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Sammanfattning 

Socialsekreterares arbetsmiljö är ett omtalat ämne och det föreligger en omfattande 

personalomsättning inom yrkesprofessionen. Syftet med denna studie var att 

undersöka varför socialsekreterare inom socialtjänstens missbruksenhet väljer att 

stanna kvar på sin arbetsplats. Studien är av kvalitativ karaktär och empirin baseras 

på sex semistrukturerade intervjuer. Herzbergs motivationsteori används som 

teoretisk utgångspunkt och den insamlade empirin analyseras med hjälp av en 

tematisk analys. Resultatet visar att både interna och externa faktorer är av betydelse 

för viljan av att stanna kvar på arbetsplatsen. De interna faktorerna berör faktorer 

inom den enskilda socialsekreteraren, så som att tillfredsställa ett inre behov av att 

hjälpa andra. De externa faktorerna berör istället yttre omständigheterna, 

exempelvis arbetsuppgifter och kollegor. Dessa samverkar med varandra, men 

resultatet visar inga tendenser på att den ena skulle vara viktigare än den andra. 

 

Nyckelord: Arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse, socialt arbete, 

socialsekreterare som arbetar med missbruksproblematik.  

  



 

 

 

Abstract  

Social workers work environment is a mentioned topic and there is an extensive staff 

turnover in the profession. The aim of this study was to explore why social workers 

within the social services addiction abuse unit choose to remain in their workplace. 

The study is of a qualitative character and the data is based on six semi-structured 

interviews. The theoretical reference framework is Herzberg´s theory of motivation 

and the empirical data is analyzed using a thematic analysis. The result shows that 

both internal and external factors have an impact for the will to remain on the 

workplace. The internal factors refer to factors within the individual social worker, 

such as satisfying an inner need to help others. The external factors, instead, concern 

outer circumstances, such as work tasks and colleagues. These interact with each 

other, but the results show no tendencies that one would be more important than the 

other. 

 

Key words: Work motivation, job satisfaction, social work, social worker who 

works with addiction abuse. 
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1. Inledning  

I Aftonbladet står det skrivet den 14 december 2018 “Larmrapport: Socialsekreterare flyr 

yrket”. Artikeln utgår från en rapport av Arbetsmiljöverket (2018) där socialsekreterares 

arbetsmiljö har granskats i hälften av Sveriges kommuner. Här fastställs det att det råder osunda 

arbetsmiljöförhållanden då det förekommer en hög arbetsbelastning samt att det föreligger en 

hög risk för att utsättas för hot och våld. Dessa faktorer bidrar sedan till en omfattande 

personalomsättning inom det aktuella yrket (Arbetsmiljöverket, 2018). Tham (2006) bekräftar 

i sin studie den problematiska personalomsättningen inom den svenska socialtjänsten, då hela 

54 procent av studiens deltagare har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i två år eller mindre 

och endast 25 procent har varit på samma arbetsplats i mer än fem år. 48 procent svarade även 

att de sannolikt kommer att söka ett nytt arbete inom ett år, vilket visar på ett missnöje över 

arbetsplatssituationen, menar Tham (2006). Webb och Carpenter (2011) menar i linje med 

Tham att det inte längre är möjligt att ignorera de svårigheter som socialtjänsten har med att 

bibehålla sin personal, eftersom det har kommit att påverka det sociala arbetet i stor 

utsträckning.  

1.1 Socialsekreterare inom socialtjänstens missbruksenhet 

Socialsekreterare som arbetar inom socialtjänstens missbruksenhet har många lagar att förhålla 

sig till i det praktiska arbetet, däribland hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och lagen 

om vård av missbrukare i vissa fall. Dessa lagar reglerar det ansvar som socialsekreterarna har 

gentemot sina klienter. Det framgår bland annat i socialtjänstlagen (5 kap. 9§) att 

socialnämnden aktivt ska sörja för att den enskilde med missbruk får den hjälp och vård som 

denne har behov av för att komma ifrån sitt missbruk (SFS 2001:453). Precis som alla andra 

arbetstagare, har även socialsekreterarna rättigheter att må bra och trivas på arbetet. 

Rättigheterna regleras i arbetsmiljölagen, där det bland annat står (2 kap. 1 §) att arbetstagaren 

ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation och att 

arbetsförhållanden ska anpassas till arbetstagarens olika fysiska och psykiska förutsättningar 

(SFS 1977:1160). Som socialsekreterare kan det vara svårt att balansera det kravfyllda ansvaret 

gentemot klienter och sina egna behov på arbetsplatsen. En effekt av denna svåra balansgång 

skulle således kunna vara den höga personalomsättningen som bekräftas i tidigare nämnd 

rapport från Arbetsmiljöverket (2018) samt i ovanstående artiklar. Trots detta finns det 
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socialsekreterare som fortsätter att arbeta inom yrket och med klienter som har en 

missbruksproblematik. Var får dessa socialsekreterare sin motivation ifrån?  

Denna studie kommer således att undersöka motivation och tillfredsställelse i arbetet, med 

fokus på positiva upplevelser. Vidare kommer studien enbart att studera socialsekreterare som 

arbetar med missbruksproblematik och deras upplevelser. Uppsatsförfattarnas förståelse är att 

det finns relativ lite forskning kring just de positiva upplevelserna av att arbeta inom 

socialtjänstens verksamheter och framförallt vad gäller det arbete som riktar sig mot 

missbruksproblematik, vilket motiverar studiens inriktning.  

1.2 Studiens relevans för socialt arbete 

Studien har konstaterat att det föreligger en ogynnsam och riskfylld arbetsmiljö inom 

socialtjänstens verksamheter (Arbetsmiljöverkets, 2018) samt dess svårigheter med att 

bibehålla personal (Tham, 2006; Webb & Carpenter, 2011). Samtidigt har det stora ansvaret 

som ligger på socialsekreterare påvisats (SFS 2001:453). Uppsatsförfattarna anser därmed att 

det blir relevant att undersöka vad som får socialsekreterare att stanna kvar inom yrket. 

Intentionen är således att skapa en djupare förståelse för motivation och tillfredsställelse i 

arbetet. En avgränsning i studien är att enbart undersöka vilka positiva aspekter som bidrar till 

att socialsekreterare väljer att stanna kvar på arbetsplatsen. Ytterligare en avgränsning är att 

endast studera socialsekreterare som arbetar med missbruksproblematik då det upplevs finnas 

en kunskapslucka inom detta område. Förhoppningen är att studien ska ge en nyanserad bild av 

socialsekreterarnas arbetsmiljö och därmed bidra med kunskap om vilka faktorer som kan 

hämma den omfattande personalomsättningen. Vidare kan det även vara nyttigt för 

socialsekreterarna att själva fundera kring vad som får dem motiverade i det dagliga arbetet och 

vad som får dem att stanna kvar på arbetsplatsen. 

1.3 Förförståelse 

Under studietiden har båda uppsatsförfattarna arbetat inom socialtjänstens verksamheter och på 

så vis skaffat sig kunskap kring olika arbetsplatser. Även om detta kan betraktas som relativt 

kort tid har uppfattningen blivit att arbetet som socialsekreterare många gånger är ogynnsamt. 

Det ställs höga krav, det är stressigt och arbetet som utförs kan inte heller anses vara tacksamt 

utifrån ett klientperspektiv. Författarnas upplevelse är att det är extra påfrestande för de som 

arbetar med personer med en missbruksproblematik eftersom återfallsaspekten även finns med 
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i bilden. Arbetet som genomförts kan vissa gånger kännas ogjort och socialsekreterarna får 

börja om på ruta ett igen med sina klienter. Detta menar uppsatsförfattarna kan leda till den 

stora personalomsättningen som upplevs existera bland socialsekreterare 

1.4 Syfte & frågeställningar 
 

Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till att socialsekreterare inom socialtjänstens 

missbruksenhet väljer att stanna kvar på arbetsplatsen. 

• Vad skapar tillfredsställelse i socialsekreterarnas arbete? 

• Vad skapar motivation i socialsekreterarnas arbete? 

• Hur upprätthåller socialsekreterarna motivationen i sitt arbete? 

1.5 Begreppsdefinition  

1.5.1 Motivation  

Jenner (1987) menar att termen motivation kommer från det latinska ordet movore och betyder 

”att röra sig”. Motivation är alltså en process som sätter igång och styr mänskligt beteende. 

Författaren anser dock att motivation måste ställas i relation till något mål och kan inte enbart 

ses som något som existerar inom individen (Jenner, 1987). På liknande sätt beskriver Madsen 

(1969) begreppet motivation och menar att motivation handlar om drivkrafterna bakom 

människors handlingar, något som är viktigt för att förstå och påverka deras beteenden. När 

begreppet motivation tas upp i denna studie ligger utgångpunkten i Jenners och Madsens 

förklaring. Motivation syftar alltså till de bakomliggande faktorer till det som driver människor 

till handling. Det här skapar sedan en positiv känsla hos individen och får denne att fortsätta 

sträva framåt.  

1.5.2 Socialsekreterare  

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, (2019) skriver på sin hemsida att socialsekreterare 

vanligtvis är utbildade till socionomer och arbetar med socialt arbete på olika sätt. 

