry 1996). Detta gjordes genom att tilldela varje 

teori en färg som därefter användes för att i transkriberingen markera upp textstycken med de 

olika färgerna. Ett textstycke som passade in på Herzbergs tvåfaktorsteori markerades till 

exempel med grön. Utifrån detta arbetssätt blev det enklare att se vad som var relevant för 

både empirin och analysen.  



 

29 av 64 

 

3.3.5 Etiskt förhållningssätt

David och Sutton (2011) har utformat etiska koder för forskning med människor, som innebär 

samtycke, integritetsskydd, konfidentialitet och anonymitet. Detta är något som följts i denna 

studie, trots att de intervjufrågor som ställts inte har berört några känsliga ämnen. Detta för 

att säkerhetsställa att studien bedrivits enligt utformade etiska koder.  

 

För att specifika respondenter inte ska kunna kopplas till någon specifik enhet, 

anonymiserades de intervjuade socialsekreterarna. Anonymiseringen skulle även möjliggöra 

ett öppet samtalsklimat där respondenten skulle kunna prata och reflektera utan att behöva 

oroa sig för att bli kopplad till vad denne sagt. Uppsatsskribenterna ansåg heller inte att 

namnen på respondenterna var av någon relevans för att kunna besvara studiens 

frågeställning.  

 

Inför intervjun blev alla respondenter informerad om att deras deltagande var frivilligt och att 

de, ifall de kände sig obekväma, kunde välja att inte svara på intervjufrågor eller helt avsluta 

sitt deltagande. Inspelningarna av intervjuerna skedde med samtycke från respondenterna 

innan intervjuerna startades, samtidigt gavs respondenterna möjlighet att säga till ifall något 

de sade inte skulle tas med i studien för att respondenten då skulle kunna bli identifierad.  

3.4 Metodkritik 

Vid en kvalitativ forskningsstrategi blir det enligt Denscombe (2016) vanligtvis svårt att 

generalisera resultatet. Vidare är det vid kvalitativa undersökningar även vanligt att 

undersöka småskaligt på grund av de stora datamängder som ska analyseras (Denscombe 

2016). Detta är förklaringen till att denna studies resultat inte är generaliserbart till att gälla 

alla socialsekreterare eftersom endast fem socialsekreterare, alltså ett fåtal av alla befintliga 

socialsekreterare inom Stockholms Län, intervjuades. Resultatet går heller inte att 

generalisera till att gälla alla socialsekreterare som arbetar inom ekonomiskt bistånd. Studiens 

resultat kan därmed endast ses som en indikation på hur verkligheten ter sig för de tillfrågade 

socialsekreterarna i denna studie.  

 

I studiens urvalsmetod genomfördes det bland annat ett så kallat snöbollsurval. 

Uppsatsskribenterna är medvetna att denna metod kan leda till ett snedvridet urval eftersom 

de rekommenderade respondenter kommer från samma arbetsplats. Dessutom hade 
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uppsatsskribenterna ingen kännedom om varför just dessa två socialsekreterare 

rekommenderades av den tillfrågade respondenten. Vilket i sig kan ha påverkat studiens 

resultat.  

 

En av uppsatsskribenterna hade en personlig relation till två av de fem tillfrågade 

socialsekreterarna vilket kan ha haft en inverkan på dessa socialsekreterarens svar. Inverkan i 

den mån att vissa saker eventuellt kan ha utelämnats alternativt formulerats på ett annorlunda 

sätt än respondenten skulle ha gjort om denna uppsatsskribent inte hade varit närvarande. För 

att motverka detta deltog denna uppsatsskribent enbart genom att föra fältanteckningar samt 

be om förtydligande på det som under intervjun framkom som otydligt och behövde förklaras 

mer ingående. 

 

För att få en mer heltäckande bild av situationen hos socialsekreterarna och deras motivation 

till att fortsätta arbeta på samma arbetsplats hade den optimala metoden varit att inleda 

studien med att skicka ut enkäter till alla befintliga socialsekreterare inom Sverige. Därefter 

hade enkäternas resultat kunnat följas upp med semistrukturerade intervjuer med ett flertal 

socialsekreterare verksamma inom Sverige. På så vis hade en bredare och djupare 

kunskapsbredd kunnat uppnås inom området motivation hos socialsekreterare. 

3.4.1 Studiens tillförlitlighet  

Eftersom en kvalitativ studie inte kan vara helt objektiv och undgå att färgas av forskarens 

förutfattade meningar är det viktigt att ifrågasätta studiens tillförlitlighet (David & Sutton 

2011). För att se hur pålitlig en studie är, använder sig Denscombe (2010) av tre begrepp som 

är: trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 

 

Enligt Denscombe (2010) finns det tre sätt att öka trovärdigheten i en kvalitativ studie. Dessa 

tre är triangulering, responsvalidering och grundade data. I denna studie har det gjorts en 

källtriangulering i form av att flera olika källor har använts för att samla in information om 

både bakgrund och teorier. I och med att uppsatsen skrevs av två studenter kunde empirin, 

tankar och tolkningar diskuteras utförligt samt att det kunde stämmas av huruvida dessa var 

av relevans. Dessutom har innehållet granskats av andra studenter och handledaren i form av 

opponering vid sammanlagt fem seminarier. Utöver det övervägde uppsatsskribenterna att 

genomföra en respondentvalidering. Detta var dock inte genomförbart på grund av att alla 
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respondenter hade anonymiserats och den enskilde respondenten därmed inte hade kunnat 

urskilja vad den personligen sagt. Eftersom analysen och slutsatserna grundar sig på empirisk 

data som samlats in genom intervjuer kan datan anses som grundad, vilket innebär att 

slutsatserna står på solid grund och bidrar till trovärdigheten (Densombe 2010). 

 

Uppsatsen strävar också efter att ha en tydlig redogörelse för metod, analys och 

beslutsfattande, vilket enligt Denscombe (2010) skapar pålitlighet. Studiens genomförande 

har beskrivits på ett transparent sätt och har diskuterats både med seminariegruppen, men 

även med handledaren.  

 

Denscombe (2010) nämner dessutom begreppet överförbarhet som i många avseenden liknar 

begreppet generaliserbarhet. I motsats till generaliserbarhet handlar dock överförbarhet om i 

vilken mån resultatet skulle kunna överföras till liknande sammanhang (Denscombe 2010).  
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4 Empiri  

 

I detta kapitel presenteras den empirin som uppkom utifrån de genomförda semistrukturerade 

intervjuerna. Kapitlet inleds med att beskriva vad respondenterna nämnde under 

intervjuerna. Därefter presenteras empirin utifrån tre delar - “Klient”, “Kollegor” samt 

“Ledning”. 

 
 

Under intervjuerna blev det tydligt att alla respondenter hade en gemensam nämnare, 

nämligen den sociala aspekten i arbetet. Den sociala aspekten berörde främst arbetet med 

klienter och samhörigheten med kollegor. Dessa två områden var återkommande teman i 

frågorna kring vad som motiverade dem att stanna kvar på sin arbetsplats. Om ledningen 

pratades däremot främst i samband med förbättringsförslag. 

4.1 Klienter 

Alla respondenter uppgav i intervjuerna att arbetet med klienterna var av central vikt för 

deras motivation. Dels motiverades respondenterna av att ha möjligheten att hjälpa klienter, 

men också av när det gick bra för en klient. Respondenterna uppgav att varje 

socialsekreterare hade ett klientantal på mellan 40-60, och ju mer tid de kunde lägga på att 

faktiskt träffa klienten i personliga möten, desto mer motiverade kände de sig inför sitt arbete.  

4.1.1 Att hjälpa  

Respondent 1 upplevde att en bra känsla infann sig ifall klienten var samarbetsvillig. 

Dessutom var det även motiverande för denne respondent att kunna erbjuda olika former av 

hjälp, till exempel arbetsmarknadsinsatser eller att hjälpa klienten till psykiatrin. Respondent 

2 pratade mer ingående om att förändringen hos klienten var motiverande, det vill säga när 

klienten var på god väg till att bli självförsörjande. Liknande resonemang hade respondent 3 

och uttryckte det på följande sätt: 

 

“Min motivation till att jag vill jobba med just det här arbetet är att jag vill 

hjälpa människor till en bättre vardag liksom. Människor som befinner sig i 

svåra situationer, att försöka hjälpa dem så att de får ett fungerande liv i det 

här samhället.” (Respondent 3) 
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Utöver det upplevde respondent 3 situationer där det skedde en regression, att klienterna inte 

utvecklades, som en utmaning snarare än något påfrestande. Respondent 3 lyfte också att ett 

sådant ärende behövde betraktas med nya ögon och att tillvägagångssättet eventuellt behövde 

planeras om. Fastän respondent 4 inte använde ordet förändring beskrev denne att arbetet 

känns meningsfullt eftersom denne i sitt arbete fick hjälpa och motivera klienter att utvecklas 

och ta sig ur den situation de befann sig i. Respondent 5 nämnde i sin tur att det var 

motiverande att få ut klienter i självförsörjningen, speciellt när klienten hade varit klient 

under en lång period. Samtidigt upplevde respondent 5 att till och med små förändringar hos 

en klient var motiverande. Respondent 5 kunde uttrycka samma resonemang som respondent 

3 förde, att denne kunde känna sig motiverad av ärenden där det skedde en regression. Detta 

för att respondent 5 i sådana situationer kände ett stort behov av att hjälpa klienten och få den 

att må bättre igen. 

 

Vidare nämnde respondent 5 att när en klient blev hjälpt till självförsörjning var det inte bara 

den enskilde klienten som fick ett bättre liv, utan likaså dennes omgivning såsom partner och 

barn. Respondent 5 utvecklade sitt resonemang i form av att när en klient blev 

självförsörjande var den inte längre en belastning för samhället utan bidrog istället till 

samhället genom att exempelvis tjäna in skatt. Detta är något som även respondent 2 lyfte 

fram i form av att pengarna som betalas ut från ekonomiskt bistånd till klienterna är 

skattepengar. Det var därmed viktigt att endast de personerna som var i behov av pengar fick 

dessa. Utöver det beskrev respondent 5 att denne vid övervägandet av att avsluta sin 

anställning tänkte på specifika klienter, och hur det skulle gå för dem. Respondent 5 var dock 

medveten om att det fanns andra kompetenta socialsekreterare som hade kunnat hjälpa dessa 

klienter ifall respondent 5 hade sagt upp sig. Trots detta uttryckte respondenten 5 att denne 

inte kände att denne kunde avsluta sin anställning innan klienterna blivit självförsörjande. 

 

Respondent 2 och 4 nämnde under sina intervjuer att de övervägt att gå till arbetet trots att de 

var sjuka. Båda respondenter utvecklade detta genom att förklara att det fanns klienter som de 

var tvungna att träffa, eftersom det exempelvis var lång tid mellan varje klientmöte alternativt 

att det var en instabil klient. Respondent 4 pratade dessutom om att kollegorna skulle 

påverkas om denne var sjuk, då de framför allt under veckan för utbetalningar, som sker i 

slutet av varje månad, skulle behöva ta över klienterna från den personen som var tvungen att 

stanna hemma på grund av sjukdom 
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4.1.2 Variation 

Arbetet beskrevs av alla de tillfrågade respondenterna som ett varierande arbete. De individer 

som ansöker om ekonomiskt bistånd har oftast väldigt olika problematik bakom sig. Tre 

respondenter ansåg därmed att arbete i sig innebar mycket mer än att bara sitta vid 

skrivbordet och betala ut pengar. Detta sammanfattades av respondent 1 som uttryckte det på 

följande sätt: 

 

“Man lär sig om nästan allting i samhället. Man vet lite om allt. [...] Man 

får samverka med så många olika instanser också. Jag tyckte och tycker 

fortfarande att det är så spännande och att man blir aldrig fullärd på 

ekonomiskt bistånd, det är alltid nya utmaningar, alltid nya 

samarbetspartner. Det är helt otroligt hur man fortsätter att utvecklas och 

lära sig.” (Respondent 1) 

 

Respondent 1 och 2 beskrev detta typ av arbete som att de kände sig som “spindeln i nätet”. 

