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Förord
Vi vill rikta ett stort tack till Ludvika kommun för förtroendet att utföra uppföljningen av
lönesatsningen. Tack till Camilla Hofström som tagit sig tid att ge oss väsentlig information
och möjliggjort för utskick av survey och intervjuer.
Vi vill även rikta ett tack till alla socialsekreterare som tagit sig tid att besvara vår survey och
ställt upp på våra intervjuer. Ni har ökat vår förståelse för socialtjänsten och vi hoppas att
denna uppsats kommer bidra till förbättringar i er arbetsmiljö.
Ett extra stort tack till Ville Murtokangas, personalsekreterare i Ludvika kommun, som från
start i november 2016 vägledde oss in till det som mynnade ut i denna uppsats. Tack för att
du, under hela processen, visat ett stort engagemang och varit ett betydande stöd för oss.
Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Alexis Rydell, ekonomie doktor, Högskolan
Dalarna för all hjälp.
Stort Tack!
Högskolan Dalarna,
Juni 2017

Elin Emanuelz

Emma Nordh

Sammanfattning
Det har varit stor uppmärksamhet kring socialsekreterare och deras arbetslivssituation under
de senaste åren. Denna fråga är relevant för alla parter på arbetsmarknaden och således ett
centralt ämne för personal- och arbetslivsprogrammets slutliga examinationsuppsats.
Följande uppsats syftar till att göra en uppföljning av lönesatsningen som gjordes på
socialsekreterare i Ludvika kommun 2016. Empirin samlades in genom en metodkombination
bestående av en Internetbaserad surveyundersökning till samtliga berörda socialsekreterare
samt nio kvalitativa intervjuer. De teoretiska utgångspunkterna tar sin början i
motivationsteorier med Maslows behovshierarki, Hertzbergs tvåfaktorteori samt kognitiv
förväntningsteori. Den största delen i teoriavsnittet utgörs av teorin om arbetslivsförankring,
vilket är författarnas egen översättning av job embeddedness som är skapad av Holtom,
Mitchell och Lee (2006). En förklarande modell till denna teori har utformats och återkommer
i resultatanalysen för att uppskatta graden av arbetslivsförankring på socialförvaltningen i
Ludvika kommun.
Resultatet visar att lönesatsningen till viss del uppfyllde sitt syfte då 30 av 34 personer
fortfarande arbetar kvar på socialförvaltningen i Ludvika kommun. Däremot förde
lönesatsningen en del negativa konsekvenser med sig då socialsekreterarna uttrycker
frustration kring att det är mer än ett lönetillägg som krävs för att de ska stanna kvar på sitt
arbete. Slutsatsen är att lönesatsningen kunde ha kommunicerats på ett bättre sätt för att gynna
relationen och skapa förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare. I frågan om vad det är
som gör att medarbetare väljer att stanna kvar på sin arbetsplats har det visat sig många
gånger handla om andra faktorer än just lön.
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Summary
There has been widespread attention to social workers and their working life in recent years.
This issue is relevant to all parties in the labour market and thus a key subject for the final
exam for the Bachelor of Science in Human Recourse Management. The following essay aims
to follow up on the wage efforts made by Social workers in Ludvika Municipality in 2016.
The data was collected through a methodological combination consisting of an Internet-based
survey of the social workers affected, and nine qualitative interviews. The theoretical starting
points began with motivational theories such as Maslow´s hierarchy of needs. Herzberg´s two
factor theory and cognitive expectation theory. The main part of the theory section is the
theory of ‘arbetslivsförankring’, which is the authors’ translation of job embeddedness,
created by Holtom, Mitchell and Lee (2006). An explanatory model for this theory was
formulated and returned in the results analysis to estimate the level of working life anchorage
in social administration in Ludvika Municipality.
The results show that the wage effort to some extent fulfilled its purpose, as 30 out of 34
empolyees still working in the social administration in Ludvika Municipality. On the other
hand, wage efforts brought some negative consequences when social workers expressed
frustration stating that there is more than pay supplement required to stay on their job. The
conclusion is that the pay could be better communicated to further the relationship and create
confidence between employers and employees, in regards to what makes employs decide to
stay in their workplace, it was repeatedly found that factors other than pay were the main
motivators.
Keywords: pay, social security, workload, job embeddedness, psychological contract,
motivational factors
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1. Inledning och bakgrund
I följande avsnitt redogörs för inledningen och bakgrunden till uppsatsen. Vidare förklaras
syftet som följs av frågeställningarna som skall besvaras.
Det har varit stor uppmärksamhet kring socialsekreterare och deras arbetslivssituation under
de senaste åren. 2015 nådde flyktingströmmarna sin kulmen och den redan höga
arbetsbelastningen steg till en nivå som blev ohållbar. Uppdragen som socialsekreterare
hanterar är ofta tunga vilket kan vara en förklaring till att många till slut inte orkar eller tycker
att det är värt att jobba vidare längre. Dagens Nyheter publicerade under 2016 artikelserien
”Flykten från socialtjänsten” som behandlar den omfattande oro som finns inom
socialtjänsten med till exempel avsaknaden av kompetenta och erfarna socialsekreterare. I
artikelserien refererar de bland annat till Wanja Astvik, docent i psykologi vid Stockholms
universitet och hennes forskningsprojekt som visade att ”Socialsekreterarna känner att deras
arbetsgivare inte bryr sig om sina anställda” (Dagens Nyheter, 2016).
Eftersom att socialsekreterarna hanterar många av samhällets mest behövande människor så
blir detta ett problem på både samhälls- och organisatorisk nivå. I takt med att
socialsekreterarna flyr socialtjänsten ökar inte bara arbetsbelastningen på de som blir kvar
men också personalomsättningen som i sin tur är kostsamt för en organisation. Detta gör att
det blir svårt att behålla socialsekreterare men även att rekrytera nya. Därför är det högst
relevant för oss som läser till personalvetare att studera en organisation med tidigare nämnda
dilemman. Vi, som framtida HR-medarbetare, kommer att ha den kompetens som krävs för att
stötta chefer i exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete och vad som krävs i arbetet för lägre
sjuktal och en minskad personalomsättning. HR- avdelningen är således, med denna
kompetens, en nyckelfunktion.

1.1 Bakgrund
I början av 2016 gjordes en lönesatsning inom Ludvika kommun där syftet var att
socialsekreterarna skulle motiveras att stanna kvar hos arbetsgivaren. Då situationen för
socialsekreterarna vid denna tidpunkt i det närmaste var ohanterlig insåg arbetsgivaren att
nödvändiga åtgärder behövde vidtas omgående. Verksamhetschefen för socialförvaltningen i
nämnda kommun gjorde då en skrivelse till förhandlingsutskottet som består av politiker, där
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verksamhetschefen yrkade på en löneökning á 2 000 kronor/månad till alla socialsekreterare
med en ”svårrekryterad befattning”. Besluten som togs var följande:
1. 1 800 kronor i ”stannakvartillägg” på lönen månadsvis fram till och med 1 april 2017, då
det därefter kommer att bakas in i grundlönen. Ett villkor var dock att den anställde inte byter
tjänst till en som inte anses vara svårrekryterad eller slutar innan 1 april 2017.
2. Förhandlingsutskottet beslutade att verksamheten själv (det vill säga socialförvaltningen)
fick finansiera lönetillägget, vilket innebar att verksamheten inte fick några extra pengar utan
fick bekosta tillägget ur redan befintlig budget.
Verksamheten hade under den här tiden två vakanta tjänster, budgeten för dessa
omdisponerades istället till löneökningen. Detta innebär att tjänsterna fortfarande är vakanta
och därmed behöver finansieras med andra pengar.

1.2 Syfte
Uppsatsens syfte är att göra en uppföljning, utifrån ett medarbetarperspektiv, av
lönesatsningen som gjordes på socialsekreterare i Ludvika kommun 2016.

1.3 Frågeställningar
1.Uppfyllde lönesatsningen sitt syfte – att behålla socialsekreterarna på socialförvaltningen i
Ludvika kommun?
2.Vilka faktorer får socialsekreterarna att stanna kvar i Ludvika kommun?
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2. Teoretiska utgångspunkter
De teoretiska utgångspunkterna tar sin början i tre utvalda motivationsteorier för att sedan
beskriva psykologiska kontrakt, följt av teorin om job embeddedness. Den sistnämnda teorin
kommer i detta avsnitt att benämnas med ett svenskt begrepp, arbetslivsförankring, efter egen
översättning. Avslutningsvis kommer detta avsnitt kort beskriva vad lagen säger om
ohälsosam arbetsbelastning, med utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrift om
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

2.1 Motivationsteorier
Det finns en riklig tillgång på motivationsteorier att tillgå inom forskning och litteratur.
Författarna till uppsatsen har valt att avgränsa till följande teorier då dessa upplevs som mest
relevanta för den aktuella uppföljningen och dess syfte.
2.1.1 Maslows teori om behovshierarkin
Maslows behovsteori utgår från idén att människans beteende hör samman med
otillfredsställda behov (Hien, 2012; Johansson, 1998). Johansson (1998) beskriver att Maslow
menar att otillfredsställda behov hos en individ medför att denne känner spänningar. Dessa
spänningar släpper inte förrän behovet i fråga mättats, vilket i sin tur leder till att
motivationsfaktorn för det aktuella behovet upphör. Således menar Maslow att när ett behov
väl blir tillfredsställt så upphör det att vara ett behov och kan därmed inte ses som
motiverande (Hien, 2012; Johansson, 1998). När en viss gräns av tillfredsställelse uppnåtts,
ersätts behovet istället av ett nytt högre behov. Det betyder, enligt Hein (2012) och Johansson,
(1998), att det finns en rangordning, en hierarki, bland behoven enligt denna teori. Maslow
separerar fem olika behovskategorier som rangordnas i följande ordning:
1. Fysiologiska behov
2. Trygghetsbehov
3. Behov av gemenskap
4. Behov av uppskattning
5. Behov av självförverkligande
De behov som enligt Maslow anses vara mest framträdande av dem alla, är de fysiologiska
behoven. Dessa innefattar grundläggande behov som sömn, törst, värme och hunger (Hein,
2012). Om en individs behov inte är tillfredsställda alls, är det de fysiologiska behoven som
prioriteras och är mest framträdande. Nästa behov, trygghetsbehovet, aktiveras när de
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fysiologiska behoven är uppfyllda på ett tillfredsställande sätt. På samma sätt fungerar de fyra
första stegen i behovshierarkin - när ett behov är tillfredsställt, ersätts det av ett annat behov
då de alla grundar sig i bristtillstånd. Trygghetsbehovet inkluderar behoven av exempelvis
struktur och säkerhet samt avsaknad av ångest och kaos. Emellertid är det behovet av säkerhet
och trygghet i så kallade I-länder i regel uppfyllt hos befolkningen och därför har inte
trygghetsbehovet samma typ av motiverande effekt som hos befolkningar som lever där det är
osäkert och otryggt. (ibid.).
Behov av gemenskap uppstår när de två tidigare beskrivna behoven är tillräckligt
tillfredsställda (Hein, 2012). Det innefattar behov av gemenskap som att känna tillhörighet till
en familj eller grupp och om det inte uppfylls känner individen saknad och ensamhet. Nästa
steg i behovshierarkin behandlar behov av uppskattning. Maslow har separerat två olika
aspekter av uppskattning, där den ena pekar mot individens inre där en längtan rörande till
exempel prestation, frihet och styrka vill tillfredsställas. Den andra aspekten pekar mot det
yttre och grundar sig i en längtan efter bland annat beröm och uppskattning från andra och att
känna sig värdefull. Det sista steget i Maslows behovshierarki berör behovet av
självförverkligande. Det skiljer sig från de tidigare stegen i hierarkin såtillvida att det behovet,
som när det gäller de andra behoven, varken kommer att stillas eller upphöra att dominera när
det är tillfredsställt. Det kommer tvärtom att väcka ett större begär ju mer det är tillfredsställt.
Maslow menar att den självförverkligande individen, som vanligen uppfyllt de fyra första
behoven i hierarkin, har en frihet att kunna fokusera på utveckling av sig själv och de
förmågor individen är bäst på. (ibid.).