Arbetsuppgifterna har en bred variation men handlar i huvudsak om att hjälpa både barn och 

vuxna som är i behov av stöd (SKR, 2019). Många socialsekreterare arbetar inom kommunernas 

socialtjänst och har då ofta mer specifika arbetsuppgifter, exempelvis missbruksproblematik 

(SKR, 2019). Socialstyrelsen (2019) skriver att socialtjänsten ansvarar för de sociala 
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stödinsatser som personer med en missbruks- eller beroensproblematik har rätt till. 

Socialtjänsten ska arbeta förebyggande samt säkerställa att individen får den hjälp denne 

behöver för att bli drogfri (Socialstyrelsen, 2019).  

Begreppet socialsekreterare kommer genomgående att användas i denna studie och avser då 

framförallt socialsekreterare inom socialtjänstens missbruksenhet. Under kapitlet om tidigare 

forskning tas även begreppet socialarbetare upp och avser då socialt arbete mer generellt. Här 

inkluderas alltså flera yrkestitlar som arbetar med socialt arbete. Den forskning som tas upp i 

studien har studerat olika områden inom det sociala arbetet och uppsatsförfattarna hänvisar 

läsaren att se respektive artikel om en tydligare definition önskas.  

1.6 Disposition  

Studien innehåller sju kapitel följt av en referenslista samt bilagor. Första kapitlet innehåller en 

presentation samt problemformulering av ämnet. Här redogörs även studiens relevans för 

socialt arbete och uppsatsförfattarnas förförståelse. Vidare preciseras studiens syfte och 

frågeställningar, centrala begrepp samt uppsatsen disposition. Därefter följer kapitel två som 

beskriver det aktuella forskningsläget följt av kapitel tre som behandlar den teoretiska 

utgångspunkten. I kapitel fyra behandlas studiens design, tillvägagångssätt, metodval, 

metodologisk reflektion samt etiska aspekter av studien. Undersökningens resultat presenteras 

i kapitel fem som följs av en avslutande diskussionsdel i kapitel sex.   
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer det aktuella forskningsläget att presenteras. Det har forskats en hel del 

kring socialarbetares psykosociala arbetsmiljö men majoriteten av de genomförda studierna har 

lyft de negativa aspekterna och förbättringspunkter inom området. Forskningen har även till 

stor del studerat det rådande läget mer generellt inom socialt arbete och enbart inom vissa av 

socialtjänstens enheter, såsom barn- och familjeenheten. Denna studie har istället en positiv 

infallsvinkel där fokus har legat på att utforska varför socialsekreterare som arbetar med 

missbruksproblematik väljer att fortsätta arbeta inom just denna enhet. 

 

2.1 En förändrad styrningsregim 
 

Förändringarna inom välfärdssektorn i Sverige har de senaste decennierna varit genomgripande 

och nya rapporter kommer ständigt gällande arbetsmiljön inom socialtjänsten där 

socialsekreterares arbetssituation inom flera olika enheter framstår som särskilt svår. 

Förändringarna benämns som New Public Management (NPM), vilket beskrivs som en 

styrningsregim som överordnar flera professionella verksamhetsregimer (Astvik, Welander & 

Isaksson, 2017a; Astvik & Melin, 2013). NPM innebär ett decentraliserat resultat- och 

kostnadsansvar, interna marknader och en ständig rationalisering av verksamheterna, något som 

i sin tur innebär ökade arbetskrav för de anställda inom välfärdssektorn i Sverige. Vidare utgör 

kombinationen av en hög arbetsbelastning och otillräckliga resurser problem med att utföra 

arbetet på ett tillfredsställande sätt, vilket leder till en hög förekomst av arbetsrelaterad stress 

(Astvik & Melin, 2013). Även Arches (1991) beskriver hur flertalet yrkestitlar inom socialt 

arbete i den amerikanska staten Massachusetts påverkas negativt av den rådande 

byråkratiseringen då den begränsar individens autonomi. Den byråkratiska organisationen är 

beroende av en hierarkisk auktoritet och formell reglering där personalen pressas till att 

effektivisera arbetet och fatta beslut grundat på ekonomi istället för klientens behov (Arches, 

1991). Nyexaminerade socialarbetare kan därmed ha svårigheter med att tillämpa de tekniker 

som de lärt sig via skolan och ställs inför moraliska och etiska dilemman som denne har lite 

kontroll över (Arches, 1991).  
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2.2 Arbetsmiljöns betydande roll 
 

Det blir allt viktigare att rikta uppmärksamheten mot de psykosociala faktorerna på en 

arbetsplats, menar Gard (2014). Vidare uppger han att vi människor i stor utsträckning är 

varandras psykosociala arbetsmiljö och att arbeten inom bland annat vård, utbildning och 

serviceverksamheter har blivit allt mer psykologiskt och emotionellt krävande. Samma 

författare tar upp några grundläggande kriterier för ett gott arbete ur ett psykosocialt perspektiv, 

där bland annat självbestämmande, socialt samspel samt trygga fysiska och emotionella 

förhållanden ska finnas på en arbetsplats. Trivseln på arbetsplatsen har samband med hälsa och 

välbefinnande, något som i sin tur har kopplingar till hög arbetsmotivation bland medarbetare 

(Gard, 2014). Författaren menar vidare att arbetstrivseln påverkas positivt av olika motiverande 

processer, bland annat av att individens resurser tas tillvara, vilket skapar högt 

arbetsengagemang och höga arbetsprestationer. Sådana motiverande faktorer på arbetsplatsen 

kan sedan medverka till att utveckla kompetens och lärande i arbetet (Gard, 2014). 

 

2.3 Socialtjänstens problematiska arbetsmiljö 
 

Ravalier (2018) fastställer i sin studie att upp till cirka 40 procent av socialarbetare med flera 

yrkestitlar i Storbritannien är missnöjda med sina jobb. 60 procent har gått till arbetet vid minst 

två tillfällen det senaste året trots att de varit sjuka, och mer än hälften har för avsikt att lämna 

arbetsplatsen inom de kommande 14 månaderna. Sammantaget påvisas att socialtjänstens 

verksamheter i både Sverige och Storbritannien har stora problem och brister i den psykosociala 

arbetsmiljön, med höga nivåer av negativa arbetsförhållanden och ansträngda 

arbetsvillkor (Astvik et al., 2017a; Astvik et al., 2017b; Ravalier, 2018). Astvik et al. (2017b) 

påpekar att det förekommer en hög arbetsbelastning inom flera enheter på den svenska 

socialtjänsten och att detta på sikt kan få negativa konsekvenser vad gäller framförallt hälsan. I 

parallell till detta fastställer Ravalier (2018) att arbetsrelaterad stress är den näst största orsaken 

till korttidsfrånvaro hos offentligt anställda socialarbetare i Storbritannien. Här påvisas även en 

tydlig exponering av flera negativa arbetsförhållanden där krav på arbetsrollen, brist på kontroll 

och socialt stöd förknippas med stress (Ravalier, 2018). Även organisationskultur och andra 

villkor som låg lön, påverkar känslan av stress negativt (Ravalier, 2018). Ravalier (2018) 

beskriver vidare att det är välkänt att anställda som arbetar under höga nivåer av stress presterar 

sämre, varpå han belyser behovet av att förbättra dessa arbetsvillkor. Ravalier (2018) påstår att 
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resultaten han presenterar även går att tillämpa på andra organisatoriska arbetsplatser runt om 

Europa samt att det behövs ytterligare forskning inom området. 

Avgörande för om yrkesgrupperna socialsekreterare, biståndshandläggare och socialtjänstens 

chefer väljer att lämna sin arbetsplats eller inte, är om organisationerna intresserar sig för 

personalens mående samt om de är måna om att behålla sin personal (Astvik et al., 2017a; 

Astvik et al., 2017b). En bristande personalorientering är således något som är starkt relaterat 

till intentionen att lämna arbetet (Astvik et al., 2017a). Betydelsen av personalorientering vittnar 

om ett alltmer individualiserat arbetsliv som innebär att arbetstagarna bland annat får ta ett eget 

ansvar över att hantera den höga arbetsbelastningen som förekommer, något som på sikt får ett 

negativt utfall (Astvik el al., 2017a). 

2.4 Interventioner för att främja långtidsanställningar 
 

Webb och Carpenters (2011) studie om lärare, sjuksköterskor och socialarbetare inom flera 

områden i USA visar att arbetsgivarna måste börja utreda de faktorer som bidrar till den onödigt 

stora personalomsättningen genom att tillfråga personalen om deras åsikter. Resultatet bör 

sedan utgöra grunden till nya policys för att bibehålla personal inom dessa professioner. Utöver 

att arbetsplatsens styrkor och utvecklingsområden lyfts fram, ger detta även empower till 

personalen, menar Webb och Carpenter (2011). Även Astvik et al. (2017b) poängterar vikten 

av personalinflytande för att främja ett mer positivt hälso- och arbetsrelaterat klimat där 

arbetsgivarna bör ta till vara på de resurser som finns tillgängliga på arbetsplatsen, däribland 

möjlighet till inflytande och socialt stöd. Ett personalorienterat ledarskap visar även på minskad 

ångest, emotionell utmattning och stress samt reducerad sjukfrånvaro, och ökar istället det 

psykiska välbefinnandet och arbetstillfredsställelsen (Astvik et al., 2017b). Tham (2006) uppger 

att den mest framträdande faktorn som bidrar till att socialsekreterare inom den svenska 

socialtjänstens barn- och familjeenhet känner ett missnöje över den rådande 

arbetsplatssituationen är bristen av personalorientering från arbetsgivarens sida. Här handlar 

det om att personalen vill känna sig uppskattade och omhändertagna samt att arbetsgivaren 

intresserar sig för deras mående. Tham (2006) framhäver att personalen kan hantera kravfulla 

och stressiga arbetssituationer om de känner sig uppskattade och värdesatta av ledningen.  