Respondent 1 ansåg att de varierande uppgifterna bidrog till en personlig utveckling, vilket 

denne ansåg var viktigt då respondent 1 fortfarande ansåg sig vara relativt ung. Även 

respondent 2 sa att denne inte ville utföra samma uppgifter hela sitt liv utan ville anta nya 

utmaningar och utvecklas. Respondent 2 upplevde att arbetet som socialsekreterare var 

varierande och lärorikt vilket också var anledningen till att denna respondent valde att stanna 

kvar på arbetsplatsen. Respondent 3 upplevde dessutom att arbetet inom ekonomiskt bistånd 

inte var lika enformigt som på andra avdelningar inom socialtjänsten. Respondent 3 uttryckte 

att arbetet inom ekonomiskt bistånd var varierande eftersom olika former av problematik 

såsom exempelvis arbetslöshet, bostadslöshet, missbruk hanteras. Vidare fortsatte respondent 

3 med att detta också var anledningen till varför denne valde att söka sig till ekonomiskt 

bistånd. Respondent 4 nämnde inte ordagrant att denne motiverades av varierande 

arbetsuppgifter. Däremot nämnde respondent 4 till exempel att den i sitt tidigare arbete enbart 

hade arbetat med att informera om vad kollegor runt omkring hade tagit för beslut gällande 

diverse klienters ärenden. Respondent 4 ansåg att denne ville kunna förstå och vara delaktig i 

hela processen kring klientens ärende. Detta var anledningen till varför respondent 4 valde att 

söka till arbetet som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. Respondent 5 var den enda av 

alla tillfrågade respondenter som inte nämnde variationen i arbetet som en bidragande faktor 

till motivationen.  
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4.1.3 Självbestämmande 

Alla respondenter tillfrågades även ifall de upplevde att de kunde påverka sina 

arbetsuppgifter. Alla respondenter upplevde att de kunde planera sina dagar och själva 

prioritera när en arbetsuppgift skulle utföras och hur, däremot beskrevs det inte specifikt som 

något motiverande. Respondent 1 nämnde att det fanns möjligheter till att påverka 

arbetsuppgifterna och att dessa också gavs. Respondent 2 beskrev dessa möjligheter i form av 

att denne kunde bestämma när klientmöten skulle ske och hur de ska utformas. Samma 

respondent fortsatte beskriva att det, som i alla andra arbeten, fanns obligatoriska moment, 

som till exempel uppföljningsmöten. Respondent 3 förklarade att sådana möten ingick i 

arbete och denne ansåg detta som en självklarhet. Bortsett från de obligatoriska momenten, 

som exempelvis klientmöten och utbetalningar, upplevde respondent 3 att denne själv kunde 

strukturera och planera sitt arbete. Detta förklaras mer ingående i nedanstående citat: 

 

“Man har ju ganska stort utrymme att kunna liksom strukturera och planera 

sitt arbete själv utifrån de ärenden man har. [...] Alla ärenden är ju inte lika 

liksom. Många tar jättemycket, kräver jättemycket tid och vissa kräver 

kanske inte lika mycket tid. [...] Sen så är det ju att vi ska träffa klienter så 

ofta som möjligt utifrån hur det ser ut i vårt schema och så. Såna saker är 

det ju sagt, sen är det ju saker som vi behöver göra i samband med våra 

utredningar, alltså uppföljningsmöten, det kan vara till exempel tillsammans 

med arbetsförmedlingen eller sjukvården och så. Såna saker är ju självklart 

i arbetet [...] och som man får då planera utifrån de ärenden man har.” 

(Respondent 3) 

 

Likaså upplevde respondent 4 att det fanns vissa delar som denne inte kunde påverka. 

Respondent 4 kunde till exempel inte styra över antalet klienter denne skulle hantera. Det den 

däremot kunde styra över var hur denne arbetade för att hjälpa klienter ut i självförsörjning. 

Även respondent 5 gjorde tydligt att denne kunde styra över vilka klienter som skulle 

prioriteras, när de skulle komma på besök samt hur denne tillsammans med klienten skulle 

arbeta för att klienten skulle bli självförsörjande. Det vill säga vilka insatser som skulle sättas 

in. 
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Under intervjun med två av respondenterna framkom det dessutom att deras kontor diskuterat 

möjligheten att flytta till nya lokaler. I samband med flytten skulle ledningen eventuellt införa 

öppet kontorslandskap. Detta skulle innebära att socialsekreterarna inte längre skulle ha ett 

eget rum utan endast en egen arbetsplats i en gemensam lokal. Isåfall skulle de ha några 

dedikerade mötesrum som de alla skulle behöva dela på samt behöva boka vid klientbesök. 

Varje socialsekreterare har enligt respondent 5 i snitt en till två klientbesök per dag. 

Respondent 2 var den som ställde sig mest kritisk till idén om öppna kontorslandskap och 

uppgav att denne skulle vid införande av detta säga upp sig samma dag. Respondent 5 var 

också kritisk men nämnde istället att den skulle protestera genom att gå till facket. 

4.1.4 Återkoppling kring arbetet 

Respondent 1 nämnde att de ibland fick feedback från arbetsledaren och att det är viktigt att 

få det, däremot upplevdes det som att det skedde alltför sällan. Detta var även något 

respondent 2 kunde uppleva och menade på att denne frekvent fick förlita sig på sin egna 

magkänsla eller observera klientens utveckling och se det som en bekräftelse på väl utfört 

arbete. Respondent 2 valde att uttrycka det på följande sätt:  

 

“Framförallt är det ju en själv man får lita på, alltså magkänsla. Sen kan 

det ju vara att man pratar med kollegor, att de säger att ’det där var bra’ 

eller gruppledare också. Men det är ju ganska sällan man får den typen av 

återkoppling från chefen eller gruppledare. Det mesta handlar ju om 

magkänslan. ‘Ser jag en förändring hos klienten? känner jag mig nöjd?’. 

Det är svårt att sätta upp på vad exakt det är men det kan också hända att 

klienten säger att de (sic!) är nöjda med någonting eller att de är glada över 

något framsteg de har gjort. Då blir det som ett bevis på någonting man 

gjort själv också.” (Respondent 2) 

 

Vidare nämnde respondent 3 att chefen ibland kunde missa att ge feedback och se 

socialsekreterarnas arbete, framför allt när det var högt tempo på arbetsplatsen. För 

respondent 4 däremot handlade det mycket om att själv veta att denne har utfört ett bra arbete 

och ansträngt sig för att göra en så gedigen utredning som möjligt. Respondent 5 var den 

enda av de tillfrågade respondenterna som tog upp en ökad lön som en bekräftelse på att 

denne utfört ett bra arbete. Dessutom lyfte respondent 5 också fram att denne ansåg att 
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återkoppling från kollegor var något som de på dennes arbetsplats var bra på. Men enligt 

respondent 5 kunde likaså klienterna själva och chefen ibland ge feedback om att 

socialsekreteraren har gjort ett bra arbete. Samtidigt som ett tecken på ett bra utfört arbete 

kunde vara att klienten gått ut i självförsörjning. 

4.2 Kollegor 

Utöver att de tillfrågade respondenterna ansåg att själva arbetet med klienten var motiverande 

uttryckte även 4 av 5 respondenter att kollegorna bidrog till deras motivation. Däremot tog 

alla respondenter upp att samhörigheten med kollegorna var viktigt för att de skulle trivas på 

sin arbetsplats. 

4.2.1 Samhörighetskänslan 

Respondent 1 var den enda av de tillfrågade respondenterna som inte nämnde kollegorna som 

en bidragande faktor till motivationen. Respondent 1 förklarade att den höga 

personalomsättningen, när kollegor slutade och nya började om vartannat, försvårade 

skapandet av en samhörighetskänsla. Däremot lyfte respondent 1 att trots detta fanns 

kollegorna där för uppbackning och stöd, vilket respondent 1 ansåg var karakteristisk för 

socionomer. Respondent 2 hade liknande erfarenheter från sin tidigare arbetsplats gällande 

den höga personalomsättningen. Denna respondent beskrev att på grund av 

personalomsättningen var det svårt att skapa en närmare relation till kollegorna, vilket gjorde 

att en samhörighetskänsla aldrig infann sig. Respondent 2 valde att beskriva sin nuvarande 

arbetsplats på följande sätt: 

 

“Här är det många som har jobbat i 10-15 år på samma ställe, så det är inte 

den här personalomsättningen vilket gör att vi lär känna varann på ett 

annat sätt och det blir ett lugn i arbetet. Då hinner man skapa en närmare 

relation till kollegorna än om man vet att en kollega kanske slutar om 2 

månader liksom. Så då blir det en annan kontakt med varandra, en annan 

gemenskapskänsla. [...] Här är det mer liksom, kompiskänsla på ett sätt. 

Folk umgås privat och sådär. [...] Jag tycker att det är viktigt att ha 

kollegor och ha samhörigheten för det är ett svårt jobb. Man kommer 

behöva bolla frågor och fråga om hjälp och sådär.” (Respondent 2) 
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Respondent 3 upplevde också att arbetet emellanåt kunde vara påfrestande och stressigt, men 

att det alltid var möjligt att gå till kollegorna för att diskutera ärenden eller situationen denne 

stod inför. Arbetsgruppen var för denna respondent en stor faktor för att vilja stanna kvar på 

arbetsplatsen. Likaså uttryckte respondent 4 att denne uppskattade möjligheten att “prata av 

sig” hos kollegorna och ansåg detta som viktigt när det var mycket att göra på arbetet. 

Respondent 4 upplevde dessutom att denne kände sig motiverad att stanna kvar på sin 

arbetsplats tack vare kollegorna eftersom dessa upplevdes som vänner av respondent 4. 

Respondent 5 lyfte även fram att kollegorna bidrog till motivationen eftersom de ständigt 

hjälpte och stöttade när arbetet blev för tungt. Detta uttrycktes på följande sätt: 

 

“Motivationen kan ju går ner för att det [arbetet, red. anm.] bli för tungt. 