2.1.2 Herzbergs tvåfaktorteori
Hein (2012) beskriver att Herzbergs tvåfaktorteori är en motivationsteori vars centrala
budskap är att det finns två skilda motivationsfaktorer som relaterar till olika faktorer. Dessa
benämns hygienfaktorer och motivationsfaktorer. De förstnämnda är faktorer som kopplas
främst till otillfredsställelse i arbetet och fungerar förebyggande medan motivationsfaktorerna
kopplas till arbetstillfredsställelse. Bland hygienfaktorerna har Herzberg identifierat
exempelvis ledning, lön, status och arbetsförhållanden som fungerande hygienfaktorer och
bland annat bekräftelse, arbetet i sig och ansvar som fungerande motivationsfaktorer. Vidare
förklarar han att behov kopplade till hygienfaktorer bör vara uppfyllda för att den anställde
ska motiveras, missnöje undvikas och för att sjukdomar och ohälsa ska förebyggas. (ibid.).
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Motivationsfaktorerna hänger ihop med behov av självförverkligande samt prestation och
Herzberg menar att arbetet är den främsta arenan för dessa ändamål (Hein, 2012). Vidare
poängterar Herzberg att på arbeten där det är svårt att få motivationsfaktorerna fungerande, är
det av ännu större vikt att hygienfaktorerna fungerar. De får då funktionen att göra arbetet
lättare att uthärda för den anställda (ibid.).
2.1.3 Kognitiv förväntningsteori
Den kognitiva förväntningsteorin utgår från idén att motivation till arbete föds när en
föreställning av att kunna uppfylla det individen önskar inom arbetet finns (Svedberg, 2012).
Begreppet motivation är inte helt lätt att definiera, Björklund (2001), refererad i Åteg et al.,
(2007), beskriver begreppet motivation som en sporre eller ambition som driver en individ att
genomföra något. En förväntning skildrar kopplingen mellan en handlings resultat eller dess
följd och karaktäriseras av graden av en persons uppfattning att han eller hon ska uppnå det
eftertraktade resultatet genom sina handlingar (Hein, 2012). Begreppet belöning är centralt
och innefattar både yttre belöningar såsom lön men innefattar även exempelvis att behov av
erkännande blir tillgodosett. Belöningen måste vara i paritet med insatsen för att ha en
motiverande effekt (ibid.).
Vrooms förväntningsteori bygger på grundtanken att det är en persons förväntningar på
handlingarna som påverkar resultatet av det samma (Hein, 2012). Det för individen
eftertraktade resultatet ska sedan verka för att tillfredsställa ett behov hos personen. Generellt
är förväntningsteoriers utgångspunkt att beteenden härrör från människans avsiktliga val
bland olika alternativ, som i sin tur är kopplade till psykologiska processer där målet är att
öka välmående hos individen och därigenom minska känslor av olust. Hein (2012)
understryker att det är av yttersta vikt att personen kan koppla något värde till resultatet för att
det ska medföra handling. Relationen mellan handling, i detta sammanhang arbetsprestation,
och resultatet av prestationen benämns instrumentalitet och har en direkt koppling till
begreppet valens (Hein, 2012). Valens anger det en person föredrar när han eller hon har olika
valmöjligheter och alternativ. Positiv och negativ valens skiljer sig, där det förstnämnda
innebär att personen prefererar ett uttalat alternativ mot att gå miste om det. Negativ valens
innebär att när individen inte tilltalas av att få det uttalade alternativet, då ställts mot det
motsatta, det vill säga att erhålla alternativet. Därigenom anser personen alltså inte att
resultatet har något värde för hen. Valensen kan även vara neutral som är när personen känner
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sig oberörd alternativt inte upplever att alternativet är betydelsefullt för honom eller henne.
(ibid.).

2.2 Psykologiska kontrakt
Psykologiska kontrakt är, till skillnad från ett individuellt anställningsavtal av formell
karaktär, ett informellt avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare (Aronsson et al., 2012). Till
skillnad från formella anställningsavtal, som formuleras i början av anställningen, utformas
och modifieras det psykologiska kontraktet över en längre tid med början redan innan den
faktiska anställningen tar vid (Aronsson et al., 2012). Det psykologiska kontraktet är
subjektivt, informellt, osynligt och outtalat och berör anställningsrelationen mellan
arbetsgivare och arbetstagare (Aronsson et al., 2012). Åteg och Hedlund (2011) förklarar att
teorin om psykologiska kontrakt handlar om uppfyllelse av löften och förväntningar på
anställningen. Konkret kan det psykologiska kontraktet handla om vilka förväntningar som
finns i arbetsrelationen, det underförstådda i dito och hur medarbetaren informellt förhåller
sig till och kommunicerar med kollegor och arbetsgivare. Synen på arbetstid och
förväntningar på arbetsuppgifter är andra exempel på vad det psykologiska kontraktet kan
innehålla (Aronsson et al.,2012). Således har arbetsgivaren och den anställde olika innehåll i
sina psykologiska kontrakt, precis som de enskilda medarbetarna har olika innehåll. Två
synsätt på dessa informella kontrakt är centrala, där den ena endast utgår från den anställdes
perspektiv medan det andra synsättet mer syftar till relationen mellan två parter (Aronson et
al., 2012). Psykologiska kontrakt tenderar att ha större innehåll i början av en anställning för
att sedan stagnera över tid (Aronson et al., 2012). Detta bekräftas av Robinson och Rousseau
(1994), som förklarar att psykologiska kontrakt tenderar att vara starkare vid
anställningstillfället för att sedan få mindre innehåll och realiseras, och slutligen brytas ned
eller kränkas över tid.
Aronsson et al. (2012) förklarar vidare att det psykologiska kontraktet har såväl innehåll av
transaktionell art, som ur arbetsgivarens perspektiv exempelvis kan beröra ansvar i lönefrågor
eller kring arbetsmiljön. Medarbetarens transaktionella inslag i det psykologiska kontraktet
kan röra sig om att respektera sina arbetstider och att följa de regler som finns på
arbetsplatsen (ibid.). Det finns också inslag av relationell art i kontraktet, både när det gäller
arbetsgivaren och medarbetaren. För arbetsgivare kan det gälla skyldigheten att involvera
medarbetare i beslutsprocesser, medan det för den anställde kan handla om att vara villig att
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utföra extra arbetsuppgifter samt att hjälpa sina kollegor när behov finns (ibid.). Aronsson et
al. (2012) förklarar att medarbetare som genom psykologiska kontrakt får bättre förmåner
eller på något annat sätt blir uppskattade av arbetsgivaren tenderar att ha en större motivation
och vilja att anstränga sig. Aronsson et al. (2012) beskriver två olika typer av kontraktsbrott
gällande psykologiska kontrakt, den ena typen beskrivs som kognitiv värdering och rör
huruvida kontraktet betraktas som uppfyllt eller inte. Den andra typen av kontraktsbrott berör
mer allvarliga kränkningar mot kontraktet, detta benämns känslomässig reaktion, och kan
uppstå vid allvarliga skymfer. (ibid.)

2.3 Arbetslivsförankring – kopplingen mellan arbetsliv och privatliv
Efter att ovan ha redogjort för grundläggande motivationsteorier följer nedan en beskrivning
av teorin job embeddedness, i denna uppsats fritt översatt till arbetslivsförankring, vilket
kommer att diskuteras i relation till empirin i analysdelen.
Det finns ingen tillfredställande officiell svensk översättning av job embeddedness och därför
har författarna till denna uppsats valt att fortsättningsvis använda benämningen
arbetslivsförankring som således syftar till kopplingen mellan arbetsliv och privatliv. Det
finns en del tidigare forskning med frågeställningar där fokus ligger på varför medarbetare
lämnar en arbetsplats. Holtom, Mitchell och Lee (2006) har grundat teorin om
arbetslivsförankring där de i sin forskning skiftat fokus från tidigare forskning genom att
belysa vilka faktorer som gör att medarbetare väljer att stanna kvar på sin arbetsplats trots att
hen har andra alternativ. Arbetslivsförankring belyser således i vilken utsträckning jobbet är
förankrat i medarbetarens liv både på och utanför arbetsplatsen och ska också fungera för att
kunna förutspå personalomsättningar (Lee, Burch & Michell, 2014).
Att ha ett arbete som har en stor inverkan på det privata livet i form av nära relationer med
kollegor menar Holtom, Mitchell och Lee (2006) kan vara svårare att lämna, än ett jobb med
färre personliga kopplingar. Holtom, Mitchell och Lee (2006) beskriver begreppet
arbetslivsförankring som en teori vilken syftar till att representera den breda uppsättning av
influenser som påverkar medarbetarens beslut om att stanna kvar på sin arbetsplats. Medan
lönen tydligt är en viktig anledning till varför de flesta människor arbetar, visar många studier
att

lönenivåer

och

lönetillfredsställelse

förklarar

relativt

lite

i

koppling

till

personalomsättning. Vidare menar författarna att det är möjligt att bonusar och löneökningar
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på kort sikt kan förbättra ett företags förmåga att behålla talanger men det finns naturliga
gränser för hur mycket ett företag kan betala sina anställda och förbli konkurrenskraftig på
längre sikt. Således, bonusar och löneökningar kan ha effekt på kortare tid men att betala
personalen är oftast inte tillräckligt. De flesta moderna liv är idag komplicerade. Därför
betonar Holtom, Mitchell och Lee (2006) relevansen av att medarbetaren upplever att
organisationen som han eller hon arbetar inom förstår komplexiteten och därför värdesätter
balansen i medarbetarens arbets- och privatliv och försöker underlätta denna. Utkomsten av
den upplevelsen brukar då leda till att medarbetare både blir mer produktiva samt tenderar att
stanna längre i organisationen. (ibid.).
Den kritiska punkten handlar om huruvida arbetet stämmer överens eller balanserar med
övriga aspekter i medarbetarens liv (Holtom, Mitchell och Lee (2006). Dessa aspekter
benämner författarna som fit, links och sacrifice och aspekterna kommer till uttryck både i
den organisatoriska kontexten som i samhällskontexten. Författarna till denna uppsats har i
sin tur valt att översätta begreppen till anpassbarhet, förbindelser och uppoffringar. För att
visualisera detta har nedan en figur konstruerats.
Samhällskontext

Organisatorisk kontext
Förbindelser - Vilka
kopplingar finns
mellan arbets- och
privatlivet
(relationer osv.)
Anpassbarhet - Hur
väl matchar
arbetslivet
privatlivet?

Uppoffringar - Hur
stor blir förlusten
för medarbetaren
om denne lämnar
sitt arbete?

Arbetslivsförankring
- varför
medarbetaren
stannar

Figur 1 visar de tre olika dimensionerna vilka i sin tur kan appliceras i både organisatorisk kontext
samt samhällskontext för att förklara varför medarbetaren stannar.