 

Vidare är det första året av en anställning det viktigaste för framtida uppsägningar där en 

reflexiv inskolning kan förhindra en uppsägning (Webb & Carpenter, 2011). I det praktiska 
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arbetet upplever socialarbetare tillfredsställelse när de inte är begränsade av effektivitetskrav 

samt har en känsla av självbestämmande, med andra ord när byråkratisering inte är närvarande 

(Arches, 1991). Den organisatoriska kulturen är viktigare för de anställda än deras möjlighet 

till att påverka arbetsuppgifterna, anger Tham (2006). De interventioner som riktas mot att öka 

de anställdas engagemang samt de åtgärder som är ämnade åt en mindre specifik grupp av 

anställda och inte en hel arbetsgrupp anses vara mer effektiva för att minska omsättningen av 

anställda (Webb & Carpenter, 2011).  

 

2.5 Positiva aspekter av socialt arbete 
 

Graham och Sheir (2010) uppger att majoriteten av tidigare forskning belyser negativa aspekter 

inom socialarbetares arbetsmiljö, såsom stress. De konstaterar därmed att det finns en 

kunskapslucka vad gäller positiva upplevelser av arbetet. På liknande sätt konstaterar Pooler, 

Wolfer och Freeman (2014) en kunskapslucka vad gäller positiva aspekter inom flera yrkestitlar 

inom socialt arbete i Colombia och USA. Genom Poolers et al. (2014) studie framkommer det 

att aspekter av både interpersonella faktorer, det vill säga interaktioner mellan socialarbetare 

och andra personer, och intrapersonella faktorer, som rör mer inre faktorer inom den egna 

socialarbetaren, bidrar till upplevd glädje på arbetsplatsen. Den förstnämnda, interpersonella 

faktorer, inkluderar aspekter som relationer till både klienter och kollegor samt att göra skillnad 

genom att arbetet utmynnar i positiva förändringar för klienter, kollegor, organisationen, 

kommunen eller andra. De intrapersonella faktorerna inbegriper meningsskapande, exempelvis 

att det sociala arbetet är bäst lämpad för individuella intressen och behov samt att känna 

tillfredsställelse genom att hjälpa andra. Vidare handlar de intrapersonella faktorerna även om 

att ha realistiska krav på sig själv, att utvecklas kunskapsmässigt samt att förbättra sin 

självkänsla (Pooler et al., 2014). Pooler et al. (2014) anser att det finns en tydlig koppling mellan 

dessa beskrivna källor till arbetsglädje och motivationsforskning inom organisationer.  

 

Watson och Hoefer (2016) tar upp fem teman som kan likställas med Poolers et al. (2014) 

interpersonella faktorer. De fem teman är “att göra skillnad i människors liv”, “känna mening i 

arbetet”, “få vara en förespråkare”, “agera som mentor och hjälpa medarbetare att utvecklas”, 

“att få ge till andra men att även få känna uppskattning tillbaka”, samt att “få möjlighet att föra 

talan för dem som inte har möjlighet att själv föra talan”. Samtliga teman relateras således till 

positiva aspekter av socialt arbete. Genom att finna nya perspektiv och fokusera på element av 
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glädje kan arbetsgivaren lättare behålla kvalificerad personal inom socialt arbete samt locka 

nya och begåvade medarbetare (Watson & Hoefer, 2016).  

 

Graham och Shiers (2010) studie visar på att ökad arbetsbelastning bland socialarbetare inom 

flera områden av socialt arbete i regionen Alberta i Kanada inte nödvändigtvis behöver relatera 

till minskat välbefinnande. De menar att det är lika mycket området, typen och breddgraden av 

arbetet som är betydande när det kommer till arbetsbelastning. Författarna diskuterar även i sin 

studie att den stora mångfald av målgrupper som en socialarbetare kan arbeta med, är generellt 

viktigt inom yrket. Den stora mängden av olika aktiviteter inom det sociala arbetet, vad gäller 

olika målgrupper och variation av arbetsuppgifter, bidrar således till att öka nivån av 

välbefinnande, menar dem (Graham & Shier, 2010). 

Flera studier påvisar till sist att det är viktigt att ha en balans mellan personliga och 

arbetsrelaterade aktiviteter. Graham och Shier (2010) påstår dock att detta inte behöver vara 

nödvändigt. Istället framkommer det i deras studie att socialarbetare känner ett starkt samband 

mellan sitt privatliv och det professionella, vilket även är något som har en positiv inverkan på 

välbefinnandet (Graham & Shier, 2010).  

2.6 Sammanfattning  

Det framgår att de professionella inom de sociala verksamheterna exponeras för flera negativa 

arbetsförhållanden, såsom krav på arbetsrollen, brist på kontroll och socialt stöd samt att det 

förekommer en stor personalomsättning (Ravalier, 2018). Här spelar organisationers 

personalorientering en betydande roll då ett personalorienterat ledarskap ökar det psykiska 

välbefinnandet och arbetstillfredsställelsen (Astvik et al., 2017a; Astvik et al., 2017b). Vidare 

vill anställda känna sig uppskattade, omhändertagna och att arbetsgivaren intresserar sig för 

deras mående (Tham, 2006). Även personalinflytande blir av stor vikt då det främjar ett mer 

positivt hälso- och arbetsrelaterat klimat (Astvik et al., 2017b). 

Det framkommer även att ett flertal faktorer bidrar till att socialarbetare upplever glädje på 

arbetsplatsen. Både interpersonella faktorer, det vill säga interaktioner mellan socialarbetare 

och andra personer, och intrapersonella faktorer, som rör mer inre faktorer inom den egna 

socialarbetaren, bidrar till upplevelse av glädje på arbetsplatsen (Poolers et al., 2014). Andra 

faktorer är bland annat att göra skillnad genom att arbetet utmynnar i positiva förändringar för 

klienterna, relationer till både klienter och kollegor, att det sociala arbetet är bäst lämpad för 
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individuella intressen och behov, samt att känna tillfredsställelse genom att hjälpa andra (Pooler 

et al., 2014). Den stora mängden av olika aktiviteter inom yrkesprofessionen som socialarbetare 

har, vad gäller olika målgrupper och variation av arbetsuppgifter, bidrar till att öka nivån av 

välbefinnande (Graham & Shier, 2010). Avslutningsvis framkommer att socialarbetare 

upplever tillfredsställelse i det praktiska arbetet när de inte är begränsade av effektivitetskrav 

samt har en känsla av självbestämmande, med andra ord när byråkratisering inte är närvarande 

(Arches, 1991).  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

För att skapa förståelse för viljan av att stanna kvar på arbetsplatsen, används Herzbergs 

motivationsteori som teoretisk utgångspunkt. Teorin inkluderar flera olika faktorer som 

påverkar arbetstagarens motivation och tillfredsställelse i arbetet och anses därmed vara 

heltäckande och relevant i förhållande till studiens syfte. Kapitlet inleds med att ge läsaren en 

kort inblick i teorin för att sedan beskriva dess bakomliggande fakta samt de faktorer som bidrar 

till upplevd arbetsmotivation. Avslutningsvis framförs kritik som har lyfts mot teorin.  

 

3.1 Herzbergs motivationsteori  

Herzberg är upphovsman till den så kallade tvåfaktorteorin som bygger på ett omfattande 

empiriskt material av flera studier om arbetsmotivation (Herzberg, Mausner & Snyderman, 

1999). Genom teorin försöker Herzberg förklara arbetsmotivation, det vill säga vad anställda 

behöver för att känna sig motiverade och tillfredsställda på arbetsplatsen. Huvudbudskapet med 

teorin är att när arbetsmotivation ska analyseras måste forskaren skilja mellan två olika 

motivationsfaktorer, hygienfaktorer och motivatorer (Herzberg et al. 1999). Den förstnämnda 

handlar om arbetsmiljön och förhållanden kring arbetets utförande medan den sistnämnda 

relaterar till prestationer i själva arbetet och arbetsuppgifterna. Herzberg menar att det är lika 

viktigt att förebygga missnöje och mental ohälsa med hjälp av hygienfaktorerna, som det är att 

skapa arbetstillfredsställelse och ett friskt mentalt tillstånd med hjälp av motivatorerna 

(Herzberg et al. 1999). Detta är dock en paradox av två dynamiker mellan hygienfaktorer och 

motivatorer då de rör sig på olika skalor, men påverkas ändå av varandra (Herzberg et al. 1999).  

3.1.1 Bakgrund till teorin 

Bakgrunden till Herzbergs tvåfaktorsteori utmynnar från tidigare undersökningar han gjort om 

arbetsmotivation på nio olika företag inom industrisektorn (Herzberg et al. 1999). När anställda 

berättade att de var otillfredsställda på arbetsplatsen var detta ofta relaterat till hygienfaktorer, 

det vill säga en ogynnsam arbetsmiljö. Paradoxalt upplevde de dock inte tillfredsställelse om 

arbetsmiljön var god, istället var upplevelsen av tillfredsställelse kopplat till vad de gjorde på 

arbetet, det vill säga motivatorerna (Herzberg et al. 1999). Anställda kände således glädje i 

arbetet genom deras uppgifter när de fick känna sig framgångsrika i deras prestationer samt när 

möjligheten till professionell utveckling fanns. När Herzberg sedan skulle bearbeta allt material 
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han samlat in, använde han sig av critical incident – tekniken. Respondenterna fick då utgå från 

specifika kritiska eller avgörande händelser, med utgångspunkt i FAE-modellen (se nedan). 