Men där kliver arbetskamraterna in och stöttar upp där det behövs och då 

orkar man bli motiverad igen. Eller då liksom drar motivationen igång igen 

på så vis kan jag tycka. [...] Hade jag inte haft lika bra arbetskamrater så 

hade det här jobbet varit skitjobbigt.” (Respondent 5) 

4.2.2 Kompetensutbyte 

Tre av respondenterna uttryckte även att samtal med kollegor var ett sätt för dem att utbyta 

kompetens och lära sig nya sätt att hantera problematiska ärenden på. Respondent 1 och 5 

lyfte fram att arbetet till stor del handlade om den erfarenhet som uppstod genom att ha 

arbetat en längre tid inom ekonomiskt bistånd. Respondent 5 uttryckte att socionomyrket 

generellt är mycket “learning by doing”. Det varierande arbetet bidrog till att 

socialsekreterarna kunde specialisera sig inom ett specifikt område. Det vill säga att vissa av 

socialsekreterarna var bra på en sorts problematik medan andra var bättre på en annan typ av 

problematik. Genom att rådfråga kollegor kunde ett kunskapsutbyte ske. Respondent 3 

uttryckte det i form av att denne valde att rådfråga kollegorna med längre erfarenhet inom 

yrket som hade bredare kunskap att dela med sig, ifall det behövdes. På så sätt kunde 

respondent 3 få nya perspektiv på samma ärende samt utbyta kompetens och kunskap. Likaså 

upplevde respondent 5 att denne kunde med hjälp av kollegor få ett nytt perspektiv samt lära 

sig nya kunskaper. Respondent 5 uttryckte detta på följande sätt: 

 

“Men den informationen har jag dels kunnat plocka lite från kollegorna [...] 

att jag faktiskt kan få stöd när jag saknar en kompetens. Alltså om jag skulle 
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sitta helt själv på en liten ö och inte kan prata med någon, nej då har jag inte 

tillräcklig kompetens. Därför att kompetens kommer mycket från erfarenheter 

i det här jobbet, alltså hur man ska tänka och vrida på saker. Alltså det finns 

en jäkla massa regler. [...] Och då kan det finnas typ den där lilla meningen 

nånstans i socialstyrelsens rekommendationer som jag inte kommer ihåg. [...] 

Då är det bra med de här gamla rävarna som har kompetensen, som kan hitta 

igen de här grejerna ganska fort. [...] Däremot tycker jag att jag har 

tillräckligt mycket kompetens när jag sitter på det här kontoret och har 

arbetsgruppen som är runt omkring.” (Respondent 5) 

 

4.3 Ledning 

Utöver arbetet med klienterna och samhörigheten med kollegorna nämnde respondenterna 

även andra områden som exempelvis kunde förbättras, och på så vis eventuellt bidra till deras 

motivation. Ett tema som under intervjuerna nämndes i samband med förbättringsförslag var 

ledningen och hur de bemötte socialsekreterarna samt hur ledningen kunde förbättras.  

4.3.1 Förändring 

Fyra respondenter nämnde till exempel att ifall socialsekreterare önskade en förändring var 

de själva tvungna att formulera konkreta förändringsförslag, annars uteblev förändringen. 

Respondent 1 nämnde att socialsekreterarna behövde ta hela ansvaret för förändringen, vilket 

de inte hade tid för. Det ledde i sin tur till att socialsekreterarna vid den enheten i 

fortsättningen inte kom med nya förslag. Respondent 1 uttryckte detta på följande sätt: 

 

“Om vi vill påverkar någonting så, det har hänt flera gånger, då kan det 

hända att vi får hela ansvaret för den förändringen. Och det är inte så det 

ska vara. Om jag vill ändra vår (sic!) jourtelefonsystem till exempel så ska 

inte jag behöva ta ansvar för hela förändringen. Det är lite sånt, ‘om ni vill 

ha det ändra så gör det själva då’. Och det leder till att man inte alltid 

vågar ta upp några förändringsområden. [...] De [ledningen, red. anm.] 

tänker vi ska komma med förslaget, vi ska genomföra förändringen och vi 

ska fullfölja förändringen och upprätthålla den. Liksom, det hinner vi inte.” 

(Respondent 1) 
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Likaså upplevde respondent 4 och 5 att de själva behövde formulera konkreta förslag på både 

vad de ville förändra samt hur de skulle genomföra förändringen. Vidare fortsatte respondent 

1 förklara att när de föreslår en förändring ska det inte betyda att de själva ska behöva ta 

ansvaret för förändringen. Respondent 1 ansåg inte heller att ledningen skulle göra allt, men 

att det bör finnas en balanserad arbetsfördelning.  

 

Vid en av arbetsplatserna var det ledningen som kom med beslut på att vissa arbetssätt för 

socialsekreterarna vid den enheten skulle förändras. De informerade även att det var 

förändringar som socialsekreterarna själva skulle utforma och implementera i sitt dagliga 

arbete. Respondent 5 ansåg att det är oundvikligt att ledningen bestämmer saker som 

socialsekreterarna måste acceptera men att det i sådana situationer var viktigt att de själva 

fick påverka hur förändringen både skulle genomföras och implementeras. Enligt respondent 

5 är detta viktigt eftersom socialsekreterarna är de som har insikt i hur arbetet utförs i 

praktiken och hur beslut kan implementeras på bästa sätt. Detta var något som av respondent 

3 benämndes som en form av samarbete mellan socialsekreterarna och ledningen. Respondent 

3 uttryckte dessutom en önskan om att socialsekreterarna skulle få möjligheten till att vara 

mer delaktiga i själva besluten. Respondent 4 resonerade att dennes motivation påverkades 

negativt när det togs beslut som denne inte fick vara med och påverka. Detta eftersom 

respondent 4 ansåg att socialsekreterarna var de som har bäst insikt i arbetet. Respondent 4 

uttryckte det på följande sätt:  

 

“När saker bestäms över våra huvuden och vi ska bara ’deal with it’, vi har 

liksom inget att säga till om. Fast det handlar om vårt arbete, vi som jobbar 

på golvet, vi som vet bäst hur arbetet går till och vad som händer i 

klientlistor. När det liksom kommer därifrån [ledningen, red. anm.]. Då 

motiveras jag nog negativt för då känns det bara som de bara bestämmer 

saker utan att ens fråga oss och vad vi tycker. Vi har ju egentligen bästa 

insight vad som händer och vad som kan passa och vad vi behöver och när 

vi kanske får tillfälle att ‘nej men nu ska vi brainstorma vad vi ska göra här’ 

sedan går det ändå och bestäms något helt annat utan att det tas hänsyn till 

det. Då känner man sig lite lurad. [...] Vi vill ju vara med i beslutet, alltså 

innan det här slås fast.” (Respondent 4) 
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Vidare ansåg respondent 4 att det därmed hade varit bra att skapa ett forum där 

socialsekreterarna kunde delta inför när ett beslut rörande deras arbetssätt skulle tas. Genom 

ett forum där ledning och socialsekreterare gemensamt kan besluta om arbetssätt kan 

situationer där socialsekreterare känner att de inte får vara med och påverka undvikas. 

Respondent 2 resonerade att vid beslut var det viktigt att ha en bra ledning eftersom det 

påverkade trivseln på arbetsplatsen. En ostabil arbetsledning kunde enligt respondent 2 bidra 

till personalomsättningen medan en stabil ledning skapade bra förutsättningar för 

socialsekreterarna att genomföra ett bra arbete. Respondent 2 berättade däremot inte hur 

förändringar genomförs på dennes arbetsplats.  

4.3.2 Utbildningsmöjligheter 

Kompetens är något som respondenterna kan tillägna sig genom att gå arbetsrelaterade 

utbildningar. MI-utbildningen (motiverande samtal), var en sådan utbildning som tre av 

respondenterna nämnde ett flertal gånger under sina intervjuer. Enligt respondent 1 fanns det 

ett stort utbud av utbildningar inom ett flertal områden och något som inte är lika vanligt i 

andra enheter än ekonomiskt bistånd. Däremot upplevde respondent 1 att ledningen på den 

nuvarande arbetsplatsen inte uppmuntrade de anställda att gå på utbildningar. Vidare ansåg 

respondent 1 att denne var tvungen att själv efterfråga att få gå en utbildning och att det sedan 

dröjde innan den blev inbokad. Respondent 2 gav en annan bild av hur det ser ut på dennes 

arbetsplats eftersom det ständigt kom erbjudanden om kurser och utbildningar som denne 

kunde anmäla intresse för. Dessutom lyfte respondent 2 att utbildningarna inte endast bidrog 

till ens egna utveckling och kompetens utan att den nyvunna kunskapen likaså kunde 

förmedlas till kollegorna och därmed öka kunskapsnivån på arbetsplatsen. Trots att det under 

intervjun ställdes frågor om möjligheterna till vidareutbildningar svarade respondent 3 inte 

ingående på detta. Denne respondent nämnde endast att det fanns möjligheter att efterfråga 

utbildningar, däremot upplevde respondent 3 att ledningen dröjde med att anmäla 

medarbetare till utbildningarna. Även för respondent 4 fanns det utbildningar att välja mellan, 

både interna utbildningar som gällde för alla på arbetsplatsen och till exempel utfördes av 

kommunen, samt externa utbildningar som socialsekreterarna kunde föreslå. Respondent 4 

upplevde däremot att det tog tid att bli inbokad och få möjlighet att gå på dessa utbildningar. 

Detta uttrycktes på följande sätt av respondent 4: 
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“MI-utbildningen är inget som är ett krav som behövs, men vi har ju som 

sagt efterfrågat just. Det är en kollega har efterfrågat det ganska länge och 

jag har hängt ju på lite. Att det skulle vara jättekul att gå om vi får tillfälle 

men sen vet jag att vi har gett liksom förslag på utbildningar men det har 

inte hänt någonting. Så vet inte om det är mycket att göra hos chefen. Det 

kanske jag kan tycka är lite dåligt att vi kanske kunde ha gått den tidigare 

om vi hade fått tillfälle för vi har ju gett förslag och till och med hittat 

tillfällen där det går men det har liksom bara inte blivit bokat och sen har 

det varit försent. Så det kan ju vara just ledningsmässigt att det fallerar lite 

där.” (Respondent 4) 

 

Respondent 5 nämnde också att dennes arbetsgivare gav möjlighet till kompetensutveckling i 

form av utbildningar, samtidigt som det var socialsekreterarnas egna ansvar att ta reda på 

utbildningsområden och meddela intresse för utbildningar till närmaste chef. 
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5 Analys 

 

I detta kapitel analyseras empirin utifrån de tre olika teorierna i den teoretiska 

referensramen. Herzbergs tvåfaktors-teori, Self-determination Theory samt Public Service 

Motivation. 

 

5.1 Herzbergs tvåfaktors-teori 

Empirin har analyserats utifrån det Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman (2004) 

definierar som hygien- och motivationsfaktorer. Analysen inleds med de hygienfaktorer som 

av uppsatsskribenterna ansågs vara de som togs upp av de tillfrågade respondenterna. 

Därefter presenteras samt analyseras alla motivationsfaktorer eftersom det, enligt Herzbergs 

tvåfaktors-teori, är dessa faktorer som motiverar en individ. 

5.1.1 Hygienfaktorer 

Under intervjuerna uppkom främst 3 utav totalt 8 hygienfaktorer. Hygienfaktorerna 

företagsledning samt företagspolitik & administration har slagits ihop till en rubrik då de är 

snarlika i sin beskrivning samt att det respondenterna nämnt kring sin ledning är applicerbart 

på båda hygienfaktorerna. Enligt Herzberg, Mausner och Bloch Snydermans (2004) fungerar 

hygienfaktorerna i förebyggande syfte, och kan följaktligen inte leda till en känsla av 

motivation. 

5.1.1.1 Företagsledning/Företagspolitik & administration 

Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman (2004) definierar företagsledning som en chef som 

är villig att fördela ansvar och vara behjälplig med sin egen kunskap. Företagspolitik & 

administration definieras i sin tur som att det ska finnas tydliga mål, strategier, visioner och 

arbetsrutiner som på så sätt ska underlätta utförandet av arbetsuppgifterna. Ifall 

kommunikationen brister och är otydlig leder det till en känsla av otrygghet hos de anställda.  