Anpassbarhet (fit) syftar enligt Holtom, Mitchell och Lee (2006) till att definiera hur den
anställde upplever att organisationens kompabilitet och komfort överensstämmer med hans
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eller hennes liv utanför arbetet. Vidare menar författarna att enligt teorin måste den anställdes
personliga värderingar, karriärmål och planer för framtiden ”passa” den större
företagskulturen och de krav som ställs i hans eller hennes faktiska jobb exempelvis
kompetens, färdigheter och förmågor. Dessutom kommer individen att överväga hur väl han
eller hon passar in samhället och de omgivande miljöer som organisationen befinner sig i.
Arbetslivsförankring antar att ju bättre individens upplevelser överensstämmer med dennes
personliga förhållanden, desto större är sannolikheten än den anställda kommer att känna sig
professionellt och personligt knuten till organisationen. Ur samhällsperspektiv tar författarna
ett exempel från en organisation som hjälper sina medarbetare att hitta boende som är både i
en bra prisklass men också inom ett kort avstånd till arbetet. (ibid.).
Förbindelser (links), menar Holtom, Mitchell och Lee (2006), syftar till de formella eller
informella förbindelserna mellan en anställd och människor både i och utanför organisationen.
Arbetslivsförankring avser att förklara länkarna som ett antal trådar som ansluter en anställd
och hans eller hennes familj till ett socialt, psykologiskt och ekonomiskt nätverk som
inkluderar både kolleger och vänner, grupper, samhället och den fysiska miljön där de är
belägna. Ju större antal länkar mellan personen och nätverket, desto mer är en anställd bunden
till organisationen. Författarna exemplifierar denna aspekt genom att sätta den i relation till
organisationen och referera till en företagsledare som etablerat ”lägeskolls-luncher” (fritt
översatt från pulse lunch). Kärnvärdet i lunchen ligger i att ta pulsen på medarbetarna och
lyssna på deras angelägenheter för att sedan agera utifrån det. Denna typ av nätverkande och
relationer har visat sig ha kraftfulla effekter på medarbetarnas beslut att stanna kvar på jobbet
genom att stärka banden mellan medarbetarna och ledningen. (ibid.).
Uppoffringar (sacrifice) representerar enligt Holtom, Mitchell och Lee (2006) den upplevda
förlusten av kunskapsunderlag eller psykologiska fördelar som gås miste om vid avgången
från en organisation. Till exempel kan lämnandet av en organisation framkalla personliga
förluster som till exempel att förlora kontakten med vänner, personligt relevanta projekt eller
förmåner. Ju mer en anställd måste ge upp när den lämnar, desto svårare blir det att bryta
anställning hos organisationen. Författarna tar upp exempel på fördelar som inte går att ta
med sig vid lämnandet av organisationen såsom aktieoptioner eller förmånsbestämda
pensioner. Att lämna den jobbstabilitet som byggts upp och samtidigt offra möjligheterna till
avancemang är ytterligare exempel på uppoffringar som kan upplevas jobbiga. På liknande
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sätt kan det upplevas som svårt för den anställda att lämna ett attraktivt jobbnätverk tillika en
trygg arbetsgrupp. (ibid.).
Även Lee, Burch & Michell (2014) åsyftar i sin artikel att teorin om arbetslivsförankring,
utifrån de tre aspekterna, även kan ha en positiv inverkan på arbetsprestationen och
motivationen hos medarbetare.
2.3.1 Kritik mot arbetslivsförankring
Holtom, Mitchell och Lee (2006) uppger att det under en längre tid bedrivits olika
forskningsprojekt som undersökt vilka faktorer som gör att medarbetare stannar eller lämnar
organisationen. Resultatet av dessa är att det inte finns något universellt utförande som
fungerar bäst men att det däremot går att utläsa mönster i vad som ger resultat och inte.
Dessutom talas det till stor del om de uppoffringar som uppstår genom att lämna en
organisation vilka benämns som ”problem” av arbetstagare och arbetsgivare vid diskussioner
om varför anställda stannar kvar. (ibid.).
Vill organisationer verkligen att anställda förankras i sitt arbete, så att de känner att de måste
stanna eller att de fastnat i sina jobb? Denna fråga ställer sig Marasi, Cox och Bennett (2016)
vars studie visar på att en hög arbetslivsförankring kan verka ogynnsam eller negativ i vissa
situationer och tydliggör vikten av att ta fler variabler i beaktning. I sin artikel sätter
författarna teorin om arbetslivsförankring i perspektiv till vilken grad medarbetaren känner
tillit till organisationen och förklarar att medarbetare som upplever en låg grad av tillit
gentemot organisationen, samtidigt som de har en hög förankring i sina arbeten, tenderar att
vara mer benägna till att engagera sig i avvikande beteende. Således förklarar Marasi, Cox
och Bennett (2016) att medarbetare som upplever föga kontroll eller val i att avsluta sin
anställning gör sannolikt försök att återfå sin självständighet på något sätt, även om den
återvinns eller kompenseras av negativa åtgärder, såsom arbetsplatsavvikelser. Det är logiskt
att dessa anställda kommer att delta i avvikande beteenden utan oro för att anställningen
avslutas ofrivilligt, eftersom de förmodligen redan är olyckliga, frustrerade och missnöjda
med sin anställning vars enda önskan då blir att skada organisationen för att kompensera för
sin brist på kontroll och autonomi (Marasi, Cox & Bennett, 2016). Liknande resonemang förs
av Reitz (2014) samt Borah och Gogoi Malakar (2015) som utifrån sina respektive
undersökningar gör gällande vikten av att se vilka konsekvenser arbetslivsförankring kan
medföra.
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2.4 Vad säger lagen? Organisatorisk och social arbetsmiljö- AFS 2015:4
Den 31 mars 2016 trädde en ny författning i kraft. Författningen reglerar arbetsgivarens
ansvar för organisatorisk och social arbetsmiljö och ges ut av Arbetsmiljöverket. Innehållet i
denna författning består av såväl bindande regler som allmänna råd kring exempelvis
systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsbelastning och arbetstid. I AFS:ens 4§ definieras fem
centrala begrepp; krav i arbetet, kränkande särbehandling, ohälsosam arbetsbelastning,
organisatorisk arbetsmiljö och slutligen resurser för arbetet. Nedan återges de paragrafer i
AFS:en som bedöms vara mest relevanta för detta arbete.
”9 § Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas
arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna
ska anpassas till kraven i arbetet.”
”11 § Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter som är starkt
psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagaren.”
”12 § Arbetsgivaren skall vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens
förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna.” (Arbetsmiljöverket, 2016)
Således innebär detta att arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar att upprätthålla en god
arbetsmiljö- såväl fysisk som psykisk.
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3. Metod och tillvägagångssätt
I följande avsnitt redogörs för valda metoder för insamling och analysarbetet. Avsnitten
avslutas med en diskussion där både positiva och negativa aspekter av tillvägagångssätten
lyfts.

3.1 Angreppssätt och kunskapssyn
Insamlad empiri syftar till att kunna förklara, förstå och utvärdera utfallet av lönesatsningen
vilket utifrån Patel och Davidsons (2011) mening kan beskrivas som att uppsatsen har en
induktiv ansats. Insamlade data är både mätbara, kvantitativa, data enligt naturvetenskapen
och som kombineras med hermeneutisk, kvalitativ, humanvetenskap (Bjereld, Demker &
Hinnfors, 2009). Syftet med undersökningen ligger därmed inte i linje med det positivistiska
synsättet, som enligt Bjereld et al. (2009) strävar efter absolut kunskap för att kunna bekräfta
eller falsifiera olika teorier.

Insamlad empiri syftar snarare till att försöka förstå

socialsekreterarnas upplevelse vilket därför ligger i linje med hermeneutiken som beskrivs av
Bjereld et al. (2009). Det är dock inte relevant i praktiken att se till de olika stridigheterna
mellan positivism och hermeneutik eftersom det helt beror på vad forskaren är intresserad av
att undersöka. Vidare finns det olika syn på kunskap och på hur denna införskaffas inom de
olika paradigmen (ibid.).
I detta examensarbete kombineras de två angreppssätten för att generera en mer fullständig
bild. Det kan dock ses som ett dilemma att kombinera dessa två angreppssätt då synen på
kunskap i respektive traditioner skiljer sig. Vi som författare till denna uppsats väljer att inte
fastna för mycket vid de olika traditionernas meningar om kunskap. Istället kommer vi att
applicera en mer dynamisk kunskapssyn där inget behöver vara varken svart eller vitt.

3.2 Urval
För att få en samlad bild av socialsekreterarnas uppfattning om lönesatsningen var det
önskvärt att så många som möjligt fick göra sin röst hörd. Därför bestod urvalet till
surveyundersökningen av samtliga, av lönesatsningen berörda, socialsekreterare i
verksamheten, det vill säga det som Denscombe (2009) benämner som den totala
populationen. Verksamheten består av 30 socialsekreterare, som är uppdelade på tre olika
enheter; familjehem/familjerätt inklusive insatssekreterare öppenvården, barnutredare samt
stöd och försörjning inklusive vuxna missbruk. Inför de kvalitativa samtalsintervjuerna
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delades respondenterna upp i tre kluster utifrån respektive enhet och valdes därefter
slumpmässigt ut genom lottning där syftet var att uppnå ett sådant rättvist urval per enhet som
möjligt. Detta för att generera ett urval som verkar representativt för hela verksamheten.
Totalt omfattades 34 socialsekreterare av lönesatsningen. Tre har slutat och en har övergått till
en ny tjänst internt och omfattas därför inte längre av tillägget men har ändå tagit del av
surveyn. Den totala populationen är således 31 personer.

3.3 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet och validitet syftar till att mäta kvalitén och trovärdigheten på forskningen.
Validitet handlar om vad som undersöks. För att en undersökning ska vara valid är det en
förutsättning att det som uppges undersökas också är det som i praktiken granskas (Bjereld et
al., 2009). Ett exempel på låg validitet är om intervjuer med socionomstudenter om lön
utfördes när undersökningen syftade till att ta reda på hur yrkesverksamma socialsekreterare
upplevde en lönesatsning. Problemet är att det inte alltid är svart eller vitt som nyss nämnda
exempel. Det kan finnas olika variabler med en diskutabel validitet vilket betyder att
variablerna kan vara väldigt lika men samtidigt beskriva olika saker.
Reliabilitet handlar om hur undersökningen går till, exempelvis vilka mätinstrument som
används och hur mätningarna är utförda (Bjereld et al., 2009). Denscombe (2009) skriver att
för högre reliabilitet måste forskningsinstrumentet granskas huruvida det visar lika resultat
vid upprepade tillfällen samt hur neutralt det är i förhållande till sitt syfte. När det handlar om
just kvalitativ forskning så kan dessa två begrepp bli något svårapplicerade. Detta eftersom
kvalitativ forskning, jämfört med kvantitativ, handlar om att förstå varför. Som Denscombe
(2009) även skriver så tenderar forskarens ”jag” att vara en stor del av det som reliabiliteten
mäter, alltså hur undersökningen gått till.
För att öka tillförlitligheten i forskningen och förtroendet hos läsaren krävs det att forskaren
argumenterar för sin ståndpunkt och i den mån det går styrker att undersökningen är
tillförlitlig. Forskaren kan också vara så pass tydlig i sin metod och utförandet att forskningen
kan utföras upprepade gånger för att se hur resultaten blir. Detta menar även Bjereld et al.
(2009) då de skriver att forskaren har större handlingsfrihet om denne är medveten om sin
metodologiska process även om forskaren fortfarande måste undersöka det som är menat att
undersöka. En åtgärd för att öka reliabiliteten kan uppnås genom att kombinera olika metoder,
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kvalitativ och kvantitativ metod men även att använda sig av en kombination av olika data
från olika informanter (Denscombe, 2009). Genom metodkombinationen i detta
examensarbete har återgivet resonemang beaktats.