Herzberg kunde sedan visa på hur attityder kan leda till beteenden (Herzberg et al. 1999). 

 

 

 

Figur 1. FAE-modell tagen ur Hedegaard Hein (2012, s. 128). 

Hedegaard Hein (2012) beskriver denna modell mer konkret, men hänvisar till Herzbergs 

användning av den för hur objektiva händelser och subjektiva erfarenheter kan studeras. 

Hedegaard Hein (2012) menar att en kritisk händelse (faktor) leder till en psykologisk reaktion 

(attityd), som i sin tur leder till en konsekvens (effekt) för arbetstagaren. På liknande sätt såg 

Herzbergs i sina analyser att olika faktorer/ händelser ändrade arbetstagarnas attityder 

(Herzberg et al. 1999). Hedegaard Hein (2012) förklarar Herzbergs användning av modellen i 

förhållande till analyserna av hans studie och menar att oavsett händelse så leder den till en 

reaktion. Antingen tillfredsställer händelsen ett behov/ utlöser en drivkraft hos en arbetstagare 

eller till att ett behov inte blir tillfredsställt. Herzberg uppger att olika faktorer på så sätt är 

förbundna med objektiva händelser som arbetstagaren upplever betydelsefulla för dennes 

tillfredsställelse eller attityd på arbetsplatsen (Herzberg et al., 1999).  

3.1.2 Faktorer 

Herzberg fastställer 14 stycken betydelsefulla faktorer som påverkar arbetstagarens inställning 

till arbetet positivt eller negativt (Herzberg et al. 1999). Av dessa faktorer är nio stycken 

hygienfaktorer; arbetsförhållanden, ledning, företagspolitik och administration, lön, status, 

interpersonella relationer, ledning, anställningstrygghet och privata faktorer, samt fem 

stycken motivationsfaktorer; ansvar, själva arbetet, befordran, bekräftelse, prestation samt 

utvecklingsmöjligheter. 

Herzberg konstaterar att det även finns skillnader mellan hur de ovanstående faktorerna 

fungerar där en del relaterar mer frekvent till perioder då arbetstagarna känner missnöje, medan 

andra faktorer oftare relaterar till mycket tillfredsställelse (Herzberg et al. 1999). Slutsatsen 

Herzberg drog är att motsatsen till arbetstillfredsställelse inte är otillfredsställelse utan “ingen 

tillfredsställelse” och motsatsen till missnöje med arbetet inte är arbetstillfredsställelse utan 

Faktor  

 
Attityd  

 
Effekt 
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“inget missnöje med arbetet” (Herzberg el al. 1999). Utifrån detta kallar Herzberg 

hygienfaktorer för de faktorer som primärt förknippas med otillfredsställelse i arbetet och 

motivatorer för de faktorer som primärt förknippas med arbetstillfredsställelse. Dessa två typer 

av faktorer är i sin tur förenade med mänskliga behov av två uppsättningar. Den ena tar 

utgångspunkt i överlevnadsstrategier och handlar primärt om att undvika smärta och obehagliga 

situationer, alltså yttre motivationsfaktorer (hygienfaktorer). Den andra tar istället utgångspunkt 

i förmågan och behovet av att prestera, något som i sin tur är sammanlänkat med ett 

utvecklingsbehov, alltså inre motivationsfaktorer (motivatorer). Båda dessa behov måste 

tillfredsställas, men det är i första hand de inre motivationsfaktorerna som skapar 

arbetstillfredsställelse och förändringar av medarbetarnas prestationer på arbetet (Herzberg et 

al. 1999). 

3.2 Kritik mot Herzbergs motivationsteori 

Det riktats en hel del kritik mot Herzbergs tvåfaktorsteori. Hedegaard Hein (2012) framför 

bland annat kritik mot förhållandet mellan hygienfaktorerna och motivatorerna. Herzberg 

menar att dessa två hör hemma på varsin skala, vilket innebär att hygienfaktorer inte kan bidra 

till att skapa arbetstillfredsställelse eller motivation samt att motivationsfaktorer 

definitionsmässigt inte kan bidra till att skapa missnöje med arbetet eller bristande motivation 

(Hedegaard Hein, 2012). Hedegaard Hein (2012) menar att i förhållande till modern 

motivationsteori kan detta verka märkligt, alltså att förhållanden som det praktiska arbetet, 

bekräftelse och prestationer inte kan leda till demotivation. Enligt Hedegaard Hein (2012) kan 

det anses underligt om engagerade och starkt motiverade medarbetare inte skulle bli 

demotiverade om motivationsfaktorerna i själva arbetet inte är uppfyllda. För att granska detta 

vidare menar han att metoden som Herzberg använder i sina tidigare studier, som också ligger 

till grund för hans teori, kritiskt bör granskas vad gäller bland annat att critical incident-tekniken 

(Hedegaard Hein, 2012). Även Sachau (2007) lyfter kritik kring denna teknik då den inte anses 

vara en lämplig metod. De påståenden som Herzberg baserar på tekniken stöds inte av andra 

forskare som har reproducerat studien. Vidare menar Sachau (2007) att tekniken även utgör 

generella antaganden om att människor tenderar att förklara sina framgångar genom sina egna 

ansträngningar och prestationer, det vill säga faktorer som Herzberg menar tillhöra motivatorer. 

Samtidigt som människor har benägenhet att skylla sina misslyckanden på ledningen, 

arbetskamrater och policys. Sachau (2007) menar således att det hade varit klokt av Herzberg 

att testa sin teori med varierande metoder. 
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4. Metod 

I följande kapitel redovisas en översikt över studiens tillvägagångssätt där datainsamlings- och 

analysmetod behandlas. Kapitlet innehåller även urval, undersökningens tillförlitlighet och en 

metodologisk reflektion. Avslutningsvis framförs reflektioner kring etiska utgångspunkter.  

4.1 Studiens design 

Utifrån studiens syfte att undersöka socialsekreterares upplevelser av arbetsmotivation och 

tillfredsställelse inom socialtjänstens missbruksenhet, har denna studie en kvalitativ ansats. 

Bryman (2018) skriver att den kvalitativa forskningen är tolkningsinriktad med fokus på 

individers tolkningar av sin egen verklighet i en viss situation. Den kvalitativa forskaren vill 

såldes skapa en förståelse för den sociala verkligheten och lägger därav till största del tonvikt 

på ord (Bryman, 2018). Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för 

socialsekreterarnas positiva upplevelse av sitt arbete och sin arbetsplats samt vad som får dem 

att stanna kvar. Avsikten var således att få en inblick i enskilda personers upplevelser och 

tolkningar av sin egen livsvärld och motiverar därmed att studien utgår från en kvalitativ design.  

4.2 Urval 

I studien har urvalsmetoden bekvämlighetsurval använts. Bekvämlighetsurval motsvarar 

respondenter som enkelt finns tillgängliga i forskarens närhet (Bryman, 2018). Eftersom den 

tid som fanns till förfogande var relativt kort var det nödvändigt att respondenterna fanns enkelt 

tillgängliga. Vidare för att kunna undersöka varför respondenterna valt att stanna kvar på sin 

arbetsplats var ett krav att de skulle ha arbetat i minst fyra år på en och samma arbetsplats för 

att kunna besvara forskningsfrågan. Detta resulterade dock i svårigheter med att hitta 

respondenter i tid och kravet på fyra år fick sänkas till tre år.  

För att hitta lämpliga intervjupersoner var avsikten att i ett första skede ta kontakt med 

enhetschefer för flera närliggande kommuners missbruksenheter. Chefen tillfrågades om denne 

hade någon eller flera anställda med lämplig erfarenhet. För att undvika att respondenterna 

skulle hamna i en beroendeställning gentemot sin chef, togs sedan en kontakt med respektive 

intervjuperson. Då flera av cheferna inte var tillgängliga togs dock merparten av kontakten 

direkt med respondenterna. Detta resulterade i sex deltagare från fem kommuner. Slumpen 
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utgjorde att samtliga respondenter var kvinnor. Eftersom detta inte var ett medvetet val från 

författarnas sida är det inte heller något som kommer att beaktas under analysen. 

4.2.1 Presentation av respondenter 

De sex respondenterna som motsvarade studiens urval arbetade i olika stora kommuner i 

Mellansverige. Samtliga har flera års erfarenhet av missbruksarbete och arbetar idag som 

socialsekreterare inom socialtjänstens missbruksenhet. De arbetar således med 

myndighetsbeslut för personer med en missbruksproblematik. Två utav respondenterna har 

dock en delad tjänst, där de handlägger både missbruksärenden och övriga vuxen-ärenden, 

såsom försörjningsstöd. Hur länge de har arbetat på den aktuella arbetsplatsen varierar från 

strax över tre år upp till 14 år. För att minimera risken att röja deras identitet kommer respektive 

respondent inte att presenteras närmre, då det inte heller är information som är av betydelse för 

analysen. 