 

I empirin går det att läsa att fyra av respondenterna (1, 3, 4 och 5) ansåg att ifall de ville ha 

förändringar var de tvungna att själva komma med konkreta förändringsförslag. Därefter 

skulle de även implementera, genomföra samt upprätthålla dessa förändringsförslag. Utifrån 
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detta kan en tolkning göras att de tillfrågade respondenterna anser att ledningen inte fördelar 

ansvar samt att ledningen inte är behjälplig. Eftersom respondenterna var tvungna att 

genomföra förändringarna själva, som exempelvis jourtelefonschemat, tyder det dessutom på 

att ledningen inte bidrar med tydliga strategier som underlättar arbetsuppgifterna. De 

förändringar som respondenterna föreslog borde rimligtvis vara något som respondenterna 

ansåg skulle leda till att deras arbete skulle kunna utföras på ett enklare och bättre sätt. Men i 

och med att de själva också måste utföra hela förändringen leder det istället till extra arbete 

som de inte har tid för. Istället för att arbetet underlättas av ledningen, försvårar ledningen 

således utförandet av arbetet för socialsekreterarna i form av att de får mer arbetsbörda. 

Utifrån respondenternas beskrivningar om hur ändringsförslag togs emot av ledningen skulle 

det kunna ses som att hygienfaktorerna företagsledning och företagspolitik & administration 

inte är uppfyllda och därmed borde leda till missnöje hos socialsekreterarna. En förklaring till 

varför respondenterna själva måste implementera alla förändringar kan vara det som 

Almqvist (2006) diskuterar gällande NPM och utövningen av den interna kontrollen. NMP 

bidrog till att den offentliga sektorn, i vilken socialtjänsten ingår, blev mer lik den privata 

sektorn och att ledningen i den offentliga verksamheten fokuserar på resultatet istället för 

processen. Utifrån vad respondenterna nämnt kring ledningen i empirin (se 4.3 Ledning) 

verkar ledningen endast vara delaktiga genom att både ta beslut kring vad som ska och kan 

genomföras. Detta går därmed i linje med hur Almqvist (2006) beskrivit att NPM ter sig i 

praktiken. Det är således heller inte oväntat att respondenterna uttryckte att de själva måste 

genomföra beslut och förändringsförslag.  

 

I Welanders (2017) resultat (se 2.1 Tidigare forskning) presenteras det som viktigt att 

utveckla strategier som leder till färre motstridiga krav, en rimlig arbetsbelastning samt en 

ökad självständighet. Eftersom de intervjuade socialsekreterarna i denna studie nämnde att de 

ville vara mer delaktiga i beslutsfattandet tyder det på att de ansåg att de beslut som 

ledningen tog ledde till motstridiga krav och en orimlig arbetsbelastning. Detta eftersom 

ledningen enligt respondenterna inte var insatt i det dagliga arbete och därmed kunde ta 

beslut som inte var applicerbara på socialsekreterarnas arbete. Utifrån detta kan det verka 

motstridigt att fyra respondenter uttryckte missnöje kring hur förändringsförslag hanterades, 

att de var tvungna att ge förslag och sedan även implementera, genomföra och upprätthålla 

förslaget. Det kan framstå som om det är det socialsekreterarna har bett om, att få vara 

delaktig i hela processen och ändå är de inte nöjda med detta. Att socialsekreterarnas behov 

av deltagande inte tillfredsställs tillräckligt kan bero på att ledningen missuppfattade att det 
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snarare ska vara ett samarbete än att socialsekreterarna bestämmer allting själva. Därför 

skulle ett forum såsom respondent 4 föreslog eventuellt kunna leda till en bättre 

tillfredsställelse av både ledningens och socialsekreterarnas behov. Ifall socialsekreterarna 

skulle få ett forum där de kan mer delaktiga i beslutsfattandet skulle det dessutom kunna 

bidra till att de motstridiga kraven som är svåra att applicera i det dagliga arbetet eventuellt 

minskar. Likaså kan arbetsbelastningen minskas eftersom socialsekreterarna skulle vara 

delaktiga i beslutsfattande och därmed endast fatta beslut som inte leder till en högre 

arbetsbelastning.  

 

Ifall ledningen inte bemöter socialsekreterarnas förbättringsförslag kan en konsekvens, enligt 

Welander (2017), bli att socialsekreterarna väljer att avsluta sin anställning. Dock nämnde 

ingen av de tillfrågade respondenterna att de övervägde att avsluta sin anställning ifall 

ledningen inte mötte deras förändringsförslag. De uttryckte endast att de ville vara mer 

delaktiga i framförallt beslutsfattandet. Uppsatsskribenterna anser således att 

hygienfaktorerna, företagsledning samt företagspolitik & administration, därmed kan ses som 

de endast är tillfredsställda på en grundläggande nivå och följaktligen kan förbättras, främst 

genom att ha en tydligare utbyte mellan ledning och socialsekreterarna.  

5.1.1.2 Mellanmänskliga relationer 

Mellanmänskliga relationer är i Herzbergs tvåfaktors-teori en hygienfaktor (Herzberg, 

Mausner & Bloch Snyderman 2004) och en, i alla intervjuer, påtaglig faktor till varför 

socialsekreterarna vill stanna kvar på sin arbetsplats. Respondenterna lyfte fram 

samhörigheten bland kollegorna och den vänskapliga relationen som en källa för 

kunskapsutbyte. Utöver det nämnde respondenterna att samhörigheten med kollegorna och 

deras stöd gjorde att de faktiskt valde att stanna kvar på sina nuvarande arbetsplatser. 

Respondent 5 lyfte dessutom att arbetet skulle bli väldigt påfrestande ifall kollegorna inte 

hade funnits. Att väl fungerande relationer med sina kollegor är något viktigt för 

socialsekreterarna är något som även Frost m.fl. (2017) och Glennfalk och Carlström (2017) 

kommit fram till. Därför kan relationen till kollegorna ses som en bärande faktor till att 

socialsekreterare överhuvudtaget kan känna motivation. Ifall relationen till kollegorna 

försvinner, försvinner också faktorerna till deras motivation och de skulle antagligen byta 

arbetsplats. Samtidigt lyfte respondenterna fram kollegorna och den vänskapliga relationen 

till kollegorna som något som var väldigt motiverande, vilket inte går i linje med definitionen 
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av hygienfaktorer, eftersom dessa enligt Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman (2004) 

inte kan leda till motivation. Kategoriseringen av mellanmänskliga relationer som 

hygienfaktor kan därmed ifrågasättas eftersom respondenternas svar visade på att de kände 

sig motiverade av sina kollegor. Denna analys görs utifrån exempelvis respondent 5s 

resonemang där denne nämner att motivationen kan gå ner för att arbetet blir för tungt, och 

att kollegorna gör att denne blir motiverad igen. Samtidigt som respondent 2 uttryckte att det 

var viktigt att kunna umgås med sina kollegor privat. Utifrån empirin i denna studie går det 

därmed se att mellanmänskliga relationer som en hygienfaktor inte stämmer överens med 

verkligheten eftersom de deltagande respondenterna blir motiverade av sina kollegor. Det vill 

säga att kollegorna kan vara både en hygienfaktor och motivationsfaktor. Hygienfaktor då 

kollegorna fungerar som förebyggande faktor eftersom de stöttar varandra och gör att arbetet 

inte är lika påfrestande. Motivationsfaktor för att de blir motiverade av att träffa sina kollegor 

samt tillsammans utföra arbetet. 

5.1.1.3 Arbetsvillkor 

Enligt Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman (2004) handlar hygienfaktorn arbetsvillkor 

om de fysiska arbetsvillkoren, som exempelvis lokalen där arbetet utförs. Denna hygienfaktor 

berör dessutom arbetsmängden samt arbetsbelastningen.  

 

Respondenterna har idag egna kontor och respondent 2 och 5 uttryckte att de inte ville byta 

hur organiseringen av deras kontor skulle vara. Dessa respondenter nämnde att förändringen 

till öppet kontorslandskap skulle göra att de skulle bli missnöjda. Det innebär att 

respondenterna skulle vara mest missnöjda ifall de inte hade ett eget kontor som de kunde 

arbeta i. För övrigt nämnde inte de resterande respondenterna något negativt om hur deras 

lokaler organiserades. Utifrån detta pekar resultatet på att respondenterna rimligtvis borde 

vara nöjda med lokalen. Respondenterna nämnde däremot att arbetet emellanåt både var tungt 

och påfrestande. Detta är även något som lyfts i rapporterna från Novus (2016) samt 

arbetsmiljöverket (2016b) där det framkommer att arbetsbelastningen är en stor orsak till 

missnöje bland socialsekreterare. Att respondenterna nämnt att de anser att arbetet emellanåt 

var både tungt och påfrestande är något som kan bekräfta att arbetsbelastningen är hög. 

Utöver det nämnde respondent 1 att personalomsättningen gjorde det svårt att finna 

samhörighet med kollegorna. Den nämnda personalomsättningen indikerar att det är en hög 

arbetsbelastning på deras arbetsplatser som eventuellt beror på en för hög arbetsmängd, 
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eftersom en för hög arbetsbelastning enligt arbetsmiljöverket (2016b) oftast är orsaken till 

varför socialsekreterare väljer att sluta.  

 

Dessa två delar som nämnts av respondenterna, att de upplevs som nöjda med sin fysiska 

arbetsmiljö men att det finns indikationer på att arbetsbelastningen emellanåt kan vara hög 

gör att det är svårt att avgöra ifall hygienfaktorn arbetsvillkor är något respondenterna var 

tillfredsställda eller missnöjda med. I Herzbergs tvåfaktors-teori är hygienfaktorn 

arbetsvillkor ett brett begrepp eftersom det inkluderar både fysiska aspekter såsom hur en 

individ ställer sig till den fysiska arbetsmiljön samtidigt som den tar hänsyn till mer abstrakta 

faktorer såsom arbetsmängd och arbetsbelastning. Den enda kopplingen mellan de fysiska 

villkoren och arbetsmängden samt arbetsbelastningen som kan göras utifrån empirin är när 

respondent 2 och 5 pratade om öppet kontorslandskap. Införandet av ett öppet 

kontorslandskap skulle troligen öka arbetsbelastningen eftersom socialsekreterarna då skulle 

vara beroende av att ett mötesrum var ledigt för att först då kunna boka in klientmöten. Det 

skulle därmed innebära att ett ytterligare steg skulle läggas till i arbetet för att 

socialsekreterarna skulle kunna utföra sitt arbete. Eftersom dessa faktorer för övrigt i denna 

studie är oberoende av varandra, där den ena faktorn är tillfredsställd medan den andra inte är 

det, kan slutsatsen dras att hygienfaktorn arbetsvillkor inte är fullständigt applicerbar på 

denna studie. Exempelvis har ett tillfredsställande kontorsutrymmet ingen påverkan på antalet 

klienter en socialsekreterare tar hand om (arbetsmängden) och ifall detta upplevs som en för 

hög arbetsbelastning. Utifrån studiens empiri bör de fysiska villkoren och arbetsbelastningen 

samt arbetsmängden därmed betraktas som åtskilda begrepp, och som i denna studie inte går 

att slå samman. 

5.1.2 Motivationsfaktorer 

Enligt Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman (2004) är det tillfredsställda 

motivationsfaktorer som leder till att en individ känner sig motiverad till sitt arbete. Eftersom 

fokusområdet för denna studie är vad som motiverar socialsekreterare har alla 

motivationsfaktorer tagits i beaktning.  

5.1.2.1 Prestation 

Respondenterna nämnde vid ett flertal tillfällen att de blev motiverade när klienterna 

exempelvis var samarbetsvilliga, utvecklades eller blev självförsörjande. Respondent 3 och 5 
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beskrev att de även kunde känna sig motiverade när en klient inte utvecklades, för då var de 

tvungna att se ärendet från ett nytt perspektiv och prestera på ett annat sätt än de gjort tidigare 

för att få ut klienten i självförsörjning. Detta kan tolkas som att de intervjuade 

socialsekreterarna löste sina arbetsuppgifter tillfredsställande och med ett lyckat 

tillvägagångssätt, vilket enligt Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman (2004) är det som 

utgör prestation.  