3.4 Undersökningsdesign
Då undersökningen syftar till att göra en uppföljning på en lönesatsning innebär det att vi har
kommit i kontakt med olika människor som upplevt lönesatsningen på olika sätt. Det
upplevdes därför som en utmaning att ständigt tillämpa ett objektivt synsätt genom hela
processen varför en metodkombination har tillämpats. Undersökningen tog sin utgångspunkt i
en surveyundersökning som alla berörda socialsekreterare fick möjligheten att besvara.
Undersökningen var Internetbaserad och bestod av tio frågor med svar av varierad art som
sedan kategoriserats och redovisas i form av diagram. Surveyn skickades ut via mail
tillsammans med ett missivbrev (se bilaga II) och adresserna erhölls av socialsekreterarnas
chef. Respondenterna är helt anonyma i surveyundersökningen och detta syftar till att
generera en helhetsbild av socialsekreterarnas uppfattning av lönesatsningen.
Nästa steg i insamlingen gjordes genom semistrukturerade enskilda intervjuer som gav
utrymme för respondenten att själv utveckla, reflektera och prata fritt kring frågorna vilket
enligt Denscombe (2009) är att föredra.
Metodkombinationen motiveras med att de båda tillvägagångssätten kompletterar varandra
eftersom surveyundersökningen ger en helhetsbild medan intervjuerna blir personligare och
mer ingående. Intervjuerna utgick från en intervjuguide (se bilaga III) som enligt Kvale och
Brinkmann (2014) verkar som ett manus för intervjun. Intervjuerna ägde rum under tre olika
dagar och utfördes i ett avskilt rum på arbetsplatsen. Nio personer valdes slumpmässigt ut för
djupare kvalitativa intervjuer. Båda författarna till detta examensarbete närvarade aktivt vid
samtliga intervjuer och alternerade mellan att leda intervjuerna och att ha en mer
observerande roll. Vid respondentens medgivande dokumenterades intervjuerna via ett
inspelningsinstrument samt anteckningar. I de fall då respondenten inte gav sitt godkännande
för inspelning fördes endast anteckningar. Intervjufrågorna testades på två personer innan
genomförandet. Syftet med testet var att bland annat se om testrespondenterna förstod
frågorna samt om de kunde tänkas ge relevanta svar i förhållande till studien. För varje
intervju avsattes 60 minuter för att, innan själva intervjun startade, hinna samtala vardagligt
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med respondenten inledningsvis för att bygga upp dennes förtroende för ett mer avslappnat
samtal. Därefter gick vi igenom syftet med undersökningen samt respondentens rättigheter
och integritet i denna. Det är också viktigt enligt Denscombe (2009) att i slutet av intervjun ge
utrymme för intervjupersonen att komma med eventuella tillägg och/eller frågor. Dessa
åtgärder har att göra med de forskningsetiska principerna vid insamling av data och har
implementerats i intervjuguiden som en sista fråga.

3.5 Surveyundersökning
Enligt Denscombe (2009) åsyftar begreppet survey dels till att utföra en grundlig och detaljrik
undersökning och dels på själva datainsamlingsprocessen till en undersökning. Andersen
(2012)

beskriver

att

enkäter

eller

standardiserade

intervjuer

är

de

vanligaste

datainsamlingsmetoderna när det gäller surveystudier men understryker att utförandet av
surveyundersökningar är en forskningsstrategi och inte en metod.
Det finns en rad olika varianter av surveyundersökningar där undersökningar via Internet, via
telefon, ansikte mot ansikte och postenkäter är några exempel (Denscombe, 2009). I den
aktuella undersökningen gjordes bedömningen att det mest lämpliga var att använda survey
via Internet, då denna strategi vanligtvis genererar hög svarsfrekvens. Survey via Internet kan
utföras på tre centrala sätt där ett alternativ är att sända frågeformuläret via e-post till
mottagaren, en snarlik variant av detta är att bifoga frågeformuläret som en fil i e-mail och det
sista alternativet är att ha ett webb-baserat frågeformulär där respondenten själv får uppsöka
Internetsidan för att kunna delta i undersökningen (Denscombe, 2009). Vår variant skulle
kunna beskrivas som en kombination av alternativ två och tre då vi skickade ut e-post med
länken till Internetsidan.
Frågeformulär kan utformas på diverse olika sätt som enligt Denscombe (2009) måste de
dock uppfylla vissa givna kriterier för att kunna klassas som forskningsmässiga.
Frågeformulären bör därför formuleras för att insamla upplysningar som i förlängningen kan
nyttjas som data i analysarbetet. Vidare måste frågeformulären innehålla en följd nedskrivna
frågor där det huvudsakliga syftet med detta är att respondenterna ska erhålla exakt likadana
frågor. Att fråga, för undersökningen, rätt frågor och att informationen kommer direkt från
respondenten måste också uppfyllas för att frågeformuläret ska kunna betecknas som
forskningsmässigt. (ibid.).
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Vi formulerade frågorna till surveyn utifrån syftet för uppsatsen samt för att kunna identifiera
faktorer som bidrar till att socialsekreterarna trivs och vill stanna kvar på sitt arbete. Svaren
användes sedan i kombination med kvalitativa data i analysarbetet.

3.6 Svarsfrekvens - Bortfall
Denscombe (2009) beskriver att det är högst troligt att alla människor inte vill delta när de
kontaktas i samband med en surveyundersökning. Vidare beskriver författaren att individers
vilja att delta främst påverkas av fyra faktorer. Den första av dessa berör respondentens
egenskaper, ett exempel kan vara att stressade personer har mindre benägenhet att svara,
detsamma gäller personer med läs- och skrivsvårigheter. Den andra faktorn Denscombe
(2009) benämner är ämnet för undersökningen, där ämnen som till exempel kön, ras, religion,
politik och inkomst åsyftas. Nämnda exempel kan upplevas som känsliga och intima, varpå
svarsfrekvensen riskerar att bli låg. Intervjuarens yttre behandlar det intryck respondenten får
av den som intervjuar när intervjun utförs under ett fysiskt möte. Nyckeln finns i att få
respondenten att känna sig bekväm under intervjusituationen. Den fjärde och sista faktorn
som beskrivs är det sociala klimatet/ det fria ordet och här menar författaren att det gynnar
benägenheten att svara om respondenten upplever sig fri att yttra sina åsikter (ibid.). Då
surveyundersökningar utförs är det inte ovanligt att någon/ några personer, av olika
anledningar, väljer att inte svara. Således går det inte att utesluta eventuella bortfall. Med
begreppet bortfall åsyftas, i detta fall, de surveyundersökningar som inte blivit ifyllda, detta
stämmer väl överens med Vejdes (2009) definition av begreppet.
34 socialsekreterare omfattades av lönesatsningen. Tre har slutat och en har övergått till en ny
tjänst internt och omfattas därför inte längre av tillägget men har ändå tagit del av Surveyn.
Svarsfrekvensen på utskickad kvantitativ survey är 26/31 vilket ger ett bortfall på fem
personer och således en svarsfrekvens på cirka 84 %.

3.7 Forskningsetik
Det

finns

fyra

etiska

huvudregler

gällande

forskning

inom

den

humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningen (Patel & Davidson, 2011). Dessa fyra etiska krav,
informationskravet,

samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet

och

nyttjandekravet,

är

framtagna av Vetenskapsrådet och kommer endast att beskrivas i korthet. Det första,
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informationskravet, behandlar det faktum att forskaren ska informera medverkande personer
om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagande i studien är frivilligt och att
berörda personer när som helst kan avbryta sin medverkan om så önskas. Att de som
medverkar har rätt till absolut konfidentialitet samt att känsliga uppgifter, som till exempel
personuppgifter, behandlas på ett sätt så att endast behöriga personer kommer åt dem. Det
fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär att insamlade data bara ska användas i den aktuella
forskningen (ibid.). I det mail som skickades ut med länken till surveyn medföljde även ett
missivbrev (se bilaga II). Då respondenterna inbjöds att delta i samtalsintervjuerna, togs de
forskningsetiska principerna upp i såväl mailet (se bilaga I) och i samband med varje
intervjutillfälles början.

3.8 Analysprocessen
Analysprocessen syftar enligt Denscombe (2009) till att försöka finna vissa hörnstenar i
insamlade data som kan förklara vad och varför. Det går i analysprocessen att tillämpa olika
tillvägagångssätt beroende på om forskningen är av kvantitativ eller kvalitativ art. Som
tidigare nämnts, är det dock inte svart eller vitt då båda angreppssätten kan kombineras såväl i
analysprocessen som i metodvalet (Denscombe, 2009). Analysprocessen präglas av båda
tillvägagångssätten då vi använt oss av både kvantitativ och kvalitativ insamlingsmetod.
Genom den kvantitativa surveyundersökningen beskrivs hur något är och med hjälp av de
kvalitativa intervjuerna samlades data för att förstå varför. Detta resonemang styrks också av
Bryman (1997) som tar upp de olika forskningstraditionernas syn på att kombinera
angreppssätten för att belysa olika saker.
Insamlad kvantitativa data presenteras med hjälp av olika typer av diagram. På detta sätt kan
både satsningen presenteras genom statistik samt generera en samlad bild kring hur satsningen
uppfattats och om den uppnått sitt ursprungliga syfte.
Intervjuerna har transkriberats och utifrån det, kombinerat med anteckningarna från de
intervjuer vi inte hade tillåtelse att spela in, har nyckelord identifierats. Nyckelorden ligger till
grund för en tematisering som i sin tur översatts och beskrivs i mönster som vilket enligt
Kvale och Brinkmann (2014) ska öka förståelsen för varför. Dessa teman, exempelvis
arbetsmiljö, arbetslivsförankring, lön och kommunikation, har sedan sammanställts i det som
är uppföljningen av lönesatsningen. Vidare diskuteras uppföljningen i relation till befintliga
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teorier. Slutligen mynnar insamlade data, resultat och diskussion ut i förslag till hur
organisationen kan behålla sina medarbetare.
Analysprocessen präglas av den hermeneutiska processen som syftar till att tolka och således
tillämpas den hermeneutiska cirkeln, vilken även kan beskrivas som en spiral som syftar till
en djupare förståelse (Kvale och Brinkmann, 2014; Repstad, 2007). I detta examensarbete har
det funnits en strävan efter att beskriva en bredare och djupare tolkning av lönesatsningen
genom att plocka ut vissa bitar och sätta in i större perspektiv, snarare än att tolka varje
enskild individs upplevelse.