4.3 Intervjuer 

För att få kunskap om socialsekreterares eget perspektiv vad gäller deras arbetssituation 

genomfördes sex semistrukturerade intervjuer. Innan respektive intervju fick respondenterna ta 

del av ett informationsbrev, där studiens syfte och respondenters rättigheter framgick (se bilaga 

2). Bryman (2018) skriver att en semistrukturerad intervju utgår från en intervjuguide med 

förutbestämda teman som ska beröras. Frågorna behöver nödvändigtvis inte följa ordningen i 

intervjuguiden och följdfrågor som knyter an till respondentens svar och som uppfattas som 

viktiga kan också ställas. Varje enskild respondent har genom denna typ av intervju stor frihet 

att svara på sitt eget sätt (Bryman, 2018). En intervjuguide utformades med tre teman utöver 

inledande bakgrundsfrågor (se bilaga 3). Under varje tema fanns sedan två till fyra huvudfrågor 

som var utformade för att i största möjliga mån besvara forskningsfrågorna. Intervjuguiden 

avslutades med tre think- aloud frågor i syfte av att vidröra viktiga faktorer som framkom ur 

tidigare forskning och teori. Charters (2003) skriver att think- aloud metoden är precis som 

namnet antyder, en metod där deltagarna får verbalisera alla tankar de får under en specifik 

uppgift. Denna metod användes för att inte styra respondenterna och anta att faktorerna som 

framkom under tidigare forskning och teori även var viktiga för dem. Respondenterna fick här 

tänka högt kring respektive faktor, utan att behöva anpassa svaret på något sätt. Intervjuguiden 

användes sedan på ett semistrukturerat sätt, där uppsatsförfattarna hade möjlighet att fånga upp 

sådant som var relevant för syftet genom följdfrågor. Intervjuguiden bidrog även till en känsla 
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av trygghet då båda uppsatsförfattarna kan anses vara nybörjare på att intervjua. Båda 

författarna till denna studie deltog under samtliga intervjuer, där en ledde intervjun medan den 

andra höll sig i bakgrunden för att observera och anteckna vid behov. Valet av att båda deltog 

under intervjun ansågs minimera risken av att viktig information gick förlorad då båda var 

uppmärksamma på relevanta följdfrågor.  

I ett inledande skede av studien var tanken att en pilotintervju skulle ha genomförts för att testa 

hur intervjuguidens frågor uppfattades, men på grund av tidsbrist var detta ej genomförbart. 

Efter att ha genomfört första intervjun framgick dock att delar i intervjuguiden behövde 

förtydligas, varav mindre justeringar gjordes. Vidare fick respondenterna möjligheten att välja 

intervjuplats, där alla valde att genomföra den på den egna arbetsplatsen. Efter samtycke från 

samtliga respondenter spelades intervjuerna in för att minimera risken att gå miste om viktig 

information. För att säkerställa att det inspelade materialet hanterades i enlighet med The 

General Data Protection Regulation (GDPR) användes en diktafon som inspelningsinstrument 

i fem av sex intervjuer. Då uppsatsförfattarna inte hade tillgång till en diktafon vid första 

intervjutillfället, spelades denna in med hjälp av en mobiltelefon. Författarna säkerställde dock 

att ljudfilen sparades på ett säkert sätt för att obehöriga inte skulle kunna komma åt den. 

4.4 Analysmetod  

Datat analyserades utifrån en tematisk analys för att så långt som möjligt låta materialet tala för 

sig själv. Enligt Bryman (2018) handlar en tematisk analys om att utforma ett index över 

centrala teman och delteman genom att forskaren försöker hitta återkommande mönster samt 

likheter och skillnader i intervjupersonernas berättelser. Intervjuerna transkriberades 

fortlöpande av den uppsatsförfattare som lett intervjun, varav tre intervjuer transkriberades av 

respektive intervjuare. Båda uppsatsförfattarna läste sedan det insamlade empiriska materialet 

ett flertal gånger. En uppdelning gjordes mellan att bearbeta och koda tre intervjuer på varsitt 

håll för att urskilja viktiga och återkommande ord och meningsbyggnader som relaterade till 

studiens syfte och frågeställningar. Varje intervjuperson markerades med varsin färg för att 

lättare särskilja vem som sagt vad under tematiseringen. Resultatet sammanställdes till sist av 

båda uppsatsförfattarna utifrån de teman och underteman som framkom under analysen. 
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4.5 Tillförlitlighet  

För att höja kvalitén i denna kvalitativa studie har tillförlitlighet genomgående eftersträvats, ett 

begrepp som Bryman (2018) menar går att likställa med reliabilitet och validitet. För att stärka 

tillförlitligheten menar Bryman (2018) att studien måste uppfylla fyra delkriterier bestående av 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten till att styrka och bekräfta innehållet. 

För att uppnå trovärdighet uppger Bryman (2018) att forskaren behöver säkerställa att studien 

utförs i enlighet med de rådande regler som finns gällande forskning. Forskaren ska även 

rapportera resultat till de personer som ingått i studien för att kunna bekräfta att uppgifterna 

som samlats in tolkats rätt (Bryman, 2018). Uppsatsförfattarna till denna studie har eftersträvat 

att ge en så rättvis bild av empirin som möjligt. Uppsatsen har därmed skickats till samtliga 

respondenter för att ge dem möjlighet att kommentera och godkänna att författarna uppfattat 

dem korrekt innan publicering. De etiska forskningsreglerna som föreligger vid en uppsats på 

grundnivå har även efterföljts.  

När det gäller överförbarhet i kvalitativa studier menar Bryman (2018) att det handlar om att 

ge djup i sin forskning, till skillnad mot bredd som eftersträvas i kvantitativ forskning. Han 

menar då att kvalitativa forskare uppmanas till att producera täta och fylliga beskrivningar i 

resultatet utifrån det data som insamlats för att påvisa överförbarhet (Bryman, 2018). I denna 

studie har överförbarheten säkerställts genom att använda många citat från respondenterna. 

Citeringarna är således transkriberade på så vis att inga korrigeringar av upprepningar eller 

stakningar har tagits bort.  

Bryman (2018) skriver att pålitlighet av en studie är av granskande karaktär där forskaren ska 

säkerställa att det finns en fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser av 

forskningsprocessen. Detta innebär att läsaren ska kunna följa alla steg i forskningsprocessen 

och bedöma kvalitén på studien utifrån dess transparens (Bryman, 2018). För att uppnå det 

tredje kriteriet av pålitlighet har tillvägagångssättet beskrivits så utförligt som möjligt. Här 

redovisas även ursprungstanken vid de ändringar som gjorts samt orsaken till ändringen. 

Uppsatsen har därutöver granskats av såväl studiekamrater som handledare. 

När det kommer till att styrka och bekräfta studiens innehåll menar Bryman (2018) att forskaren 

försöker säkerställa att denne agerat i god tro, något som innebär att det ska vara uppenbart att 

forskaren inte lagt in egna värderingar eller påverkat utförandet av och slutsatserna från 

undersökningen. För att uppnå det sista kriteriet har uppsatsförfattarnas förförståelse redovisats 
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i ett enskilt avsnitt för att tydliggöra detta. Uppsatsförfattarna har varit ödmjuka inför att det 

inte är möjligt att vara fullständigt objektiv i undersökningen, men har så långt det är möjligt 

intagit ett objektiv förhållningssätt. För att minimera risken att någon del i uppsatsen skulle bli 

färgad av subjektiva åsikter har båda uppsatsförfattarna varit involverade i samtliga delar där 

det objektiva förhållningssättet diskuterats. Uppsatsförfattarnas personliga värderingar speglar 

således inte avsiktligen resultatet av denna studie. 

4.6 Metodologisk reflektion  

För att undersöka studiens syfte valde uppsatsförfattarna att göra en kvalitativ undersökning 

genom att samla in data via intervjuer. Det blev givet att realisera kvalitativa intervjuer då syftet 

med studien var att få ett rikligt material och djup i resultatet. Bryman (2018) skriver att i 

kvalitativa studier är det respondenternas perspektiv som är utgångspunkten medan det i 

kvantitativa undersökningar är forskarens uppfattning som styr. Att istället ha genomfört en 

kvantitativ studie hade givit ett bredare resultat men respondenternas subjektiva upplevelser 

skulle då inte ha framgått. Bryman (2018) uppger även att kvalitativa forskare söker en 

kontextuell förståelse vad gäller människors beteenden och värderingar, medan kvantitativa 

forskaren eftersträvar generaliserbara resultat. Då syftet med studien inte var att uppnå några 

generaliserbara resultat utan istället ge möjlighet till djupare förståelse i respondenternas svar, 

var det även viktigt att få möjlighet att ställa följdfrågor, något som inte heller hade varit möjligt 

via en kvantitativ studie. Metodvalet anses därav lyckats anpassas på bästa sätt för att undersöka 

studiens syfte och frågeställningar.  

Valet av att göra semistrukturerade intervjuer övervägdes i ett tidigt skede av studien. Kvale 

(1997) uppger att intervjuaren fungerar som ett verktyg under intervjun där intervjuarens 

förhållningssätt samt kompetens inom ämnet är avgörande för att få ett rikligt material. Kunskap 

inom ämnet arbetsmotivation var något som ingen av uppsatsförfattarna hade. Viss erfarenhet 

av att intervjua hade däremot uppsatsförfattarna innan uppsatsen påbörjades. Kvale (1997) 

uppger fortsättningsvis att det inte finns några bestämda kriterier för att bedöma en intervjus 

kvalité, men att bedömningen av en intervjuteknik är beroende av intervjuns syfte och innehåll. 