 

Däremot kan framför allt den nämnda motivationen som uppstår utifrån att en klient inte 

utvecklas, ses som om respondenterna har misslyckats med sina arbetsuppgifter. Detta för att 

deras arbetsuppgift är att hjälpa en klient att utvecklas och förhoppningsvis få den att bli 

självförsörjande. Att misslyckas med en arbetsuppgift är något som enligt Herzbergs 

tvåfaktors-teori tyder på att motivationsfaktorn prestation inte uppfyllts och att 

respondenterna därmed inte alls är motiverande. Det som måste tas i beaktning är att vid 

skapandet av Herzbergs tvåfaktors-teori intervjuade Herzberg, Mausner och Bloch 

Snyderman (2004) ingenjörer och revisorer vid olika industriföretag. Deras arbetsuppgifter 

skiljer sig markant från hur socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd arbetar. 

Socialsekreterarnas primära arbetsuppgifter innebär arbete med människor och att ett ärende 

inte blir löst kan bero på utomstående faktorer i klientens liv som bidragit till att klienten inte 

blir självförsörjande, något som socialsekreterarna själva inte kan styra och påverka. Att två 

av respondenterna nämnde att de motiveras av när det inte går bra för klienter behöver 

därmed inte bero på att socialsekreteraren har misslyckat med arbetet. De kan trots regression 

i ett ärende känna att de kommer kunna prestera och hämta sin motivation utifrån detta. Det 

vill säga att respondenterna trots att de, enligt Herzbergs tvåfaktors-teori egentligen inte kan 

uppleva motivation vid utebliven prestation, känner sig motiverade.  

 

Således behöver motivationsfaktorn prestation inte enbart handla om att en individ faktiskt 

har presterat utan även om att individen har viljan och möjligheten att prestera. Det innebär 

att beskrivningen av prestation i Herzbergs tvåfaktors-teori kan anses en aning för snäv. 

Detta eftersom teorin anser att en individ endast kan uppleva motivation när prestationen i sig 

har resulterat i en lösning av ett problem alternativt att ett projekt avslutats i tid. Den tar 

därmed inte hänsyn till att själva arbetsprocessen till att avsluta en uppgift i sig kan vara 

motiverande, något som de tillfrågade respondenterna framfört som något de blir motiverade 

av.  
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5.1.2.2 Arbetet i sig 

Medan prestation enligt Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman (2004) handlar om att det 

slutförda arbetet leder till ökad motivation handlar motivationsfaktorn arbetet i sig snarare 

om att ifall arbetsprocessen av individen upplevs som varierande, kreativt eller tillräckligt 

utmanande. Vilket i sin tur leder till att individen upplever sig som motiverad (Herzberg, 

Mausner & Bloch Snyderman 2004).  

 

De situationer där respondenterna ansåg att de blev motiverade var när de behövde ändra sitt 

arbetssätt i ett ärende. Detta passar in på Herzbergs motivationsfaktor arbetet i sig. En av 

respondenterna nämnde att denne vid sådana ärenden var tvungen att tänka om och anamma 

ett nytt synsätt, något som kan anses vara utmanande. Utöver det kan det tolkas som att 

socialsekreterarna måste vara kreativa i sitt arbetsutförande, då de måste anpassa sitt 

arbetssätt efter klientens situation och utveckling. Dessutom nämnde fyra respondenter att 

deras arbete var varierande, vilket de upplevde som både utvecklande och motiverande. 

Utifrån Herzberg, Mausner och Bloch Snydermans (2004) definition är de intervjuade 

socialsekreterarnas motivationsfaktor arbetet i sig således väl utpräglat och motiverar dem i 

deras arbete med klienterna.  

 

Att socialsekreterarnas arbete är varierande, kreativt och tillräckligt utmanande behöver 

däremot inte enbart bero på de specifika arbetsplatserna och deras sätt att strukturera arbetet. 

Hur arbetet inom ekonomiskt bistånd ska utföras regleras bland annat i socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) där det explicit står att socialsekreteraren ska bedöma varje ärende individuellt (se 

1.2 socialsekreterare). Denna reglering i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kan per automatik 

leda till att arbetet blir mer varierande och därmed mer utmanande. Detta eftersom 

socialsekreterarna enligt lag inte får använda sig av standardlösningar för att på så vis försöka 

få klienter till att bli självförsörjande, utan måste som sagt bedöma varje ärende individuellt. 

5.1.2.3 Utvecklingsmöjligheter 

Ifall individen upplever att denne har möjligheten att utvecklas och lära sig nya saker i sitt 

arbete kan det, enligt Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman (2004), leda till att en individ 

känner sig mer motiverad i utförandet av sitt arbete. Alla de intervjuade socialsekreterarna 

uppgav att de utvecklades genom själva arbetsuppgifterna, att de konstant lärde sig nya 

tillvägagångssätt, vilket de nämnde som motiverande. På så sätt överensstämmer det 
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respondenterna uppgav med Herzberg, Mausner och Bloch Snydermans (2004) tanke om att 

utveckling leder till motivation. Detta eftersom de tillfrågade socialsekreterarna ansåg att 

variationen i arbetet ledde till att de ständigt lärde sig nya saker och växte i sin yrkesroll. I 

definitionen av utvecklingsmöjlighet nämns det även att utbildningar kan bidra till individens 

kompetens och därmed öka motivationen (Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman 2004). 

Efter att de intervjuade respondenterna tillfrågades nämnde de att de kunde utvecklas och 

växa genom att gå på utbildningar. Däremot var detta inget som de explicit nämndes som 

motiverande. Dock ansåg tre av fem respondenter att det tog för lång tid innan de faktiskt fick 

möjlighet att gå utbildningen. Utifrån Herzbergs tvåfaktors-teori (Herzberg, Mausner & 

Bloch Snyderman 2004) handlar motivationsfaktorn utvecklingsmöjlighet om att en individ 

känner sig motiverad när denne faktiskt får ta del av exempelvis utbildningar som i sin tur 

bidrar till individens kompetens. Anledningen till varför de tillfrågade socialsekreterarna inte 

upplevde utbildningar som motiverande kan vara att det tog längre tid än önskat att bli 

anmäld och sedan få gå på utbildningar. Däremot anses motivationsfaktorn 

utvecklingsmöjlighet vara tillgodosedd genom utövandet av klientarbetet eftersom de 

intervjuade socialsekreterarna upplever arbetet som utvecklande. 

5.1.2.4 Ansvar 

Att en individ får arbeta självständigt och ansvara för sitt eget arbete är något som Herzberg, 

Mausner och Bloch Snyderman (2004) lyfter fram som en bidragande faktor till en individs 

ökade känsla av motivation. Självständighet i arbetet var inget som respondenterna nämnde i 

samband med motivation eller i någon särskilt stor omfattning under intervjuerna. I Glennfalk 

och Carlströms (2017) kandidatuppsats lyftes självständigt arbete under ansvar som något 

viktigt för socialsekreterarna. Trots att respondenterna i uppsatsskribenternas studie inte 

angav självständighet som motiverande går deras svar att koppla till motivationsfaktorn 

ansvar. Detta eftersom socialsekreterarna, trots en del obligatoriska moment, kunde 

strukturera upp när, var och hur de skulle arbeta med sina klienter. Dessutom handlar arbetet 

inom ekonomiskt bistånd om att ta ansvar och hjälpa klienter ut i självförsörjning, och varje 

socialsekreterare får ansvaret över ett antal klienter. Arbetet är därmed redan från början ett 

självständigt arbete och det kan vara en anledning till varför de tillfrågade respondenterna 

inte nämnde ansvar, såsom att arbeta självständigt och ansvara för sitt eget arbete, som något 

motiverade. Det vill säga att ansvarstagandet är en självklarhet inom just detta yrke och 

därmed inte uppfattas som något motiverande av socialsekreterarna. Socialtjänsten, däribland 
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ekonomiskt bistånd medräknat, styrs av NPM och har enligt Almqvist (2006) medfört en 

decentralisering och målstyrning. Det innebär att ledningen sätter upp vilka mål som ska nås 

samt resultatenheterna (socialsekreterarna i detta fall) utformar hur dessa mål ska uppnås. 

Empirin visar på att detta är verklighetsförankrat eftersom respondenterna berättade att 

ledningen tar beslut som socialsekreterarna behöver utföra. Däremot är detta inget som de 

intervjuade socialsekreterare uppfattar som ett problem eftersom de upplevde det som bra att 

kunna utföra ledningens beslut själva då de hade en bättre insikt i hur arbetet utfördes i 

praktiken. Samtidigt önskade sig respondent 1 att det skulle skapas ett bättre samarbete kring 

beslutsfattandet, vilket visar på att de vill vara delaktiga och ta del av ansvaret samt att de 

skulle bli motiverad av att vara delaktig. Ett för stort ansvar upplevdes dock inte som 

önskvärt vilket uttrycktes i form av att socialsekreterarna inte ville ta hela ansvaret för 

förändringsförslagen själva. Det handlar således om att hitta en balans mellan hur mycket 

socialsekreterarna ska ta ansvar och att det samtidigt måste skapas utrymme för att ledningen 

och socialsekreterarna tillsammans kan ta ansvar. Utifrån detta går det att se att känslan av 

delaktighet och ett rätt fördelat ansvar hos socialsekreterarna leder till att socialsekreterarna 

känner sig motiverade. NPM är därmed inget som påverkar socialsekreterarnas motivation 

negativt. Däremot behöver samarbetet förbättras för att på så sätt bidra till socialsekreterarnas 

känsla av att bli sedda, vilket skulle leda till en ökad motivation. 

5.1.2.5 Erkännande & Befordran 

Erkännande handlar enligt Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman (2004) om att individen 

blir motiverad av att få beröm och fysiska belöningar. Fyra de tillfrågade respondenter lyfte 

fram att feedback och återkoppling från chefen skedde allt för sällan, vilket tyder på att de 

önskar att feedback skulle förekomma oftare samt att det är en viktig bekräftelse på deras 

arbete. Utöver det har återkoppling och beröm inte nämnts som något motiverande, vilket inte 

är förvånansvärt eftersom feedback sker för sällan för att respondenterna ska bli motiverade 

av det. Utifrån detta anses motivationsfaktorn erkännande därmed inte som tillfredsställt. 

 

En befordran leder enligt Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman (2004) till att den 

befordrade medarbetaren känner sig motiverad. Under intervjuerna ställdes det inte 

uttryckliga frågor kring hur och ifall socialsekreterarna kunde bli befordrade och om detta 

hade påverkan på deras motivation. Detta kan vara anledningen till att respondenterna inte 

alls nämnde befordringar under intervjun. Eftersom det inte finns någon empiri kring 
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motivationsfaktorn befordran går det inte att utläsa ifall motivationsfaktorn hos 

respondenterna är tillfredsställd eller inte. Däremot nämndes andra faktorer såsom prestation 

utan att det uttryckligen frågades efter det vilket kan ses som indikator på att 

motivationsfaktorn befordring inte är uppfyllt. Det vill säga att ingen respondent ansåg 

befordring som något viktigt för sin motivation och därmed inte nämnde det. Inom yrket 

socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd finns det heller inga utpräglade möjligheter till att 

bli befordrad. Det enda sättet för att kunna höja sin status är genom att söka sig till en annan 

anställning. 