3.9 Metoddiskussion
Eftersom att det ofta inom samhällsvetenskapen handlar om att förstå människan, är det inte
alltid en självklarhet att forskaren håller sig objektiv. Det kan även vara en fördel att fundera
på sin egen förförståelse då denna kan komma att tolka en persons svar på ett sätt som skiljer
sig mot en annan forskares tolkning. Med det i åtanke ökar inte reliabiliteten genom
upprepade undersökningar då det i slutändan handlar om att människor tolkar olika beroende
på deras förförståelse vilket går i linje med Denscomes (2009) resonemang om att forskarens
”jag” tenderar att vara en stor del av det som reliabiliteten mäter. Det kan också bli
problematiskt om vi ser på vem det är som bedömer forskningens validitet/reliabilitet. Det
som forskaren i fråga anser vara verklighet och fakta överensstämmer inte alltid med de
faktiska förhållandena. Mycket beror på individers olika uppfattningar och sanningar; min
sanning behöver nödvändigtvis inte vara din sanning. Denscombe (2009) menar att ett sätt att
öka objektiviteten och därmed tillförlitligheten i forskningen är att forskaren hela tiden
försöker se på saker och ting med öppet sinne. En intressant aspekt kring reliabilitet är det
Kvale och Brinkmann (2014) skriver angående den kvalitativa forskningsintervjun.
Författarna menar att ledande frågor i en intervju kan öka reliabiliteten genom att
respondentens tolkningar sätts på prov samt i syfte att se på tillförlitligheten i respondentens
svar.
Då vi valde att använda Internetbaserade surveyundersökningar i den kvantitativa delen av
undersökningen, kunde vi se att det medförde vissa risker. Eftersom det var tänkt att
respondenterna själva, via Internet, skulle besvara frågeformuläret fann vi att det bland annat
fanns en risk att vi inte säkert kunde veta att det är den person som var avsedd att besvara
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frågorna som faktiskt gjorde det. Likaså tänkte vi att svaren eventuellt kunde påverkas av
stress eller hur personens sinnesstämning var vid svarstillfället. Att dessutom svaren
eventuellt kunde bli olika om personen besvarade dem vid ett annat tillfälle var en annan risk
vi beaktade. Problem med tekniken och ovissheten att e-posten inte kom fram till rätt person
var andra risker vi funderade kring. Även att frågorna kunde missförstås eller var dåligt
ställda kunde orsaka problem eftersom respondenterna inte kunde ställa frågor vid
svarstillfället. Ytterligare en risk med Internetbaserade frågeformulär vi såg var att det kunde
resultera i att respondenterna svarade utan närmare eftertanke, vilket vi ville undvika och
valde därigenom att inte göra surveyundersökningen för omfattande. De fördelar vi kan se
med en Internetbaserad surveyundersökning är bland annat att respondenten kan svara på
frågeformuläret när det passar dem. Att det är även tids- och kostnadseffektivt och lätt att
fråga många personer ser vi också som fördelar med detta tillvägagångssätt.
Som ett komplement till surveyundersökningen genomfördes kvalitativa samtalsintervjuer
med nio av de berörda socialsekreterarna. En av de främsta anledningarna till att vi valde
detta tillvägagångssätt var för att få en bredare bild av deras upplevelse av lönesatsningen.
Det gav oss en möjlighet att komma närmare respondenterna och deras känslor, vilket vi såg
som en fördel. Att vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer beror på att vi ville ge
respondenten mer utrymme och för att vi ansåg att flexibilitet under intervjuernas utförande
var fördelaktigt. De risker vi kunde se med intervjuerna var dels att det kunde tänkas vara
känsligt att prata om lön och rättvisa kring detta ämne, men också att det alltid finns en risk
att frågor och svar misstolkas. Det fanns också en risk att utrustningen inte skulle fungera,
vilket hade kunnat leda till stora problem med analysarbetet. Vi såg även en risk att det kunde
finnas personer som inte ville delta, även om Denscombe (2009) menar att svarsfrekvensen
vanligen är hög när det gäller intervjuer eftersom de i regel är bestämda i förväg vilket
stämmer överens med vår tanke kring detta.
Valet föll således på en metodkombination för att få en djupare bild av socialsekreterarnas
uppfattning av lönesatsningen. Metodkombination innebär att forskaren använder sig av fler
än ett tillvägagångssätt i ett och samma projekt (Denscombe, 2009). Vidare beskriver
Denscombe (2009) att forskare med hjälp av metodkombination kan få en mer fullkomlig bild
av det som undersöks, vilket styrker de metodval som gjorts till denna uppföljning. Detta
tolkar vi som en fördel med metodkombination. Vi kan även se nackdelar med att använda sig
av metodkombination, bland annat att tidsåtgången blir större och att det inte är garanterat att
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de olika metoderna visar resultat som pekar åt samma håll. Det senare skulle kunna leda till
att resultatet blir mer svårtolkat. Detta bekräftas av Denscome (2009), som för ett liknande
resonemang. Bryman (1997) menar att en metodkombination kan hindras av ekonomiska skäl
men i vårt fall är det tvärtom, vi har inte haft möjlighet att intervjua varje enskild
socialsekreterare och valde därför survey som metod för att ändå få en övergripande bild över
hela populationen.
Vi valde alltså att undersöka samma sak men på två olika sätt eftersom tanken var att dessa
tillvägagångssätt skulle fungera kompletterande för varandra. Då vi som utfört
undersökningen bland annat dagligen är exponerade för media, går det att med största
sannolikhet att säga att vi bildat oss en förförståelse kring undersökningens kärnämne. Även
det faktum att insamlad bakgrundsfakta om lönesatsningen hämtades från chefen, vilket också
innebär ett visst perspektiv på saken, gjorde att vi var tvungna att ha i beaktande att detta kan
ha färgat vår syn på saken och därigenom eventuellt kan komma skönjas i analysen. Vi tror
dock att det faktum att vi är medvetna om detta kan hjälpa oss att bli mer objektiva och lämna
vår egen förförståelse mer åt sidan.

Vidare anser vi att metodvalet är noga övervägt och styrkt med såväl egna tankar som stöd
från litteratur av olika slag. Vi har dock funnit det svårt att hitta entydiga definitioner av vissa
begrepp, vilket uppleves som frustrerande och i viss mån även förvirrande. Detta löstes
genom att välja den definition som låg närmast vår egna och att sedan vara konsekventa i
användningen av dessa begrepp. Syftet med den kommande undersökningen och tillika
examensarbetet är, som tidigare nämnts, att göra en uppföljning på den lönesatsning Ludvika
kommun genomförde under 2016. Genom valda undersökningsmetoder samlade vi underlag
och förståelse för hur socialsekreterarna upplevde nämnda satsning. Underlaget ligger även
till grund för att kunna analysera huruvida lönesatsningen bidrog till att socialsekreterarnas
motivation att stanna kvar på arbetsplatsen eller inte.
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4. Resultatanalys
I följande resultatanalysdel redovisas kvantitativa data tillsammans med kvalitativa data
under gemensamma identifierade teman. Empirin analyseras och återknyts löpande till de
tidigare presenterade teoretiska utgångspunkterna.

4.1 Svarsfrekvens och respondenter
34 socialsekreterare omfattades av lönesatsningen. Tre har slutat och en har övergått till en ny
tjänst internt och omfattas därför inte längre av tillägget men har ändå tagit del av Surveyn.
Svarsfrekvensen på utskickad survey är 26/31 vilket ger ett bortfall på fem personer. Samtliga
respondenter har svarat på samtliga frågor och därför står det ”Skipped: 0” men det gäller
alltså de som har svarat och bortfallet från den totala populationen är fem på samtliga frågor.
Surveyfrågorna finns i sin helhet under bilaga IV.
På enheten familjehem/ familjerätt inklusive insatssekreterare öppenvården arbetar totalt elva
personer, på enheten med barnutredare arbetar totalt nio personer och de som tillhör stöd och
försörjning inklusive missbruk är totalt tio personer. Samtliga respondenter har arbetat på
socialförvaltningen i Ludvika kommun i minst ett år.

Figur 2 visar på en jämn fördelning av respondenter från respektive enhet.
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I de kvalitativa intervjuerna deltog nio respondenter med en jämn fördelning från respektive
enhet. Varje respondent har arbetat i Ludvika kommun i minst två år. I följande resultatanalys
kommer det inte att redogöras för vilken enhet respektive respondent arbetar på för att minska
risken att kunna härleda svar till någon specifik person.
25 av 26 respondenter i den kvantitativa surveyn har svarat att JA på frågan om de är
utbildade socionomer. En person har svarat NEJ. Fem av respondenterna i de kvalitativa
intervjuerna har socionomutbildning och fyra har någon annan typ av högskoleutbildning.

4.2 Arbetsmiljö, arbetsbelastning och uppskattning

Figur 3 åskådliggör de faktorer som upplevs mest viktiga för att trivas på jobbet. Under kategorin
”annat” framkom det att kombinationen av alla alternativ är viktiga men även arbetsbelastningen och
ett bra arbetsklimat har betydelse.
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I de kvalitativa intervjuerna ställdes frågan om vad respondenten upplever som tyngst i sitt
arbete. I linje med fritextsvaren i diagrammet ovan visar resultatet på att arbetsbelastningen
har stor betydelse. Samtliga respondenter återger att arbetet är komplext och krävande i
kombination med att en underbemanning som leder till att arbetsbelastningen är orimligt hög.
Detta gör att stressnivån ständigt är hög och medarbetarna upplever en känsla av
otillräcklighet då alla klienter inte får den tid som hade behövts. Stressen leder även till att
respondenternas sömn påverkas negativt och kvalitén på fritiden beskrivs som kraftigt
försämrad på grund av bristande ork. Främst från insamlade kvalitativa data men även till viss
del i den kvantitativa data yttrar sig en viss frustration hos socialsekreterarna, att det hos flera
av dem upplevdes stress och en känsla av inte hinna utföra det arbete de skulle behöva och
vill utföra.
En känsla av otillfredsställelse, som kan utläsas i empirin, hör enligt Maslows teori om
behovshierarkin samman med hur människan beter sig (Hein, 2012; Johansson, 1998). Dessa
leder, enligt samma teori, till spänningar hos individen som inte försvinner förrän det
otillfredsställda behovet är tillfredsställt. Denna teori går att applicera på arbetslivet, och då
främst de tre sista stegen i hierarkin- behov av gemenskap, behov av trygghet och behov av
självförverkligande. Steg tre - behov av gemenskap, appliceras i detta arbete på gemenskapen
på arbetsplatsen. Nästan samtliga socialsekreterare som deltagit i undersökningen svarar
spontant att det är kollegorna som är det mest positiva i arbetet och en stor anledning till att de
stannar kvar hos arbetsgivaren. Således bedöms behovet av gemenskap troligtvis vara
uppfyllt. Ytterligare positiva faktorer i arbetet som framkommer under intervjuerna är mötet
med och att kunna hjälpa och förändra människor (klienterna).
Trots att enkätsvaren visar på att ”stöd från chef” inte verkar vara speciellt viktigt när det
kommer till att trivas på jobbet så tyder empirin från det kvalitativa intervjuerna på något helt
annat. Flera respondenter säger att de får uppskattning från klienter och kollegor men det
framkommer också att många av dem är besvikna på den bristande uppskattningen från
arbetsgivaren. Under intervjuerna lyftes frågan vad som får respondenten att känna sig
uppskattad på arbetet. Svaren är tämligen samstämmiga. De flesta respondenter menar att den
främsta uppskattningen kommer från kollegor och klienter. En respondent har även nämnt att
lönen är faktor för uppskattning. Det som sticker ut är en respondent som säger att hen aldrig
känner sig uppskattad, trots att hen tagit upp detta under medarbetarsamtal. Respondenten
uttrycker uppgivet: ”Det skulle räcka med en klapp på axeln eller ett bra jobbat”. En annan
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respondent säger att hen inte känner sig speciellt uppskattad då hen har bett om förbättrad
arbetsmiljö men ingenting händer. Vidare uttrycker två respondenter att det är dåligt med
uppskattning från chef och ledning, den ena av dem säger: ”Det känns som att de inte ens
försöker”.
Maslow separerar, som tidigare nämnts, två olika aspekter av uppskattning- inre och yttre.
Den inre pekar på en längtan rörande prestation, för att nämna något, medan den yttre
exempelvis kan röra längtan efter beröm och uppskattning från andra (Hein, 2012). Det senare
kan tänkas vara uppfyllt till viss del, då socialsekreterarna beskriver att de upplever att de får
uppskattning av klienter och kollegor, medan längtan mot prestation kanske inte upplevs vara
lika tillgodosedd då prestationen i arbetet blir lidande på grund av en orimlig arbetsbörda. En
av Hertzbergs motivationsfaktorer, som han menar bör vara fungerande för att uppnå
arbetstillfredsställelse, är bekräftelse. Resultaten som denna undersökning genererat tyder inte
på att bekräftelse från arbetsgivaren är tillfredsställande för socialsekreterarna och kan
därmed inte vare sig leda till arbetstillfredsställelse eller fungera motiverande för den (Hein,
2012). Vidare hänger motivationsfaktorerna samman med behov av självförverkligande och
prestation, Herzberg menar att arbetet är den främsta arenan för dessa ändamål (ibid). Då även
Maslow menar att den självförverkligande individen, som den sista nivån i hierarkin berör,
lättare kan fokusera på de förmågor hen är bäst på samt egen utveckling vore det bra att
prioritera att tillfredsställa behoven i den nedre delen i Maslows hierarki. Orimlig
arbetsbelastning, för kort om folk och för många omorganisationer med en avsaknad av
tydlighet är återkommande konstaterande från respondenterna och behöver därmed åtgärdas.
En av respondenterna beskriver situationen som följande: ”Nu är det jobba och överlev som
gäller”.
Svedberg (2012) beskriver att den kognitiva förväntningsteorin utgår ifrån idén att motivation
till arbete föds när en föreställning av att kunna uppfylla det individen önskar inom arbetet
finns. Enligt utförd analys av respondenternas svar, upplevdes inga möjligheter att uppfylla
det som önskas inom arbetet då arbetsbördan helt enkelt är för hög. Hein (2012) förklarar att
en förväntning skildrar kopplingen mellan en handlings resultat eller dess följd och
karaktäriseras av graden av en persons uppfattning att hen ska uppnå det eftertraktade
resultatet genom sina handlingar. Många av socialsekreterarna beskriver en känsla av att inte
räcka till, att de inte kan lägga så mycket tid på enskilda ärenden som egentligen krävs
eftersom det inte finns tillräckligt med personal. Således kan socialsekreterarna inte nå det
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eftertraktade resultatet vilket är att kunna lägga den tid som krävs på varje klient. Detta
innebär, utifrån kognitiv förväntningsteori, att motivation till arbetet inte föds eftersom
socialsekreterarna inte har en föreställning av att kunna uppfylla det de vill på arbetet.
Detsamma gäller om Herzbergs tvåfaktorteori appliceras; arbetsförhållandet kan inte ses som
en fungerande hygienfaktor med tanke på arbetsbelastningen och leder därmed till
otillfredsställelse i arbetet. En av respondenterna uttrycker följande: ”Arbetsbelastning och
ledarskap måste förbättras nu. Trycket ökar på socialsekreterarna, det blir mer och mer”.
Enligt Herzbergs tvåfaktorteori bör hygienfaktorer såsom lön, arbetsförhållanden och ledning
vara fungerande för att det ska generera motivation hos anställda och för att undvika missnöje
och ohälsa (Hein, 2012). Undersökningsresultaten pekar på att de anställda socialsekreterarna
som deltagit inte känner sig nöjda med lönen och att de inte har bra arbetsförhållanden, där
främst arbetsbelastningen pekas ut som ett stort problem. Vidare känner många av
respondenterna inte heller uppskattade av sin arbetsgivare eftersom de saknar bekräftelse från
dito.