Valet av att göra semistrukturerade intervjuer ansåg uppsatsförfattarna vara en intervjuteknik 

som passade studiens undersökning. Detta då den gav ett innehållsrikt data i förhållande till 

studiens syfte och i förhållande till uppsatsförfattarnas tidigare erfarenheter.  
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4.7 Etik 

Vid forskning är det av stor vikt att inta ett etiskt förhållningssätt och genomgående i hela 

forskningsprocessen beakta de etiska principerna för att individer inte på något vis ska ta skada. 

Vetenskapsrådet (2002) menar att det finns fyra allmänna huvudkrav på forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att respondenterna får information om de villkor som gäller för 

medverkan, det vill säga studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och rättigheten att avbryta 

sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). För att respondenterna i denna studie skulle veta vad 

de tackade ja till författades ett informationsbrev som de fick ta del av i samband med 

intervjutillfället. Brevet innehöll viktig information vad gäller studiens syfte, frivilligheten, 

rätten att när som helst avbryta medverkan samt kontaktuppgifter till båda uppsatsförfattarna 

(se bilaga 2). Samtyckeskravet handlar om att respondenter själva har rätten att bestämma över 

sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga respondenter gav muntligt samtycke till att 

medverka och spela in intervjuerna. De var även införstådda med att de när som helst kunde 

avsluta sitt deltagande utan motivering. Konfidentialitetskravet inbegriper hantering av 

personuppgifter där forskaren bör avidentifiera respondenterna samt förvara dessa uppgifter 

utom räckhåll för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). För att tillämpa konfidentialitetskravet 

fick respondenterna fiktiva namn och kommunerna som ingått i studien har inte angivits. Det 

inspelade och transkriberade materialet har förvarats på låsta enheter, som enbart 

uppsatsförfattarna haft tillgång till. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, innebär att det 

insamlade materialet om enskilda personer inte får användas utöver det angivna syftet för 

forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). När uppsatsen är godkänd kommer samtliga inspelningar 

och transkriberingar att raderas och förstöras i en dokumentförstörare. 

En etisk egengranskning fylldes i innan materialinsamlandet och uppsatsskrivandet påbörjades 

(se bilaga 1). Samtliga frågor besvarades nej då syftet var att intervjua professionella kring deras 

positiva upplevelse av deras arbetsmotivation. Därav ansåg uppsatsförfattarna att det föreligger 

en minimal risk att respondenterna skulle påverkas negativt och/ eller personligt av att 

medverka i studien. Vidare avsåg inte studien att behandla personuppgifter. Bedömningen blev 

därmed att en granskning hos Högskolan Dalarnas forskningsetiska nämnd inte var nödvändigt. 
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5. Resultat 

Som nämnts tidigare under metodkapitlet deltog sex respondenter från fem olika kommuner. 

Samtliga var socialsekreterare som arbetade inom socialtjänstens missbruksenhet. I följande 

kapitel presenteras studiens resultat utifrån två huvudteman externa faktorer samt interna 

faktorer, med respektive två underteman (se tabell nedan). Det förstnämnda huvudtemat 

berörde faktorer som var knutna till socialsekreterarnas omgivande miljö, såsom stöd från 

arbetsgruppen, stabil personalsituation och omväxlande arbetsuppgifter. Det andra huvudtemat 

berörde faktorer som existerar inom den enskilda socialsekreteraren, såsom ett inre behov av 

att hjälpa andra samt ett personligt intresse för missbruksproblematik.  

Tabell 1. Huvudteman och underteman. 

Externa faktorer Interna faktorer 

Arbetsgruppens betydelse Att tillfredsställa ett inre behov 

De praktiska arbetsuppgifterna Ett personligt intresse  

 

5.1 Externa faktorer 

Det första huvudtemat som framkom under analysen var externa faktorer som berörde yttre 

omständigheter. Denna relaterade till arbetsuppgifter samt arbetsgruppens betydelse, vilka 

även fick representera underteman. Samtliga respondenter uttryckte att yttre faktorer var 

betydelsefulla för arbetsmotivationen men på varierande sätt, vilket redovisas nedan.  

5.1.1 Arbetsgruppens betydelse 

Samtliga respondenter uttryckte betydelsen av arbetsgruppen där de inkluderade både kollegor 

och närmaste chefer. Det var viktigt att det var en stabil arbetsgrupp med en stadigvarande 

personalsituation.  Att både chefer och personal var kvar över tid bidrog till att skapa en 

sammanhållen grupp med gemensamma mål.  

Det är en väl fungerande arbetsplats och med ganska… lite genomströmning av 

folk. Det är inte så där att folk slutar hela tiden för dom inte trivs, utan det är en 
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väldigt stabil arbetsgrupp och det är ju jätteskönt, det är det, verkligen 

(Respondent 6). 

Hälften av respondenterna ansåg även att storleken på arbetsgruppen var av betydelse. En liten 

arbetsgrupp och en liten kommun framhävdes som positivt då det bidrog till en förenklad 

kommunikation mellan personal och chef samt mellan andra professioner. De fysiska avstånden 

mellan professionerna blev således mindre och uppgavs gynna ett bättre samarbete. 

Ja… finns, det här är ju en liten kommun så det är nära till beslutsfattare, det är 

nära till chefer, än alltså om man sitter i en större. Och det gör ju att man mer 

kommunicerar, ehh.. och att man förstår varandra ehh.. varför olika beslut tas och 

så (Respondent 2).  

En annan viktig faktor som respondenterna uttryckte var att känna stöd från arbetsgruppen. 

Samtliga nämnde dock detta stöd på två olika sätt, ett praktiskt stöd och ett socialt stöd. Det 

praktiska stödet handlade främst om stöttning i svåra ärenden och det var därför viktigt att ha 

en trygg arbetsgrupp samt kompetenta chefer som arbetat med missbrukshandläggning tidigare. 

Vidare inbegrep det praktiska stödet även ekonomi-aspekten. Flera utav respondenterna 

påpekade betydelsen av att ledningen fattar delegationsbeslut baserat på klienternas behov och 

inte utifrån kommunens ekonomi. Detta var något som Respondent 4 poängterade som en av 

de bidragande faktorerna till varför denne valt att stanna kvar på sin arbetsplats i så många år. 

Jag skulle inte stå ut och jobba om det skulle vara så att pengarna styr vårat arbete 

(Respondent 4).  

Det sociala stödet handlade mer om att det ska vara en god och trevlig stämning i arbetsgruppen. 

Merparten av respondenterna värdesatte även det sociala umgänget utanför arbetet och ansåg 

att detta bidrog till motivation av att gå till arbetet.  

 ( … ) och haft väldigt, väldigt roligt ihop och haft väldigt mycket stöd i varandra 

liksom eh umgåtts mycket även liksom privat, eh vilket har gjort att det alltid har 

varit kul att gå till jobbet, man har alltid haft roligt även om man jobbar med en 

ganska tung målgrupp där det är ganska mycket mörker och tragik liksom 

(Respondent 5). 
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Uttrycket “högt i tak” använde respondenterna ofta för att beskriva det sociala stödet och 

återfanns i fem intervjuer. Respondenterna förklarade ofta detta uttryck med att det behövde 

vara ett tillåtande klimat där det skulle vara okej att ta upp och prata om allt. Genom det sociala 

stödet kände intervjupersonerna att de kunde få stöd i sitt mående av sina kollegor, vilket var 

betydelsefullt då arbetet kunde innebära en svår och betungande problematik. 

Sociala stödet det är ju att det är viktigt, tycker jag, att vi i en arbetsgrupp, att vi 

litar på varann, att du känner en trygghet och kunna säga att fan det här mår jag 

dåligt av (Respondent 2).   

5.1.2 De praktiska arbetsuppgifterna 

Samtliga respondenter ansåg att arbetsuppgifterna spelade en betydande roll för avsikten att 

stanna kvar på arbetsplatsen. Möjligheten av att planera sina arbetsuppgifter var något som 

framkom som väsentligt. Samtliga respondenter förklarade dock att en socialsekreterare som 

handlägger missbruksärenden har skyldigheter som denne varken kan styra över eller ändra på. 

När skyldigheterna som tillkommer inom yrkesprofessionen var uppfyllda var det således av 

betydelse för socialsekreterarna att kunna påverka arbetsuppgifterna i den mån det gick och 

kunna styra över sin egen arbetstid. Ordet frihet återfanns i alla intervjuer och sammanfattade 

detta på ett bra sätt. 

Visst man har ju det man liksom ansvarar för och så där, men sen hur du lägger 

upp det är ju upp till dig själv. Och då kan du ju, ja men planera kalendern väldigt 

bra egentligen. Så jag tycker att det är väldigt fritt, frihet under ansvar eller vad 

ska man säga. Och det tycker jag är väldigt positivt (Respondent 3). 

Hälften av respondenterna ansåg att deras arbetsuppgifter var omväxlande och innebar ett högt 

tempo. Dagen blev sällan som planerat då det ofta dök upp nya oplanerade situationer. 