5.2 Self-determination Theory 

Self-determination Theory nämner 3 behov (behov av att känna sig kompetent, behov av 

självbestämmande samt social tillhörighet) som behöver uppfyllas för att en individ ska 

känna sig motiverad (Deci & Ryan 2000).  

5.2.1 Behovet av att känna sig kompetent 

Deci och Ryan (2000) beskriver behovet av att känna sig kompetent som att individen 

upplever att denne besitter tillräcklig kunskap för att kunna möta och hantera de 

arbetsuppgifter denne ställs inför.  

 

Under intervjuerna nämnde respondenterna att de upplevde att arbetet var varierande, vilket 

bidrog till deras utveckling i form av att de kunde möta nya uppgifter som de tidigare inte 

hade kunskap om. Respondenterna nämnde att de i sådana situationer där de saknade 

kompetens kunde rådfråga en kollega och därmed tillägna sig ny kompetens. Kompetens för 

socialsekreterare handlar således inte om att ha kompetens som enskild individ utan om att 

arbetsgruppen tillsammans har kompetensen till att kunna utföra arbetet. Respondent 5 

uttryckte detta i form av att ifall denne befunnit sig på en öde ö, utan någon möjlighet att 

rådfråga andra, skulle denne sakna kompetens. Socialsekreterarnas arbete beror således på 

kompetensen hos gruppen eftersom det är varierande arbetsuppgifter som kräver en bred 

kunskap och stor arbetserfarenhet. Utifrån att det finns en möjlighet att rådfråga kollegor är 

det därmed inte svårt för respondenterna att tillägna sig ny kompetens och känna sig 

kompetent trots avsaknaden av kompetens. Utifrån detta anses behovet av att känna sig 

kompetent vara tillfredsställt hos de tillfrågade respondenterna.  
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Respondenterna uppgav att till och med en regression i ett ärende, som tvingade dem att se 

ärendet utifrån ett nytt perspektiv, motiverade dem. Som tidigare nämnts (se 5.1.2.1 

Prestation) behöver en regression i ett ärende inte bero på att socialsekreteraren saknar 

kompetens utan kan bero på yttre faktorer som socialsekreteraren inte kan påverka. Det vill 

säga att socialsekreteraren trots regression i ett ärende kan anse att denne besitter tillräckligt 

med kompetens för att både kunna betrakta och hantera problematiska ärenden utifrån olika 

perspektiv. Utifrån det kan slutsatsen dras att behovet av att känna sig kompetent inte hade 

varit uppfyllt om respondenterna inte hade nämnt regression som motiverande. Utifrån Self-

determination Theory bygger behovet av att känna sig kompetent inte på antalet klienter som 

blir självförsörjande utan på hur socialsekreteraren själv upplever sin kompetens. De 

intervjuade socialsekreterare i denna studie visar tydligt på att de anser sig besitta den 

kompetens som de behöver ha för att kunna lösa även de svåraste ärendena.  

 

I Laméus och Mattsson Tensers (2015) resultat, fanns det däremot inga tydliga tecken på att 

behovet av att känna sig kompetent var uppfyllt. Det kan enligt deras studie ha berott på att 

respondenterna hade en annan uppfattning om vad kompetens innebär. Likaså bör det i den 

föreliggande studien tas i beaktning att begreppet kompetens kan ha feltolkats, eftersom 

denna studie visar på ett motsatt resultat från Laméus och Mattsson Tensers (2015) studie. 

Således bör det inte uteslutas att en regression faktiskt kan bero på en avsaknad av kompetens 

hos socialsekreteraren. Det vill säga att en regression i ett ärende kan bero på att 

socialsekreteraren inte besitter tillräcklig kompetens för att kunna hantera en viss typ av 

problematik. Något som därmed kan leda till att felaktiga beslut fattas och klienten mister 

motivationen till att bli självförsörjande. Dock kan denna analys enbart utgå från vad som 

nämndes under intervjuerna med respektive respondent, där de uppgav att de ansåg att de 

hade tillräcklig kompetens för att hantera sina ärenden. Teorin SDT (Deci & Ryan 2000) 

fokuserar dessutom enbart på ifall individen anser att dennes behov av att känna kompetens i 

sitt yrke är tillfredsställt och inte om omgivningen upplever att detta stämmer. Därmed anses 

behovet av att känna sig kompetent uppfyllt utifrån teorin. 

5.2.2 Behovet av självbestämmande 

När en individ upplever att denne har valfrihet i arbetet och själv kan bestämma över sina 

arbetsuppgifter bör den, enligt Deci och Ryan (2000), uppleva motivation.  
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Respondenterna nämnde under intervjuerna att arbetet, bortsett från de obligatoriska 

momenten som exempelvis möten, kunde struktureras utifrån deras egna önskemål. De kunde 

boka in möten, planera tiden och bestämma hur klientmöten skulle läggas upp. Däremot har 

ingen av respondenterna lyft behovet av självbestämmande självmant utan detta var något 

som först nämndes efter att frågan ifall respondenterna kan påverka sina arbetsuppgifter hade 

ställts. Därutöver tyder respondenternas svar på att de inte upplever möjligheten till att 

strukturera arbetet självständigt som något motiverande eftersom de enbart svarade på frågan 

utan att utveckla ämnet något mer. Att socialsekreterarna varken nämnde behovet av 

självbestämmande självmant eller satte det i relation till motivation tyder på att de tar behovet 

av självbestämmande som något självklart. Det kan vara anledningen till varför de inte 

reflekterar över ifall möjligheten till självständigt arbete bidrar till deras motivation eller inte. 

 

Welander (2017) pekar dessutom på att självständighet i arbetet är en av de viktigaste 

faktorerna för att de anställda ska relatera till organisationen i positiva termer. Detta visade 

sig när öppet kontorslandskap kom på tal i intervjuerna med respondent 2 och 5 framgick det 

däremot tydligt att dessa respondenter var i behov av faktiskt kunna ta emot klienter när de 

själva ville, och inte styras av ifall ett mötesrum var ledigt eller inte (se 5.1.1.3 Arbetsvillkor).  

Diskussionen kring öppet kontorslandskap belyste därmed att behovet av självbestämmande 

var viktigt och uppfyllt till den grad att respondenterna tog det för givet.  

5.2.3 Behovet av social samhörighet   

Känner individen en närhet och koppling till kollegorna samt får stöd och uppbackning så 

ökar detta enligt Deci och Ryan (2000) individens motivation. 

 

Uppsatsskribenterna anser att behovet av social samhörighet är det behov som framträder 

som mest relevant för respondenterna. Detta eftersom respondenterna under intervjuerna 

ständigt återkom till att kollegorna var något som gjorde att de orkade med sitt arbete. 

Dessutom påpekades det att socialsekreterare generellt är väldigt stöttande, och att det alltid 

gick att få hjälp av sina kollegor. Även Laméus och Mattsson Tenser (2015) förklarade i sin 

kandidatuppsats att betydelsen av samhörigheten bland socialsekreterare berodde på deras 

utmanande och krävande arbete.  
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Både Herzbergs tvåfaktors-teori (Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman 2004) och SDT 

(Deci & Ryan 2000) tar upp relationerna till kollegorna, däremot har teorierna olika 

definitioner på hur detta påverkar individen. Medan Herzbergs tvåfaktors-teori definierar det 

som en hygienfaktor, som inte bidrar till motivationen, definierar SDT (Deci & Ryan 2000) 

relationerna till kollegorna istället som en inre faktor som bidrar till en individs motivation.  

 

Eftersom kollegorna verkade ha stort inflytande på respondenternas motivation passar SDT 

(Deci & Ryan 2000) som modell bättre in för att belysa att respondenterna faktiskt ser 

kollegorna som en bidragande faktor till deras motivation. Herzbergs tvåfaktors-teori 

(Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman 2004) nämner inte relationen till kollegorna som 

något som kan bidra till respondenternas motivation, vilket utifrån studiens empiri och 

tidigare forskning (Sharp 2008; Håkansson 2017) kan ifrågasättas. Detta kan bero på att 

Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman (2004) i sin studie intervjuade ingenjörer och 

revisorer och att deras arbetsuppgifter skiljer sig från socialsekreterarnas arbetsuppgifter. Det 

vill säga att dessa yrken motiveras av olika faktorer, och att Herzberg, Mausner och Bloch 

Snyderman (2004) borde enligt uppsatsskribenterna ha analyserat fler yrkesgrupper för att 

kunna skapa en mer allmängiltig teori. 

5.3 Public Service Motivation 

Teorin Public Service Motivation (Perry 1996) består av totalt fyra punkter (attraction to 

public policy making, commitment to the public interest, self-sacrifice och compassion). 

Punkterna två, tre och fyra i teorin framgår tydligt när respondenterna resonerar kring sina 

klienter. Däremot fanns det inte något som tydde på att respondenterna hade något intresse av 

attraction to public policy making. 

 

Alla respondenternas svar visar tydligt att de vill hjälpa individer och motiveras av det. De 

nämnde att anledningen till varför de överhuvudtaget arbetar som socialsekreterare var för att 

arbeta med människor och hjälpa dessa. Således visar alla respondenter upp en form av 

compassion då de upplever någon form av individuell plikt att förbättra andra människors 

livssituation. 

 

Samtidigt visade tre av respondenterna (2, 4 & 5) tecken på att de ställer klienternas behov 

framför sina egna. Detta kom till uttryck i att två respondenter övervägde att gå till arbetet 
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trots att de var sjuka eller att de inte ville avsluta sin anställning innan specifika klienter kom 

ut i självförsörjning. Det vill säga att de visade tecken på self-sacrifice eftersom de var 

beredda på att engagera sig för andra och därmed bortse från sina egna behov. 

 

En av respondenterna förklarade dessutom att socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd 

inte enbart hjälper enstaka individer utan att deras arbete även påverkar klientens närstående. 

Utöver det nämnde en annan respondent att deras arbete i slutändan har inflytande på 

samhällets ekonomi. Det vill säga, ju fler som arbetar desto mindre skattepengar behöver 

betalas ut i form av ekonomiskt bidrag. Dessa svar tyder på att de två tillfrågade 

socialsekreterarna upplever commitment to the public interest eftersom det handlar om att 

individen känner ett ansvar för hela samhället. Detta uppmärksammades däremot inte lika 

mycket som compassion och därmed anses commitment to the public interest inte vara den 

främsta anledningen till att respondenterna arbetar som socialsekreterare inom ekonomiskt 

bistånd. 

 

Utifrån hur respondenterna har svarat blir det tydligt att respondenterna blir mest motiverade 

av att få hjälpa individer. Det vill säga att respondenterna först och främst prioriterar 

klientarbetet och eventuellt fortsätter att arbeta på arbetsplatsen trots att andra faktorer inte 

anses vara tillfredsställda. Vilket kan leda till att socialsekreterarna eventuellt står ut med 

orimliga arbetsvillkor, som kan påverka deras hälsa negativt, för att de vill hjälpa sina 

klienter. Det behöver dock tas hänsyn till att respondenternas svar inte nödvändigtvis 

beskriver hur verkligheten ter sig. Detta eftersom PSM, enligt Kjeldsen och Jacobsen (2013), 

inte ger svar på om arbetare inom den offentliga sektorn hade viljan att hjälpa människor 

innan de sökte arbetet eller om det uppstod för att de arbetat inom den offentliga sektorn. 