Figur 4 visar att mer än 1/3 inte kan ta ställning till om de ser sig själva som anställda på
Socialförvaltningen i Ludvika kommun om tre år.
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Meningarna är något splittrade i svaren på frågan om det upplevs att Ludvika kommun satsar
på sina medarbetare. Sex av nio säger tydligt nej men två säger att de tror att ambitionen finns
men att resurser saknas. Vidare upplever en respondent att Ludvika kommun satsar på sina
medarbetare genom att erbjuda olika utbildningar, men inte annars.

4.4 Arbetslivsförankring
En av frågorna som ställdes under den kvalitativa intervjun var om respondenten har funderat
på att byta arbetsplats och/eller yrke det senaste året. Samtliga respondenter svarade ja. En del
respondenter antydde att de funderat på saken senast samma dag. En respondent tillägger att
hen inte funderat på det på riktigt men att det blir väldigt tungt ibland. Ytterligare en
respondent tillägger att hen tänker på att lämna i ren frustration.
Under intervjuerna bad författarna respondenterna att berätta vad arbetsgivaren skulle behöva
göra för att de skulle vilja stanna kvar. Vidare ombads respondenterna i sina svar att tänka
helt utanför alla ramar med budget och så vidare. Återigen är det entydiga svar. Samtliga
respondenter svarar att något måste göras åt arbetsbelastningen för att de ska vilja stanna kvar
på socialförvaltningen i Ludvika kommun. Fler anställda för att möjliggöra en mer rimlig
arbetsbelastning, menar ett flertal. Se över lönerna exempelvis genom en lönetrappa är
ytterligare ett alternativ som kommer upp under intervjuerna. Förbättra arbetsmiljön, för
mycket stress hela tiden gör att socialsekreterarna känner sig illa behandlade. Det behövs en
bra arbetsledning till exempel genom en första socialsekreterare på alla enheter. En
respondent uppger att hen känner att arbetsgivaren utnyttjar det faktum att det är en liten
kommun. Arbetsgivaren vet att det finns en viss förankring i arbetet inom kommunen
eftersom medarbetarna har ett arbete och barnen går på dagis i kommunen – ”vi måste
stanna”, säger respondenten.
För att placera och bedöma Ludvika kommuns läge i den tidigare modellen, som illustrerats
av uppsatsförfattarna, har färgerna röd, gul och grön använts. Grönt symboliserar en
tillfredsställande nivå, gul acceptabel och röd en oacceptabel nivå. Strävan är att alla figurer
ska bli gröna för en tillfredsställande och således gynnande arbetslivsförankring för att
socialsekreterarna ska stanna kvar. Som figuren på nästa sida visar bedöms nuläget till största
del färgas av gult och rött.
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Figur 5 illustrerar uppskattat nuläge av arbetslivsförankring bland socialsekreterarna i Ludvika
kommun. Grön = tillfredsställande, Gul = acceptabel, Röd = oacceptabel.

Anpassbarheten bedöms efter empiriinsamlingen vara helt röd. Detta grundar sig i de
uttalande som gjorts under intervjuerna där det framkommer att socialsekreterarnas privatliv
påverkas på ett negativt sätt. Flera respondenter menar att jobbet tar så pass mycket tid att det
inte finns någon energi över för ett socialt privatliv med vänner. En annan respondent berättar
även hur tiden med barnen går förlorad då de ofta gått och lagt sig när hen kommer hem från
jobbet. Denna upplevda arbetsmiljö hos socialsekreterarna strider tydligt mot 4 § AFS 2015:4
som exempelvis tydliggör vikten av en hälsosam arbetsbelastning och återhämtning
(Arbetsmiljöverket, 2016). Slutsatsen är att arbetssituationen som socialsekreterarna befinner
sig i, gällande anpassbarheten mellan arbetsliv och privatliv, är ohållbar både i relation till de
teoretiska utgångspunkterna men även till lagen om organisatorisk och social arbetsmiljö.
Förbindelser färgas till största del av gult och rött men med inslag av gröna faktorer. Att den
kollegiala känslan är av stor vikt för trivseln på jobbet är återkommande i både kvantitativa
och kvalitativa data. Det går därför att säga att förbindelserna som den anställda har med sina
kollegor är av grön karaktär i förhållande till graden av arbetslivsförankring. Vidare har även
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relationerna till klienterna framkommit som en viktig faktor till varför socialsekreterarna
väljer att stanna kvar och blir således en grön nyans i förbindelserfiguren.
Däremot övergår färgen till gul och röd när empirin kantas av upplevda dåliga förbindelser
mellan ledning och medarbetare. Att respondenterna känner sig förbisedda och icke
uppskattade av ledningen är ett kritiskt moment, inte minst i samband med missnöjet över
lönen som inte heller väger positivt för en bredare arbetslivsförankring. Det skulle också på
sikt kunna uppstå avvikande beteende på arbetsplatsen som kan bli en konsekvens av det
missnöje gentemot ledning och den lönesättning som finns (Marasi, Cox & Bennett, 2016).
Vidare blir förbindelser-figuren allt mer röd när konsekvenserna av just dessa förbindelser
övervägs. Det har i empirin framkommit att många socialsekreterare stannar kvar och jobbar
på då de inte vill lämna varken kollegor eller klienter i sticket. En av respondenterna uttrycker
följande: ”Jag är kollegial, jag skulle aldrig kunna lämna mina kollegor när vi redan är
underbemannade”. Detta kan ses som en konsekvens på längre sikt genom att
socialsekreterarna gör mer än de egentligen mäktar med för att sedan bli långtidssjukskrivna
och kanske, i värsta fall, aldrig orka ta sig tillbaka till arbetslivet. Situationens allvar blir ännu
tydligare när en av respondenterna menar att: ”90 % av oss som jobbar här skulle kunna gå
till doktorn idag och få en långtidssjukskrivning”.
Förbindelsefiguren är till största del gul och röd, vilket kan verka konstigt då det enligt
Holtom, Mitchell och Lee (2006) är positivt med fler förbindelser till arbetet för att
medarbetaren ska välja att stanna kvar. Författarna till denna uppsats analyserar dock utifrån
den givna situationens förbindelser, i förhållande till teorin, och bedömer dessa vara till viss
del negativa. Denna typ av arbetslivsförankring, där arbetstagaren inte förmår sig att lämna
arbetet på grund av de förbindelser som finns, kan leda till ohälsosam arbetsbelastning och
gör att graderingen i modellen drar mer åt det gulröda hållet. Dessutom strider denna typ av
ohälsa i arbetslivet mot AFS 2015:4 (Arbetsmiljöverket, 2016).
Uppoffringar utgörs till största del av röd och gul färg men med inslag av grönt. Det gröna
står för den kollegiala andan och verkar finnas på samtliga enheter. Socialsekreterarna
uttrycker att det är kollegorna som till största delen gör att de stannar. I övrigt kan inte direkta
uppoffringar utläsas i empirin och är därför något som arbetsgivaren skulle kunna se över för
att öka graden, i figuren den gröna färgen, av arbetslivsförankring. Det faktum att
lönesatsningen görs genom ett lönetillägg som inte är pensionsgrundande men ändå påverkar
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löneökningen negativt gör att just uppoffringarna blir ännu lägre och figuren mer röd. En
aspekt som enligt Holtom, Mitchell och Lee (2006) skulle kunna vara en fördel om
lönesatsningen fungerat som en förmån till fördel för socialsekreterarna och således varit
svårare att lämna. Ledningen påpekade att det var ett ”stannakvartillägg” men insamlad
empiri tyder på att det är andra saker, exempelvis kollegorna och klienterna, som gör att
figuren som visar på graden av arbetslivsförankring inte är helt röd (medarbetaren lämnar
arbetet).

4.5 Lön
Nio av nio personer i de kvalitativa intervjuerna anser inte att de har en rimlig lön för sitt
arbete med tanke på utbildning, erfarenhet och arbetsuppgifter. En respondent menar att lönen
borde ligga på 5 000 – 6 000 kronor mer i månaden men spannet i svaret, i figuren på nästa
sida, ligger på 1 500 kronor – 6 000 kronor. En annan respondent menar att det är orättvist att
nyanställda får högre lön än de som redan är anställda och liknar detta faktum med att det
nästan blir som en tävling. Ett fåtal respondenter menar att arbetsuppgifterna som ingår på
deras enhet är tyngre än på andra enheter och att det således borde generera en högre lön.
Flera av respondenterna lyfter det faktum att deras högskoleutbildning borde synas i
lönekuvertet och en av dem uttrycker att: ”Lönesystemet är orättvist”. På nästa sida
presenteras ett diagram som visar svaren på hur socialsekreterarnas lönespann ser ut.
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Figur 6 visar lönespannet hos respondenterna.

Herzbergs tvåfaktorteori, som beskrivits i avsnittet med teoretiska utgångspunkter, påvisar att
behov kopplade till hygienfaktorer bör vara uppfyllda för att den anställde bland annat ska
motiveras och att missnöje ska undvikas (Hein, 2012). Då resultatet visar att 90 % av
respondenterna i intervjuerna inte anser sig ha en rimlig lön, pekar detta på att det finns behov
kopplade till hygienfaktorer, som inte uppfylls hos nio av tio intervjuade respondenter. Det
kan i sin tur leda till bristande motivation och missnöje hos de anställda.
Enligt kognitiv förväntningsteori är belöningen central och för att fungera motiverande bör
den vara i paritet med insatsen. Den här undersökningen visar att socialsekreterarna inte anser
att lönetillägget är tillräckligt med tanke på den höga arbetsbelastningen. Under en av
intervjuerna uttryckte en respondent att: ”Om vi så har 50 000 kronor i månaden så spelar det
ingen roll om man går på knäna”.
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Påverkar den lönesatsning som gjorts din motivation, på ett
positivt sätt, att stanna kvar som anställd i Ludvika
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Figur 7 har omkonstruerats utifrån svaren på surveyn för att ge en tydligare bild. Vid frågan om
lönesatsningen påverkat medarbetarens sätt på ett positivt sätt att stanna kvar som anställd i Ludvika
kommun skattade majoriteten en femma vilket tolkas som varken eller. I surveyn som skickats ut fick
respondenterna skatta i antal stjärnor. En stjärna benämndes som inte alls och tio stjärnor som
mycket.