Respondenterna förklarade detta som att ingen dag var den andre lik. Detta beskrevs på ett 

positivt sätt och något som bidrog till att de var motiverade att åka till jobbet.  

Och så är det ganska högt tempo, kan det ju vara, så det blir inte tråkigt. Så det är 

väl ett jobb som jag inte blir uttråkad av så, utan det är ju omväxlande och så 

(Respondent 3). 
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5.2 Interna faktorer 

Under analysen upptäcktes flera faktorer till varför socialsekreterarna som arbetade med 

personer med en missbruksproblematik stannat kvar på arbetsplatsen de senaste åren. Flera 

faktorer utlystes även till vad som hittills gjort att de trivdes och kände tillfredsställelse i 

yrkesrollen. Många av dessa faktorer kopplades till inre orsaker, som alltså var knutna till 

socialsekreterarnas personliga behov och intresse, varpå det andra huvudtemat sammanfattas 

som interna faktorer. Detta huvudtema blev sedan indelat i tre underteman; göra skillnad, 

personligt intresse och inre drivkraft. 

5.2.1 Att tillfredsställa ett inre behov 

Utifrån analysen av materialet blev det tydligt att respondenterna kände ett inre behov av att 

hjälpa andra människor. Att hjälpa andra bidrog till en positiv känsla och arbetet gav således 

den enskilde socialsekreteraren någonting tillbaka. Att arbeta med något som både gav andra 

och den enskilda individen en positiv känsla bidrog till att socialsekreterarna stannade på sin 

arbetsplats och motiverade dem i arbetet. 

Jag måste känna att jag går hit därför att. Och för att det ger mig någonting. Att 

liksom vilja göra någonting för att du vet att om du gör det så blir det bättre 

(respondent 5).  

Samtliga respondenter uppgav även att de ville arbeta med människor för att hjälpa och förändra 

till det bättre på både individ- och samhällsnivå. När deras arbete resulterade i gynnsamma 

förändringar blev respondenterna glada och de mådde bra över sin insats. Detta bidrog alltså 

till en positiv känsla hos den enskilda respondenten. Framförallt uttrycktes en vilja av att 

påverka utifrån yrkesprofessionen då samtliga ansåg att de hade en viktig roll i samhället. 

Min motivation i arbetet det är ju att vara med och skapa förändring och som sagt 

för mig tänker jag nog både på den enskilde klienten och också i stort att det här 

är en del i att skapa det samhälle vi vill ha liksom att socialtjänsten finns och att 

vi jobbar som vi gör och att det är tillgängligt för alla (respondent 6). 

Samtliga respondenter utryckte även ett eget utvecklingsbehov. Att ständigt lära sig nya saker 

och utmana sig själv var viktigt.  Fyra respondenter ansåg att utvecklingsmöjligheter bidrog till 
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arbetsmotivation och en vilja av att stanna kvar på arbetsplatsen, något som respondent 6 

beskrev tydligt.  

Men ja, sen är det det här att jag hela tiden liksom vill utvecklas i jobbet också, 

det är ju en motivation och så länge man kan göra det så då kan jag också känna 

mig motiverad, att liksom att man utvecklas i jobbet så att det inte blir samma, 

samma (Respondent 6).  

Respondenterna berättade att de generellt kände motivation för sitt yrke och de arbetsuppgifter 

de utförde. Motivationen beskrevs dock som en dagsvara och något som varierade i grad och 

under perioder. Flera av respondenterna uttryckte även att det fanns en koppling mellan deras 

egen motivation och klienternas motivation. När det gick framåt för klienterna och de var 

motiverade till förändring, kände även socialsekreteraren sig mer motiverade och gav denne en 

tillfredsställelse. Socialsekreterarnas inre behov av att hjälpa andra människor tillfredsställdes 

således när de fick se framgång hos sina klienter.  

När man märker att det nappar hos klienterna att… då ger ju det mig mer 

motivation att man, att dom blir mer med på tåget så blir man ju så klart mer 

motiverad av det (respondent 1).  

5.2.2 Ett personligt intresse 

Alla socialsekreterare som intervjuades på missbruksenheten i olika kommuner uppgav att 

deras yrke var intressant och givande. En anledning till detta var att yrket innebar att få arbeta 

nära människor och det beskrevs som en förmån att få ta del av deras livshistorier. Varje klient 

skildrares som unik och det var spännande att försöka hitta unika lösningar som kunde hjälpa 

den enskilda individen.  

Det är väldigt intressant att träffa nya människor. Ingen är ju den andra lik. Det är 

spännande att få höra människors livshistorier (respondent 4).  

Samtliga respondenter visade på stor förståelse för sina klienter, deras livssituation och deras 

missbruksproblematik. Fyra av respondenterna uppgav att de även hade ett specifikt intresse 

för missbruk eller målgruppen. De menade att det var intressant att försöka förstå vad en drog 

kan göra med en individ samt de specifika behov som individen får genom missbruket. Detta 

var således en bidragande faktor till att de jobbade med just denna målgrupp.   
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Jag tycker att det är ett intressant ämne, att förstå hur stark en drog eller alkohol 

faktiskt kan va. För att det kan bli så mycket att, ja men att problematiken är så 

stor och stark hos dom, så att dom väljer bort jättemycket (respondent 1).  

5.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visade resultatet på flera faktorer som bidrog till att respondenterna trivdes 

och stannade kvar på sin arbetsplats. Under analysen av det insamlade materialet återfanns två 

huvudteman med totalt fyra underteman. Det första huvudtemat inbegrep omgivande faktorer 

som påverkade respondenterna och deras arbetstrivsel. Dessa faktorer relaterades till yttre 

omständigheter, såsom arbetsgruppens betydande roll samt de praktiska arbetsuppgifterna. 

Vikten av att arbetsgruppen var stabil med liten personalomsättning var något som framträdde 

som positiva förhållanden på arbetsplatsen. Respondenterna påvisade även att både ett socialt 

stöd och ett praktiskt stöd från kollegor och chefer var avgörande för att klara av de utmaningar 

som de kunde möta i arbetet. Vidare framkom även betydelsen av att kunna påverka och styra 

över arbetsuppgifterna. Frånsett från de lagar och förordningar respondenterna hade att förhålla 

sig till, påstod de att upplägget av deras arbetsuppgifter var väldigt fria. De fick således en 

känsla av frihet och flexibilitet.  

 
Utöver de externa faktorerna identifierades även inre subjektiva faktorer hos respondenterna. 

Här handlade det om att kunna tillfredsställa ett inre behov samt att ha ett personligt intresse 

för arbetet och människorna de mötte. Samtliga respondenter uppgav att de trivdes med att 

försöka hjälpa och stötta människor utifrån deras specifika livssituation. Detta gav dem en 

positiv känsla och de fick således någonting tillbaka av arbetet de utförde. Arbetet innebar även 

att de hade möjlighet att utvecklas och de fick ständigt lära sig nya saker och utmana sig själva. 

Respondenterna menade att arbetsmotivationen gick upp och ned i det dagliga arbetet, men att 

det inre drivet och viljan av att hjälpa människor gav dem tillfredsställelse i arbetet. Till sist 

framkom att respondenterna var intresserade av att arbeta med människor och/ eller med den 

aktuella problematiken och var således en bidragande faktor till att de arbetade kvar på 

arbetsplatsen. 
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6. Diskussion  

Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som bidrog till att socialsekreterare inom 

socialtjänstens missbruksenheter valde att stanna kvar på arbetsplatsen. För att besvara detta 

syfte intervjuades socialsekreterare som arbetade med personer med en missbruksproblematik 

för att sedan analysera datat med hjälp av en tematisk analys. Utfallet i resultatet visade på 

betydelsefulla faktorer av två uppsättningar som samverkar med varandra. I detta kapitel 

diskuteras resultatet i förhållande till teori samt tidigare forskning. Avslutningsvis tas studiens 

styrkor och svagheter upp samt studiens slutsatser. 

6.1 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Läsaren bör uppmärksammas på att den forskning som har lyfts utgår från socialt arbete på ett 

övergripande plan både internationellt och i Sverige. Ingen studie tar upp det aktuella 

kunskapsläget vad gäller arbetsmotivation bland socialsekreterare som arbetar med en 

missbruksproblematik. Därav bör det poängteras att vårt resultat inte är helt jämförbart med 

dessa studier.  

Resultatet visade på två huvudteman; externa faktorer och interna faktorer. Den förstnämnda 

handlade om yttre omständigheter, medan den andra berörde faktorer som kan beskrivas som 

subjektiva, det vill säga inom den enskilda socialsekreteraren. Dessa huvudteman gick att 

likställas med det som Poolers et al. (2014) benämnde som interpersonella faktorer och 

intrapersonella faktorer. De interpersonella faktorerna beskriv han som interaktioner mellan 

socialarbetaren och andra personer och kan därmed jämställas med det första huvudtemat, 

externa faktorer. Han förklarade de intrapersonella faktorerna som faktorer som existerar inom 

varje individuell socialarbetare och kan därför likställas med det andra huvudtemat, interna 

faktorer. Resultaten skiljde sig dock åt i vissa avseenden då denna studie bland annat 

konstaterade att de praktiska arbetsuppgifterna var betydelsefulla för arbetsmotivationen och 

viljan av att stanna kvar på arbetsplatsen, något som inte återfanns i Pooles et al. (2014) studie. 