Utöver det menar Mathauer och Imhoff (2006) att de val individer gör är påverkade av 

normer och värderingar. I socialsekreterarnas sammanhang innebär detta att det kan vara 

oaccepterad att arbeta inom socialtjänsten utan viljan att hjälpa och vara anledningen till 

varför respondenternas svar var enhälliga gällande detta. 
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6 Slutsats 

 

I denna studie undersöktes och analyserades socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd i 

Stockholms län och deras motivation till att stanna kvar på sin arbetsplats. Detta gjordes 

med hjälp av Herzbergs tvåfaktors-teori, Self-determination Theory och Public Service 

Motivation. De följande slutsatserna baseras på empirin och analysen. 

 
 

I denna studie var forskningsfrågan följande: 

★ Vilka faktorer motiverar socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd i till att arbeta 

kvar inom samma enhet? 

Studiens empiri tyder på att svaret på denna forskningsfråga skulle kunna vara: Klienter och 

kollegor. 

 

Klienter berör själva arbetet och uppgiften att få ut klienterna i självförsörjning. Det vill säga 

att socialsekreterarna motiveras till att stanna kvar på sin arbetsplats för att de kan hjälpa 

människor. Troligen skulle socialsekreterarna inte längre vara motiverad att stanna på 

arbetsplatsen om till exempel det administrativa arbetet skulle öka och respondenterna inte 

fick möjligheten att arbeta med klienterna. Detta visar sig också i form av socialsekreterarnas 

tydliga önskan efter ansvar, som är en motivationsfaktor i Herzbergs tvåfaktors-teori, och att 

få vara mer delaktiga i beslutsfattandet. Skulle det tas ett beslut utan socialsekreterarnas 

medbestämmande och som därför skulle påverka exempelvis deras arbete med klienterna 

negativt skulle deras motivation för arbetet minska. Vikten av arbetet med klienterna, ”att 

göra gott”, har inte uppmärksammats som den viktigaste motivationsfaktorn i tidigare studier. 

Däremot visar tidigare resultat (Laméus & Mattsson Tenser 2015; Frost m.fl. 2017; Glennfalk 

& Carlström 2017; Håkansson 2017) på att samhörigheten med kollegorna är en viktig faktor 

för att vilja stanna kvar på sin arbetsplats. I denna studie ses kollegorna som en förutsättning 

för att kunna utföra klientarbetet eftersom de ger stöd och uppbackning samt är behjälpliga 

med rådgivning vid frågor. Utöver det fungerar den sociala samhörigheten och vänskapen 

som en motiverande faktor till att vilja gå till arbetet och stanna på arbetsplatsen.  

 

Herzbergs tvåfaktors-teori beskriver arbetet i sig, vilket i denna studie innebär arbetet med 

klienterna, som en motivationsfaktor. Det överensstämmer med hur de intervjuade 
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socialsekreterarna beskrev arbetet med klienterna. Det vill säga att arbetet med klienterna 

bidrar till socialsekreterarnas motivation. Men även prestation och utvecklingsmöjlighet berör 

klientarbetet eftersom respondenterna motiverades av att ha hjälpt en klient samt att 

klienterna med sina olika typer av problematik ledde till kunskapsutveckling hos 

socialsekreterarna. Kollegorna, eller de mellanmänskliga relationerna som Herzberg, 

Mausner och Bloch Snyderman (2004) nämner det, är däremot en hygienfaktor och berör 

allting runt arbetet såsom arbetsmiljön. Herzberg, Mausner och Bloch Snydermans (2004) 

definition av kollegor stämmer till viss del in på respondenternas upplevelse av de 

mellanmänskliga relationerna, där de fungerar som förutsättning för att kunna utföra arbetet 

och genom detta känna sig motiverad.  

 

Däremot återfinns även SDTs definition av social samhörighet, där det ses som en inre 

motivation, i socialsekreterarnas svar, eftersom vissa av respondenterna motiveras av att de 

har sina vänner på arbetet. Det vill säga att kollegorna inte endast fungerar som en faktor till 

en hållbar arbetsmiljö utan till och med som motivationsfaktor och anledning till varför 

socialsekreterarna stannar på sina arbetsplatser. SDT tar dock inte, så som Herzbergs 

tvåfaktors-teori gör, hänsyn till arbetet i sig utan snarare om arbetet ger möjlighet till 

självbestämmande. Utifrån respondenternas svar bidrar behovet av självbestämmande till att 

socialsekreterarna känner sig motiverad till att arbeta kvar. Däremot lyfter behovet av 

självbestämmandet inte fram hur individen blir motiverad av arbetet i sig, utan endast att 

individen blir motiverad av att själv kunna styra sina arbetsuppgifter. Herzbergs tvåfaktors-

teori lyfter däremot fram att arbetet i sig kan vara en faktor till en individs motivation. Med 

utgångspunkt i denna studie anser uppsatsskribenterna att detta är en faktor som behöver tas i 

beaktning eftersom respondenterna blir motiverad av just arbetet i sig, och inte enbart av att 

de kan strukturera sitt arbete efter eget önskemål.  

 

Utifrån denna studie behöver således både Herzbergs tvåfaktors-teori och SDT användas vid 

undersökningen av socialsekreterarnas motivation till att stanna kvar, eftersom båda 

synvinklar på den sociala omgivningen måste tas i beaktning. Detta skulle dessutom behöva 

undersökas i vidare forskning med ett större antal respondenter. Detta för att synliggöra 

vilken teori som passar bättre eller ifall de två olika teorierna även då behöver komplettera 

varandra för att ur ett helhetsperspektiv belysa vad som motiverar socialsekreterarna till att 

stanna kvar.  
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Public Service Motivation styrker ytterligare vikten av att socialsekreterarna får möjligheten 

att hjälpa individer. Utöver det visar denna teori att de resterande arbetsvillkoren kan 

upplevas som mindre viktigt för motivationen till att stanna kvar eftersom socialsekreterarna 

prioriterar arbetet med klienten före sina egna behov. 

 

 

Figur 1 - Visualisering av slutsatsen, egen avbildning 

 

Figur 1 ska visualisera vad denna studie anser motiverar socialsekreterarna till att stanna 

kvar. Bilden längst upp symboliserar den väsentligaste faktorn i socialsekreterarnas arbete, 

det vill säga att hjälpa klienter. I rutan bredvid står de tillhörande faktorerna Arbetet i sig, 

Prestation, Utvecklingsmöjlighet, Ansvar (Herzbergs tvåfaktors-teori), Självbestämmande 

(SDT) samt Compassion och Self-Sacrifice (PSM). Dessa behov placerades längst upp 

eftersom det är de viktigaste för att respondenterna ska känna motivation till att stanna kvar. 

Bilden under symboliserar istället kollegorna och i rutan bredvid står de tillhörande 

faktorerna mellanmänskliga relationer (Herzbergs tvåfaktors-teori) samt social samhörighet 

(SDT). Dessa faktorer har placerats i den nedre rutan på grund av att de två faktorerna 
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fungerar som en bas eftersom de anses vara viktiga faktorer för att socialsekreterarna ska 

kunna utföra sitt arbete. Utan fungerande relationer till kollegorna ansåg respondenterna att 

arbetet skulle bli betydligt mer påfrestande.  
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7 Diskussion 

Studien visar på att den främsta faktorn till socialsekreterarens motivation att stanna kvar på 

sin arbetsplats inom ekonomiskt bistånd är klientarbetet och viljan av att hjälpa människor. 

Likaså är kollegorna av betydelse för att kunna utföra detta arbete samtidigt som det är en 

ytterligare faktor som bidrar till socialsekreterarnas motivation att stanna kvar. Detta 

överensstämmer med Håkanssons (2017) resultat där relationen till arbetskollegor och arbetet 

som helhet var de faktorerna de intervjuade socialsekreterare var mest nöjda med. 

 

Detta resultat kan dock till stor del bero på att endast fem socialsekreterare intervjuades, 

varav tre arbetade på samma kontor. Dessutom har ingen av de intervjuade socialsekreterarna 

arbetat längre än 3 år på samma arbetsplats och i tre av fallen var det deras första anställning 

som socialsekreterare. Det betyder att studiens respondenter fortfarande kan ses som nya 

inom yrket och deras erfarenhet därmed inte är tillräckligt för att kunna besvara 

forskningsfrågan. Däremot kan den relativt korta arbetserfarenheten däremot också vara en 

fördel eftersom mer erfarna socialsekreterare kanske inte längre lägger märke till eventuella 

brister i sin arbetsmiljö eftersom de har blivit vana med rutinerna. 

 

Vroom (1964) kritiserade Herzbergs tvåfaktors-teori i och med att människor allmänt är mer 

benägna att koppla motgångar med externa faktorer medan framgångar kopplas till den egna 

prestationen. Detta kan förklara varför vissa av de intervjuade socialsekreterarna upplevde att 

en regression i ett ärende var motiverande eftersom de inte kopplade motgången till deras 

egna prestation. Respondenternas svar tyder på att de kopplar motgångar till externa faktorer 

som de själva inte kan påverka, vilket kan förklara varför de kan känna sig motiverade trots 

motgång.  

 

Likt det Håkansson (2017) lyfter i sin magisteruppsats tyder respondenternas svar dessutom 

på att vissa motivationsfaktorer kan kompensera andra faktorer som inte blir tillgodosedda. 

Ett exempel är den i intervjuerna återkommande situationen där fyra av de intervjuade 

socialsekreterarna väntade länge på att få gå en utbildning. Denna situation varken 

förbättrade eller försämrade deras motivation, vilket kan bero på att de intervjuade 

socialsekreterarna visste om att de skulle bli inbokade, men att det kunde ta längre tid. 

Samtidigt som andra motivationsfaktorer var tillfredsställda och därmed vägde upp det långa 

väntande.  
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En annan förklaring för varför socialsekreterarna känner motivation trots att det finns saker 

som kan förbättras skulle kunna vara att respondenterna helt enkelt, som teorin PSM nämner, 

känner compassion (medlidande) för sin klient. Att antalet motgångar inte har någon 

betydelse för respondenterna, eftersom känslorna av medlidande för klienten tar överhand. Så 

länge de ser slutmålet och klienten har möjlighet till att bli självförsörjande spelar motgångar 

inte någon roll, utan det är slutresultatet de arbetar för. Detta skulle även kunna förklara det 

ökande antalet sjukskrivna socialsekreterare (se 1.2 Socialsekreterare). Eftersom 

socialsekreterarna motiveras av att hjälpa riskerar de att ställa sina egna behov bakom 

klienternas. Något som kan leda till att de för sent upptäcker att arbetsbelastningen är för hög. 

Det vill säga att de inte märker av varningssignalerna på att de till exempel mår psykiskt 

dåligt för att de är så upptagna med att hjälpa andra. Detta antagande skulle dock behöva 

undersökas i vidare forskning. 

 

Därutöver kan studiens empiri kopplas till New Public Management (NPM). Inom NPM är 

ett av de centrala elementen, som tidigare nämnt i bakgrunden (se 1.1 Organisationsstyrning), 

intern kontroll (Almqvist 2006). Den interna kontrollen inom NPM har lett till att ledningen 

sätter upp vilka mål som ska nås, medan resultatenheterna, socialsekreterarna i detta fall, 

sedan själva bestämmer hur dessa mål ska uppnås (Almqvist 2006). Detta är något som 

överensstämmer med respondenternas upplevelse eftersom två socialsekreterare pratade om 

att de blivit informerade av ledningen om införandet av nya rutiner. Dock skulle 

socialsekreterarna själva implementera de nya arbetsrutinerna. Enligt NPM hade det också 

varit troligt att socialsekreterare inte har så stora möjligheter till att påverka sitt arbetssätt då 

de måste följa riktlinjerna som ledningen har satt upp. Trots de obligatoriska momenten i 

socialsekreterarnas arbete upplevde respondenterna att de kunde strukturera sitt arbete så som 

de ansåg fungerade bäst. De obligatoriska momenten uppfattades dessutom som en 

självklarhet, vilket kan bero på att socialsekreterarna är medvetna om att deras arbete innebär 

myndighetsutövning som måste följa lagar och regler. Att NPM utöver det inte syntes så 

mycket kan bero på att det inte ställdes specifika frågor kring detta.  