Som tidigare uppdagats i empirin så tyder analysen på att just lönesatsningen inte verkar ha
haft någon vidare betydelse för huruvida socialsekreterarna stannar eller inte. Gång på gång
säger respondenterna att de är överbelastade och behöver tid för återhämtning.
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tillfredsställde
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inte

de

fysiologiska

behoven

i

Malsows

behovshierarki, som Hein (2012) beskriver, då sömn är en grundläggande faktor och verkar
vara en bristvara hos många av respondenterna. Dessutom belyser några respondenter det
faktum att jobbet i sig är tungt där en dag aldrig är den andra lik. Att socialsekreterarna
arbetar med de svagaste i samhället och många gånger komplexa människor menar
respondenterna kräver en stabil personalgrupp som inger trygghet för medarbetarna. Återigen
är detta enligt Hertzbergs tvåfaktorteori flera hygienfaktorer som måste uppfyllas för att
undvika ohälsa. Som tidigare nämnts, men värt att lyfta igen, så är det arbetsgivaren som har
ansvaret för arbetsmiljön enligt AFS 2015:4 för att vidta förebyggande åtgärder för ohälsa på
arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2016). Lönesatsningen var en åtgärd men inte för
arbetsmiljöns skull och utifrån denna resultatanalys verkar det vara just arbetsmiljön och de
absolut mest grundläggande behoven och faktorerna som behövs åtgärdas omgående. Därav
resultatet att de flesta respondenter upplevde att lönesatsningen gjorde varken till eller från.
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Frågan är hur läget hade sett ut idag om inget gjorts överhuvudtaget, hade fler flytt från
socialtjänsten? Ledningen var tvungna att göra något åt situationen eftersom att den var
ohållbar men utifrån respondenternas svar så fanns det mer akuta faktorer än just lönen att
åtgärda, exempelvis arbetsbelastningen. Vidare berättar respondenterna att det var en del olika
bud kring lönesatsningen vilket kommer att presenteras på nästa sida.

4.6 Kommunikation

Figur 8 visar respondenternas uppfattning kring huruvida lönesatsningens syfte uppfattades som
tydligt.

I enkäten tyder svaren på att medarbetarna upplevde lönesatsningen som ganska tydlig. Under
intervjuerna framkom det dock att lönesatsningen med tiden blev mer oklar. När det
meddelades om lönesatsningen menade flera respondenter att de förstod att detta var ett sätt
för ledningen att få socialsekreterarna att stanna kvar i det rådande kaoset. Många
respondenter menar att beskedet om lönesatsningen meddelades ”i förbifarten” och gav
upphov till spekulationer, skvaller och i vissa fall konflikter. Detaljerna kring lönesatsningen
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framkom inte förrän senare, exempelvis det faktum att det är ett lönetillägg och således icke
pensionsgrundande, påverkar sjukpenningen då den är baserad på lönen samt att tillägget kan
försvinna utan vidare. Medarbetarna hade blivit lovade att tillägget skulle inkluderas i
grundlönen från och med december 2016. Detta har i skrivande stund inte infriats. Dessutom
menar flera respondenter att de som omfattades av tillägget fick ett lägre lönepåslag vid den
årliga lönerevisionen än de medarbetare som inte fått tillägget. En av respondenterna berättar
att denne enligt chefen gjort ett strålande jobb och var enligt sin arbetsprestation värd en
mycket högre löneökning men som inte kunde ges för då skulle hen hamna i det övre
lönespannet och det var inte rimligt.
Med stöd av Aronsson et al. (2012), som beskriver att det finns två typer av brott mot det
psykologiska kontraktet, det ena är huruvida själva kontraktet anses vara uppfyllt eller inte.
De psykologiska kontrakten tenderar att vara starkare i början av en anställning, för att sedan
försvagas eller i värsta fall brytas helt. I och med detta är det rimligt att tro att de
psykologiska kontrakt som skapats mellan socialsekreterarna och Ludvika kommun vid
anställningstillfället skadats genom att socialsekreterarnas förväntningar på arbetsgivaren inte
uppfattas som uppfyllt. Detta grundas i det faktum att majoriteten av de intervjuade
socialsekreterarna beskriver sin arbetsbelastning som ohållbar, belastningen har även
eskalerat vilket gör att förväntningarna på arbetet inte fallit ut på det sätt de trodde vid
anställningstillfället utan blivit mycket tyngre. Medarbetarna återger att de uppmärksammat
att det behövs mer folk, ledningen säger att de håller med men inget händer. Respondenterna
säger vidare att det kan få katastrofala konsekvenser om exempelvis fel beslut tas då de inte
hinner med att göra det de ska.
Den andra typen av kontraktsbrott berör mer allvarliga kränkningar mot det psykologiska
kontraktet. Detta benämns, känslomässig reaktion, och kan uppstå vid allvarliga skymfer
(Aronsson et al., 2012). En respondent menar att hela lönesatsningen ledde till ett slags
förtroendetapp mot arbetsgivaren. Hen ifrågasatte varför det var ett tillägg och ville ha mer
information om detta varpå personen kände att hen fick förklara sig och kallades dessutom för
otacksam.
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Figur 9 påvisar att huruvida respondenterna upplevde lönesatsningen som rättvis.

Svaren var något splittrade i intervjuerna när frågan om lönesatsningen upplevdes som rättvis
ställdes. Alla respondenter fick samma summa och en del respondenter menade att alla satt i
samma båt och det således var en rimlig lösning. Andra lyfter att det bara var
socialsekreterarna som hade myndighetsutövning som fick, vilket kunde upplevas som
orättvist. Ytterligare några respondenter menade att alla inte borde fått lika mycket eftersom,
enligt respondenten, enheterna inte har samma mängd ansvar. Det blir ganska tydligt att
kommunikationen har brustit här då lönesatsningen gjordes på de som hade en tjänst som
uppskattades vara svårrekryterad enligt bakgrundsinformationen. Under intervjuerna är det
här något som inte verkar ha kommunicerats till socialsekreterarna och kan vara en anledning
till att åsikterna är splittrade och grundad på olika typer av information som dessutom kan
vara enbart ryktesspridning. Aronsson et al. (2102) beskriver att det finns relationella inslag i
det psykologiska kontraktet och nämner att det exempelvis kan gälla en arbetsgivares
skyldighet att involvera de anställda under beslutsprocesser. Det hade möjligtvis varit en
fördel för relationen arbetsgivare - arbetstagare (det vill säga det psykologiska kontraktet) att
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involvera socialsekreterarna mer när lönesatsningen kom på fråga, genom att höra sig för om
deras önskemål hade kanske ytterligare kränkningar mot det psykologiska kontraktet kunna
undvikas. Såväl surveyundersökningen som intervjuerna visade att socialsekreterarna tyckte
att kommunikationen var bristande när det gällde lönetillägget.
Sammanfattningsvis har resultatet återkommande visat på en lönesatsning som fört med sig en
del konsekvenser som förtroendetapp gentemot arbetsgivaren och ryktesspridning i
korridorerna. Socialsekreterarna förstod och hade en viss förståelse att tillägget var ett
desperat sätt från ledningens sida att försöka behålla dem. Däremot försvinner förståelsen i
takt med den bristande kommunikationen kring satsningen och dess upplägg. Faktum är att
ingenting hände med arbetsmiljön, som efter insamlad empiri bedöms vara i störst behov av
åtgärder. Lönesatsningen kan ha bidragit till att några av socialsekreterarna övervägde att
stanna då allt var som mest kaotiskt men på längre sikt verkar satsningen ha förlorat sitt syfte
och fått en kontraproduktiv effekt. En längre sammanfattning och diskussion följer i nästa
avsnitt.

35

5. Sammanfattning och avslutande diskussion
I följande avsnitt sammanfattas resultatet och därefter diskuteras författarnas tankar kring
uppföljningen som gjorts. Löpande följer även förbättringsförslag. Avsnittet avslutas med
förslag till vidare forskning.

5.1 Sammanfattning
Uppfyllde lönesatsningen sitt syfte? En klar majoritet arbetar fortfarande kvar ett år efter det
att lönesatsningen gjordes men utifrån empirin och med stöd i litteraturen är detta inte ett
resultat av lönetillägget. Resultatanalysen tyder på andra faktorer som exempelvis den
kollegiala gemenskapen och den bekräftelse samt ansvarskänsla som uppstår hos
socialsekreteraren i relation till dess klienter. Det faktum att majoriteten av socialsekreterarna
uttrycker en bred förankring, vilket även stämmer överens med Holtom, Mitchell och Lees
(2006) teori om arbetslivsförankring, i sitt arbete verkar vara avgörande i beslutet om att
stanna kvar på arbetsplatsen. Insamlad kvantitativ empiri visar dock på att majoriteten av
respondenterna inte kan ta ställning till om de är kvar som anställda på socialförvaltningen i
Ludvika kommun om tre år. Detta kan, utifrån respondenternas svar under de kvalitativa
intervjuerna, bero på den arbetsbelastning som socialsekreterarna dagligen utsätts för och
många respondenter uttrycker en oro över hur länge en sådan arbetsbelastning är hanterbar
innan utbrändhet är ett faktum. Vidare konstaterar flera respondenter att en hög lön aldrig kan
kompensera för sömnlösa nätter, de fysiologiska behoven, och arbetets inkräktande på
privatlivet. Arbetsförhållandena kan därmed inte ses som fungerande. En av Herzbergs
hygienfaktorer, som återges av Hein (2012), är just arbetstillfredsställelse och detta bör vara
uppfyllt för att den anställda ska motiveras. Lönesatsningen verkar således inte ha uppfyllt sitt
syfte utan istället påverkat relationerna både enheterna emellan och gentemot chefen på ett
negativt sätt vilket till stor del verkar grunda sig i bristande kommunikation. I slutändan går
det inte att helt utesluta lönen som en motivationsfaktor då många respondenter menar att
deras arbete är värt en mycket högre lön. Presenterad resultatanalys pekar dock på att lönen
kommer långt ner på listan när det handlar om motivationen att stanna kvar på arbetet. Som
teorin säger så arbetar de flesta människor för att få lön men lönen är inte den grundläggande
faktorn till varför medarbetare väljer att stanna kvar (Holtom, Mitchell & Lee, 2006).
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5.2 Diskussion
Det förefaller sig vara ganska tydligt att lönesatsningen var en ”brandsläckning” och ett något
desperat sätt att försöka behålla socialsekreterarna under de tuffa, rådande omständigheterna.
Efter att ha gått igenom bakgrunden, samlat empiri och analyserat den har vi kommit fram till
att det hade varit att föredra att beslutet hade förankrats genom kommunikation i större
utsträckning gentemot socialsekreterarna. Vi menar att missförstånd, ryktesspridning och viss
frustration hade kunnat undvikas genom en bättre kommunikation och information. Vidare
hade ledningen kunnat bekräfta att de var medvetna om hur arbetssituationen såg ut och på
detta sätt få socialsekreterarna att känna sig sedda och mer trygga i att de har stöd och
förståelse från arbetsgivaren vilket ligger i linje med både Maslows behovshierarki och
Holtom, Mitchell och Lees (2006) teori om arbetslivsförankring. Ledningen hade exempelvis
kunnat arrangera ett möte där de informerat om lönesatsningen och kunnat svara på frågor. En
”lägeskoll-lunch” som beskrivs av Holtom, Mitchell och Lee (2006) där till exempel med två
från varje enhet per dag under en kortare tid är ett sätt att både kunna delge information och
visa intresse och förståelse gentemot de anställda. Vi tror således att kommunikation många
gånger är nyckeln till en fungerande och trygg relation mellan arbetsgivare och arbetstagare,
som i sin tur gör att liknande situationer inte behöver bli lika turbulenta då det finns en trygg
grund att luta sig emot.
Kommunikationen måste ske i alla led – uppifrån och ned såväl som nerifrån och upp. Det är
ingen nyhet att en kommun har begränsade resurser men att förankra liknande beslut som
lönesatsningen genom att först föra en dialog med socialsekreterarna kring läget och dess
förutsättningar, tror vi skulle vara givande för båda parter. Detta tror vi vidare skulle gynna
det psykologiska kontraktet som Aronsson, et.al, (2012) beskriver. Socialsekreterarna skulle
få en chans att bli mer insatta i vilka möjligheter, men även begränsningar, som finns och
ledningen skulle kunna få information i realtid och förslag från de som befinner sig direkt i
verksamheten. Det kan också vara ett sätt att bygga och vårda relationen och förtroendet
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Fört resonemang går i stort sett i linje hela den
teoretiska referensramen. Heins (2012); Johansson (1998) beskrivning av Maslows
behovshierarki som förklarar hur de grundläggande behoven exempelvis sömn, gemenskap
och uppskattning måste vara uppfyllda för att kunna komma högre upp behovshierarkin.
Likaså menar Hein (2012) att Hertzbergs tvåfaktorteori beskriver hygienfaktorer som lön,
arbetsförhållanden och ledning som grundläggande faktorer för att dels generera motivation
hos anställda men också för att undvika missbelåtenhet. Allt går tillbaka till grunden,
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människan behöver känna sig uppskattad och trygg. Om detta uppfylls så bäddar det för att
medarbetaren ska välja att stanna kvar på arbetsplatsen, vilket enligt Holtom, Mitchell och
Lee (2006) är en stor del av teorin om arbetslivsförankring. En tanke är att inte göra saker
svårare än vad de är. Konflikter och missförstånd kan många gånger undvikas genom tydlig
kommunikation.
Under vistelsen på Ludvika kommun, främst under intervjuerna, upplevde vi en viss ”vi mot
dom-känsla” mellan enheterna, som återigen kan bero på bland annat bristande
kommunikation. Vår uppfattning av socialtjänsten är att alla enheter hänger ihop och påverkar
varandra. Stöd och försörjning jobbar exempelvis inte bara med att betala ut pengar. Om de
har möjligheten att jobba förebyggande för familjer som befinner sig i besvärliga ekonomiska
situationer kan detta leda till att barnutredarna kanske får ett barn mindre att utreda. Vi tror att
arbetsklimatet och den psykosociala arbetsmiljön skulle bli trevligare om verksamheten
fungerar som ett kollektiv istället för separerade grupper och samtliga socialsekreterare är
införstådda i varandras arbetsuppgifter, vilket också skulle höja graden av positiv
arbetslivsförankring som överensstämmer med Holtom, Mitchell och Lees (2006) teori. För
om socialsekreterarna inte ens förstår varandra, hur ska då ledningen, HR och politikerna få
en större förståelse? Vi tror att arbetet och inställningen måste börja längst inne i kärnan. Ju
fler som går ihop enade tillsammans för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor, desto större
chans att påverka och förändra.
Det är inte bara hos socialsekreterarna som tiden inte räcker till, utan detta verkar vara ett
genomgående

problem

på

hela

Socialförvaltningen

inklusive

dess

ledning.

Om

arbetsbelastningen leder till att socialsekreterarnas uppfattning blir att de inte kan utföra det
de vill på arbetet strider detta emot förutsättningarna för det som Svedberg (2012) förklarar
om kognitiv förväntningsteori eftersom att motivationen till arbete föds när individen tror sig
kunna uppfylla det den önskar. Denna teori skulle möjligtvis även kunna appliceras på
ledningens situation som även de har begränsat med tid.
Vi tror, grundat på vår egen förvärvade kunskap från tiden på Personal- och
arbetslivsprogrammet, att HR-avdelningen skulle kunna göra en stor insats för en förbättrad
arbetsmiljö som leder till att socialsekreterarna väljer att stanna kvar som anställda i Ludvika
kommun. Vi förutsätter att HR-medarbetarna innehar bred kunskap inom en rad områden
som är relevanta exempelvis kunskap om rekrytering, stöd till chefer samt arbetsmiljökunskap
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och därför skulle kunna vara behjälpliga på både kort och lång sikt. Detta kräver självklart att
även denna avdelning har tillräcklig bemanning. Konkreta exempel på vad HR-avdelningen
skulle kunna hjälpa till med är att utforma platsannonser, hitta och rekrytera lämpliga
kandidater samt att utforma en lönetrappa som kan verka för en rättvis lönesättning. Vidare
föreslår vi att HR-avdelningen gör en rejäl satsning på att kartlägga arbetsmiljön på
Socialförvaltningen och utformar en konkret plan med åtgärder och förbättringar som chefer
och anställda lätt kan följa.
Ytterligare förslag är att titta utanför sin egen kommun för att få inspiration till alternativa
arbetssätt, exempelvis kan studiebesök göras på andra kommuner där erfarenheter och idéer
kan utbytas. Mora kommun har lyckats vända den dåliga trenden bland annat tack vare att
politiker och arbetsledning har insett allvaret, enligt SVT:s artikel ”Nu vill socialsekreterarna
stanna i Mora” (Sveriges television, 2017).
Slutsatsen i denna uppsats är att lönen har viss påverkan på varför medarbetare stannar men är
inte den avgörande faktorn enligt vår uppföljning. Det är tydligt att arbetsbelastningen är den
mest kritiska faktorn i nuläget, som gör att socialsekreterarna inte orkar och således den faktor
som behöver åtgärdas snarast. Dessutom upplevs lönetillägget som ett otryggt medel som är
kontraproduktivt då det kan ryckas bort vilken dag som helst.

5.3 Förslag till vidare studier
Då denna uppföljning fokuserat på socialsekreterarnas upplevelse av lönesatsningen hade det
varit intressant att göra en liknande studie men utifrån kommunledningens perspektiv. Om en
sådan hade utförts hade båda parters uppfattningar kunnat ställas mot varandra, analyseras
och i bästa fall ökat förståelsen mellan båda parter.
Vårt andra förslag för fortsatta studier är att göra en större kartläggning av socialsekreterarnas
arbetsmiljö i Ludvika kommun för att sedan kunna utföra betydande åtgärder.
Utgångspunkten bör grunda sig i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och rekommendationer. Här
tror vi att HR skulle kunna vara till mycket stor hjälp med sin kompetens.
Vidare skulle det vara intressant att titta på kommuners arbete med sitt arbetsgivarvarumärke
gentemot socialsekreterare och utgå från teorin om arbetslivsförankring. Vad kan kommunen
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BILAGA I
Hej,
Vi är två studenter som läser sista terminen på Personal- och arbetslivsprogrammet vid
Högskolan Dalarna. Just nu skriver vi vårt examensarbete där vi ska göra en uppföljning av
den lönesatsning Ludvika kommun under 2016 gjorde på socialsekreterare. Camilla Hofström
har gett oss bakgrundsfakta men vi behöver er hjälp för att kunna följa upp och utvärdera
satsningen. Vi vore därför väldigt tacksamma om ni vill medverka.
Du har slumpmässigt blivit utvald för att medverka i en intervju. Det är frivilligt att delta. Det
är ingen som vet att du blivit utvald förutom du och vi som intervjuar (Elin och Emma). Din
medverkan behöver du dock inte hålla hemlig om du själv inte vill.
Vi har avsatt ungefär 60 minuter för varje intervju. Dina svar kommer att avidentifieras och
kan således inte härledas till dig. Vidare behandlas svaren konfidentiellt och kommer endast
användas som underlag för vårt examensarbete. Du kan när som helst avbryta din medverkan.
Förslag på datum och tid:
Meddela gärna så fort du vet om du vill delta eller ej samt om tiden vi föreslagit passar. Vi
återkommer med plats för intervjun men den kommer vara någonstans i byggnaden där ni
sitter.
Vid frågor innan eller efter är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mail.
Med vänlig hälsning
Elin Emanuelz
elin_emanuelz@hotmail.com
073 752 84 88
Emma Nordh
emma.nordh@live.se
073 770 11 95
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BILAGA II
Hej,
Vi är två studenter som läser sista terminen på Personal- och arbetslivsprogrammet vid
Högskolan Dalarna. Just nu skriver vi vårt examensarbete där vi ska göra en uppföljning av
den lönesatsning Ludvika kommun under 2016 gjorde på socialsekreterare. Camilla Hofström
har gett oss bakgrundsfakta men vi behöver er hjälp för att kunna följa upp och utvärdera
satsningen. Vi vore därför väldigt tacksamma om ni vill medverka.
Surveyundersökningen tar cirka fem minuter att fylla i och det är frivilligt att delta. Du är helt
anonym och svaren behandlas konfidentiellt samt kommer endast användas som underlag för
vårt examensarbete. Du kan när som helst avbryta din medverkan.
Klicka på bifogad länk för att svara på undersökningen:
https://sv.surveymonkey.com/r/RJCW2VR
Surveyundersökningen går att besvara mellan tisdag 14 mars till och med fredag 24 mars.
Vid frågor eller funderingar, kontakta oss gärna via telefon eller mail.
Tack för din medverkan!
Med vänlig hälsning
Elin Emanuelz
elin_emanuelz@hotmail.com
073 752 84 88
Emma Nordh
emma.nordh@live.se
073 770 11 95
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BILAGA III
Intervjuguide semistrukturerad
Gå igenom anonymitet, forskningsetiska principer, sekretess, kontaktuppgifter osv.
Om respondenten
Vad har du för utbildning?
Hur länge har du arbetat här? På samma enhet?
Karriärsval
Varför valde du att läsa till socionom?
Varför valde du att ta det jobb du har idag?
Vad är det som driver dig i ditt arbete?
Beskriv en typisk arbetsdag- arbetsuppgifter
Vad upplever du som tyngst i ditt jobb?
Vad upplever du som mest positivt i ditt arbete?
Lön och lönesatsningen
Tycker du är en rimlig lön för det arbete du utför med den kompetens, utbildning och
erfarenhet du har? Om nej, vad skulle du tycka var en rimlig lön och varför?
Hur upplever du den lönesatsning som gjorts?
• Var syftet tydlig med varför den gjordes?
• Vad tycker du om att alla socialsekreterare fick samma summa oberoende
arbetsuppgifter?
Tror du att lönesatsningen hade kunnat genomföras på något, enligt dig, bättre sätt? I så fall
hur?
Arbetsmiljö mm
Vad får dig att trivas på jobbet?
Vad får dig att känna dig uppskattad på arbetet?
Upplever du att Ludvika kommun satsar på er medarbetare? Om nej, varför inte?
Vad tror du kommunen skulle behöva göra för att behålla er socialsekreterare?
• Varför tror du att just det är så viktigt?
Har du någon gång under det senaste året funderat på att byta yrke och/eller arbetsplats?
Varför har du valt att stanna kvar?
Slutligen
Är det något som du skulle vilja ta upp eller berätta som vi inte har frågat om?
Övrigt
o Media?
o Jämför sig med andra yrkesgrupper? Ex. sjuksköterskor och poliser
o Hot och våld?
III

BILAGA IV
Survey: Lönesatsning 2016 – Uppföljning
1. Vilken enhet arbetar du på?
o Familjehem/Familjerätt inkl. insatssekreterare öppenvården
o Barnutredare
o Stöd och försörjning inkl. vuxna missbruk
2. Hur länge har du jobbat på socialförvaltningen i Ludvika kommun?
o
o
o
o

Mindre än 1 år
1–3 år
4–6 år
Mer än 6 år

3. Är du utbildad socionom?
o Ja
o Nej
4. Vilket alternativ är viktigast för att du ska trivas på jobbet?
o
o
o
o
o

Kollegorna
Stöd från chef
Lönen
Arbetsuppgifterna
Annat- specificera nedan:

5. Vad har du för månadslön (brutto)?
o
o
o
o
o

26 000 – 28 500 kr/månad
28 600 – 31500 kr/månad
31 600 – 34 500 kr/månad
Mer än 34 600 kr/månad
Vill ej uppge

6. Anser du att din lön är skälig för det arbete du utför?

Inte alls

Varken eller

Mycket

7. Upplever du att syftet med lönesatsningen var tydligt?
o Inte alls
IV

o
o
o
o

Ganska tydligt
Tydligt
Mycket tydligt
Kan ej ta ställning

8. Anser du att resultatet av lönesatsningen blev rättvist?
o
o
o
o
o

Ja
Till viss del
Varken eller
Nej
Kan ej ta ställning

9. Påverkar den lönesatsning som gjorts din motivation, på ett positivt sätt, att
stanna kvar som anställd i Ludvika kommun?

Inte alls

Varken eller

Mycket

10. Ser du dig själv som anställd på socialförvaltningen i Ludvika kommun om tre
år?
o
o
o
o
o

Ej sannolikt
Ganska sannolikt
Sannolikt
Mycket sannolikt
Kan ej ta ställning
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