 

Utifrån studiens resultat kan det diskuteras vilka åtgärder som kan göras för att förbättra 

socialsekreterarnas motivation och därmed ha betydelse för chefer som vill att deras 

socialsekreterare stannar kvar på arbetsplatsen. Studiens resultat pekar på att 

socialsekreterarna stannar i yrket för att de vill och tycker att de “gör gott”. Exempelvis 

skulle cheferna genom att minska det administrativa arbetet, bidra till att socialsekreterarna 
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får mer tid för sina klienter, något som enligt denna studies resultat skulle öka 

socialsekreterarnas motivation. Eftersom resultatet visar på att kollegorna spelar en stor roll 

för att socialsekreterare väljer att stanna kvar på arbetsplatsen kan chefernas inverkan på 

samhörigheten mellan socialsekreterarna diskuteras. Exempel på hur cheferna skulle kunna 

bidra till en gynnsam samhörighet mellan kollegorna och därmed även bidra till deras 

motivation till att stanna kvar är att bjuda in till aktiviteter med arbetsgruppen. 

7.1 Metoddiskussion 

I urvalet av respondenterna till denna studie togs det medvetet inte hänsyn till kön (se 3.2.2 

Urval av respondenter), och eftersom socialsekreterarnas yrke är kvinnodominerat (se 1.2 

Socialsekreterare) resulterade detta i att alla respondenter var av det biologiska könet kvinna. 

Fastän de använda teorierna inte tar hänsyn till individens kön hade det varit intressant att 

undersöka ifall manliga socialsekreterare motiveras av samma eller liknande faktorer som de 

kvinnliga socialsekreterarna. Även Frost m.fl. (2017) har lyft detta som en intressant aspekt 

att undersöka närmare. 

 

Under intervjuerna användes intervjuguiden, som utformades efter de valda teorierna för att 

säkerhetsställa att studiens syfte skulle uppnås. Frågorna var formulerade som öppna frågor 

för att ge respondenterna möjlighet att fritt resonera och lyfta vad som motiverade dem. Det 

ställdes inga specifika frågor kring de faktorer som teorierna beskriver. Detta bidrog till att 

det under analysen delvis blev svårt att koppla respondenternas svar till de faktorerna som 

Herzbergs tvåfaktors-teori beskriver. Om specifika frågor hade ställts hade det dock varit 

svårt att veta huruvida respondenterna själva hade kommit med det svaret om frågan inte 

hade ställts.   

 

När den insamlade datan analyserades upplevdes vissa frågor i intervjuguiden inte längre lika 

viktiga som när de ställdes under intervjuerna, eftersom de inte var av relevans för att besvara 

studiens forskningsfråga. Till exempel fråga 9a som handlade om situationer där 

respondenten inte kände sig motiverad. Hade uppsatsskribenter haft mer erfarenhet av att 

genomföra intervjuer hade en fråga som denna antagligen formulerats på ett annat sätt. 

Däremot har denna och liknande frågor inte påverkat resultatet utan endast bidragit med 

irrelevant data för denna studie. Utifrån denna data kan det däremot dras slutsatsen att det kan 



 

64 av 64 

 

vara nödvändigt att undersöka både vad som motiverar och vad som leder till missnöje 

eftersom dessa faktorer emellanåt går hand i hand. 

7.2 Vidare forskning 

I denna studie intervjuades fem stycken socialsekreterare som alla arbetar inom ekonomiskt 

bistånd i olika delar av Stockholms län. Vid fortsatt forskning vore det därför intressant att 

intervjua ett större antal socialsekreterare inom Stockholms län för att få ett mer 

generaliserbart resultat. Det skulle även vara av intresse att genomföra en rikstäckande 

flermetodsstudie där den kvantitativa metoden skulle kunna bestå av enkäter som skickas ut 

till alla socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Den kvalitativa metoden skulle sedan 

kunna bestå av djupintervjuer med utvalda respondenter för att få en mer ingående förståelse 

för socialsekreterarnas svar på enkäten och på så sätt utveckla resultatet.  

 

I denna studie kom det fram att framför allt ledningens kommunikation kan förbättras och att 

socialsekreterarna önskar sig att vara mer delaktiga i ledningens beslut. Detta var däremot 

inte huvudfokuset för studien, för vidare forskning kan det således vara intressant att 

undersöka djupgående vilka åtgärder ledningen kan ta för att på så sätt förbättra 

socialsekreterarnas motivation. Som Welanders (2017) doktorsavhandling pekar på kan 

ledningen med hjälp av organisatoriska resurser minimerar motstridiga krav och en rimlig 

arbetsbelastning. Det skulle därmed också vara intressant att undersöka vilka strategier 

ledningen i dagsläget faktiskt använder sig av för att motivera socialsekreterarna till att arbeta 

kvar på arbetsplatsen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Mailutskick 

Hej! 

Vi är två studenter från Södertörns högskola som skriver en c-uppsats inom företagsekonomi, 

inriktning organisationsteori och vill undersöka socialsekreterarnas arbetsmotivation. Det 

rapporteras från ett flertal håll, exempelvis nyhetstidningar och facktidskrifter som 

“Akademikern” att det råder en hög personalomsättning inom socialtjänsten. Detta stöds av 

statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) som även påvisar att det är svårt att rekrytera nya 

socionomer. Medan de flesta studier fokuserar på varför personalen väljer att avsluta sin 

anställning vill vi däremot undersöka vad som motiverar socialsekreterare att stanna kvar och 

fortsätta arbeta på sin arbetsplats. 

Syfte: Undersöka socialsekreterarnas (inom ekonomiskt bistånd) drivkrafter och motivation 

till fortsatt arbete på en och samma enhet. 

 

Vi vill intervjua flera socialsekreterare som arbetat med ekonomiskt bistånd inom 

Stockholms Län i minst ett år på en och samma arbetsplats. Din roll skulle innebära att du 

bidrar med dina erfarenheter och vad som motiverar dig att arbeta. Din medverkan har stor 

betydelse för vårt arbete. 

❖ Tidsåtgång: Ungefär en timme 

❖ Tidsram: Vecka 14 eller 15 

❖ Intervju: På plats eller genom telefon/skype, beroende vad som passar bäst 

❖ Deltagande: Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta din medverkan 

❖ Anonymitet: Allt som berättas kommer avidentifieras och göras anonymt 

❖ Offentlig handling: Rapporten kommer offentliggöras och går att hämta i databaser 

för studentuppsatser 

❖ Övrigt: Allt material ska förvaras så att ingen utomstående kommer åt det. Samtlig 

information får endast brukas till forskning och får inte lämnas ut till tredje part 

 

Är du intresserad av att delta får du gärna skicka mail till en av oss med de tider och datum 

som skulle passa dig bäst. Du är givetvis även välkommen att kontakta oss, Svea och Luca, 

vid andra eventuella frågor. 

 



 

VII 

 

Vänligen meddela ifall du vill delta senast: 23/3 - 2018 

 

Vi ser fram emot ditt deltagande. 

 

Med vänliga hälsningar 

Svea Påhlsson & Luca Uhrlau 

 

  



 

VIII 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

1. Beskriv vad du arbetar med?  

Generell fråga för att se hur respondenterna valde att beskriva sitt arbete samt vilka 

kärnvärden respondenterna valde att lyfta upp 

2. Hur länge har du arbetat inom din befintliga verksamhet?  

Generell fråga för att säkerhetsställa att respondenten uppfyllde kravet på att ha 

arbetat minst 1 år på samma arbetsplats 

3. Varför valde du att arbeta som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd? 

Public Service Motivation (PSM) - Valde respondenten arbetet som socialsekreterare 

för att de vill hjälpa människor/samhället? 

4. Vad är din definition på motivation?  

Generell fråga för att se vad respondenternas definition av motivation är och hur de 

förhåller sig till den 

a. Vad motiverar dig i ditt arbete?  

Herzbergs tvåfaktors-teori - Vad drivs respondenten mest av, hygien- eller 

motivatorfaktorer? & PSM - Motiveras respondenterna av att hjälpa 

människor/samhället i sitt arbete?) 

b. Beskriv en situation där du känt dig motiverad i ditt arbete?  

Se ifall respondenten bekräftar fråga 4a med en faktisk situation eller om 

några andra motivationsfaktorer antyds istället 

5. Vad anser du är viktigast för att du ska trivas på din arbetsplats?  

Herzbergs tvåfaktors-teori - Utgår utifrån att respondenten trivs/är inte missnöjd när 

hygienfaktorer existerar & Self-determination Theory (SDT) - Ifall respondenten på 

något sätt antyder att de tre behoven (kompetens, självbestämmande och social 

samhörighet) är av vikt eller ej 

6. Beskriv hur du upplever att din arbetsmiljö är?  

SDT - Tillfredsställs behovet av social tillhörighet? & Herzbergs tvåfaktors-teori - 

vilka hygienfaktorer anses av respondenten vara viktiga för arbetsmiljön 

a. Beskriv vad som är bra med din arbetsplats?  

Herzbergs tvåfaktors-teori - Vilka hygienfaktorer och/eller motivatorer 

framhäver respondenten? & SDT - Nämns de tre behoven som faktorer som 

bidrar till att arbetsplatsen är bra 



 

IX 

 

b. Beskriv vad som går att förbättra med din arbetsplats?  

Herzbergs tvåfaktors-teori - I vilken utsträckning syns hygien- samt 

motivationsfaktorer? 

7. Vad för typ av belöningar upplever du att arbetet ger?  

Herzbergs tvåfaktors-teori - Vad för slags belöning nämns (prestation, lön, personlig 

utveckling, befordran, erkännande etc.) 

8. Hur vet du att du gjort ett bra arbete?  

Herzbergs tvåfaktors-teori - får respondenterna bekräftelse på utfört arbete, om ja i 

vilken form? 

9. Vilka förändringar kan medföra att din arbetsmotivation påverkas positivt? 

Generell fråga för att ta reda på hur respondenternas befintliga motivation kan 

förbättras för att stärka deras vilja att stanna kvar? & Herzbergs tvåfaktors-teori - 

vilka faktorer (både hygien- och motivationsfaktorer) prioriterar respondenterna och 

som det därmed borde tas mer hänsyn till? 

a. Vilka förändringar kan medföra att din arbetsmotivation påverkas 

negativt?  

Herzbergs tvåfaktors-teori - vilka faktorer (både hygien- och 

motivationsfaktorer) krävs enligt respondenten för att vilja stanna kvar på sin 

arbetsplats? 

10. Hur upplever du att känslan av samhörighet på arbetsplatsen är?  

SDT - uppfylls behovet att känna samhörighet hos respondenten? 

11. Hur upplever du att utvecklingsmöjligheterna på arbetsplatsen är?  

SDT - uppfylls behovet av att känna sig kompetent hos respondenten? 

12. Kan du påverka dina arbetsuppgifter? Exempelvis hur och när de ska göras? 

SDT - uppfylls behovet av självbestämmande? Med koppling till NPM, då NPMs 

målorienterade styrning försvårar arbetstagarens känsla av valfrihet och autonomi 

 

★ Avslutningsvis 

○ Har du något mer du vill tillägga? 

○ Har du några frågor? 

★ Tack för din medverkan 

 