I Pooles et al. (2014) studie framkom däremot att aspekter av att ha realistiska krav på sig själv 

samt att förbättra sin självkänsla var betydelsefullt för arbetsmotivationen. Dessa aspekter 

återfanns således inte i denna studie. Vidare inkluderades önskan av att göra skillnad för någon 

annan inom de interpersonella faktorerna. Respondenterna i denna studie samtalade dock om 

att de ville göra skillnad för att tillfredsställa ett inre behov, att de blev glada och tillfreds när 
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de hade gjort något bra för någon annan. Denna aspekt tillhörde därför de interna faktorerna 

och var således en åtskillnad från den andra studien.  

Respondenterna i denna studie menade i linje med tidigare forskning (Gard, 2014; Pooler et al., 

2014; Astvik et al., 2017a; Astvik et al., 2017b) att stöd från ledning och kollegor var 

betydelsefullt för dem. Stödet skiljde dock sig åt då respondenterna värdesatte både ett socialt 

stöd, som bland annat högt i tak och att de fick stöd i sitt mående, men också ett mer praktiskt 

stöd, som exempelvis stöd i svåra ärenden. Det som urskiljdes i tidigare forskning handlade 

enbart om det som i denna studie benämns som det sociala stödet. Detta blev tydligt genom det 

som Gard (2014) skrev om vad gällde det sociala samspelet och trygga emotionella 

förhållanden som var viktiga för en god psykosocial arbetsmiljö.  

Respondenterna menade att det var viktigt för dem att känna frihet och ha möjlighet att påverka 

sina egna arbetsuppgifter och sin arbetstid. Detta går att likställas med det som Astvik et al. 

(2017b) benämnde som personalinflytande. Författarna menade då att personalinflytande ska 

leda till ett gott arbetsklimat. Om arbetsuppgifterna även var varierande och omväxlande bidrog 

detta till att respondenterna i vår studie sällan upplevde det som betungande att åka till jobbet, 

något som också framkom i Graham och Shiers (2010) studie. Dessa författare beskrev att det 

sociala arbetets varierande arbetsuppgifter och mångsidiga målgrupper ökade den 

professionellas välbefinnande (Graham & Shier, 2010). Vidare framkom det i resultatet av vår 

studie att det var viktigt att arbetsuppgifterna gav den enskilda respondenten något. 

Respondenterna beskrev att de ville göra skillnad och hjälpa andra genom deras arbete samt att 

de hade ett personligt intresse för missbruksproblematik. Även Pooler et al. (2014) vidrörde 

detta när han uppgav att den yrkesprofessionella kände tillfredsställelse när denne hjälper andra 

och arbetet resulterar i positiva förändringar för någon annan. Att det sociala arbetet var bäst 

lämpat för det enskilda intresset bidrog också till känslan av tillfredsställelse, menade Pooler et 

al. (2014).  

Ravalier (2018) konstaterade att det föreligger en omfattande personalomsättning inom de 

sociala verksamheterna och antydde att detta får negativa konsekvenser. En bidragande faktor 

till att respondenterna i vår studie valde att stanna kvar på arbetsplatsen var för att det rådde en 

stabil arbetssituation där både personal och chefer var kvar över en längre tid. En annan viktig 

faktor som både tidigare forskning och resultatet i vår studie påvisade var den ekonomiska 

aspekten. Precis som Arches (1991) beskrev att arbetstillfredsställelse och effektivitetskrav är 
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sammanlänkade, poängterade respondenterna att det var viktigt för dem att beslut fattades 

utefter klientens behov och inte kommunens ekonomi. 

6.2 Resultat i förhållande till teori 

Det bör poängteras att Herzbergs teori utgår från studier inom tungt industriarbete medan denna 

studie undersöker arbetsmotivation inom en annan yrkesprofession. Dessa två professioner 

skiljer sig åt då socialsekreterare arbetar med människor medan industriarbetarens 

huvudsakliga uppgift berör maskiner. Därav bör det tilläggas att resultatet inte är helt jämförbart 

med Herzbergs slutsats.  

Utifrån Herzbergs motivationsteori som bygger på en tvåfaktorsteori, går flera paralleller att 

dra till det resultat som framgick i vår studie. Herzberg förklarar arbetsmotivation genom att 

åtskilja olika motivationsfaktorer till hygienfaktorer och motivatorer (Herzberg et al., 1999). 

Efter att ha analyserat resultatet där flera olika kategorier identifierades och som sedan blev till 

underteman, resulterade detta slutligen i två huvudteman i liknelse med Herzbergs 

motivationsfaktorer. Utifrån teorin särskiljer Herzberg de olika motivationsfaktorerna beroende 

på om faktorerna relaterar till arbetsmiljö och arbetets utförande (hygienfaktorer) eller om 

faktorerna relaterar till prestationer i själva arbetet och arbetsuppgifterna (motivatorer) 

(Herzberg et al., 1999). På liknande sätt kunde flera av de faktorer som blev relevanta för 

studiens syfte relateras till Herzbergs yttre/ externa faktorer, som förknippas med arbetsmiljön. 

Flera andra faktorer handlade istället om mer inre förhållande hos respondenterna själva, i 

liknelse med Herzbergs faktorer som relaterar till prestationer i arbetet. Enligt Herzberg handlar 

arbetsmotivation således om en paradox där människan behöver både hygien- och 

motivationsfaktorer i arbetet även om dem inte linjerar med varandra (Herzberg et al., 1999). 

Detta går att tolkas som att medarbetaren behöver såväl hygien- som motivationsfaktorer för att 

känna tillfredsställelse i arbetet, däremot krävs det endast att medarbetaren känner 

otillfredsställelse vad gäller hygienfaktorerna, inom arbetsmiljön, för att medarbetaren ska 

känna missnöje i arbetet.  

Herzbergs påvisar i sin motivationsteori att upplevelsen av tillfredsställelse i arbetet är kopplat 

till vad medarbetaren gör på arbetet (Herzberg et al., 1999). Detta var något som även hade stor 

betydelse för respondenterna i denna studie. Dels fanns en arbetsglädje i att få arbeta med 

människor för att få påverka och göra skillnad både på individ- och samhällsnivå, och dels att 

själva arbetsuppgifterna och friheten i att styra dessa var av betydelse. Det går att anta att det 
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primära målet var att hjälpa klienterna och att det sekundära målet var att klienterna skulle bli 

helt fria från missbruksproblematiken. Detta bidrog alltså till att respondenterna kände 

tillfredsställelse i arbetet genom framgång i deras prestationer med klienterna, något som 

Herzberg menar är avgörande för att medarbetare ska känna glädje i arbetet (Herzberg et al., 

1999). Utöver arbetsuppgifterna poängterar Herzberg också vikten av att känna en professionell 

utveckling i arbetet (Herzberg et al., 1999), något som även merparten av respondenterna i 

denna studie framhävde som viktigt för att känna motivation i arbetet. Herzberg inkluderar 

utvecklingsmöjligheten under motivatorer (inre faktorer), något vårt resultat även indikerar.  

Genom Herzberg tidigare undersökningar som hans tvåfaktorsteori bygger på, kom han vidare 

fram till att olika faktorer (objektiva händelserna) påverkar arbetstagares attityder på en 

arbetsplats (Herzberg et al., 1999). Genom olika faktorer leder dessa vidare till reaktioner/ 

attityder, som i sin tur får olika konsekvenser och effekter för medarbetare (Hedegaard Hein, 

2012). På liknande sätt visade resultatet i vår studie att olika faktorer spelade olika stor roll och 

var av betydelse för respondenterna vad gäller arbetstrivsel. Slutsatsen i Herzberg teori är att 

faktorer inom de båda behövs för att medarbetare ska känna arbetstillfredsställelse, men att 

motivationsfaktorerna är mer väsentliga (Herzberg et al., 1999). Samtliga respondenter 

uttryckte att faktorer inom dem båda behövs för att de ska känna arbetstillfredsställelse, men 

resultatet visar inga tendenser på att den ena är mer nödvändig än den andre. Istället går det att 

utläsa att olika faktorer spelar olika stor roll för respondenterna, men att när det kommer till 

arbetstrivsel och motivation på arbetsplatsen behövs tillfredsställelse av både inre och yttre 

behov för att socialsekreteraren ska vilja arbeta kvar på arbetsplatsen. Vi kan däremot se 

tendenser av att det är av större vikt att socialsekreterarna som arbetar med missbruksärenden 

har ett inre driv för arbetet och målgruppen de arbetar med, än trivsel inom arbetsgruppen. Det 

är dock avgörande för arbetsmotivationen att de orkar arbeta med dessa tunga ärenden under en 

längre tid, att det finns ett öppet klimat på arbetsplatsen och en trygghet samt närhet till sina 

kollegor och ledningen för viljan av att stanna kvar.  

6.3 Studiens styrkor och svagheter 

Valet av att göra en kvalitativ studie anpassades efter syftet med studien. Det var således ett 

medvetet val av uppsatsförfattarna då intentionen var att visa på tendenser och en djupare 

förståelse i resultatet utifrån ett insamlat material, och inte uppvisa några mätbara resultat. Det 
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presenterade resultatet i denna studie är därmed inte generaliserbart, vilket kan anses vara en 

svaghet i studien. 

I ett inledande skede av studien fanns idén om att genomföra en pilotintervju för att testa 

intervjuguidens frågor i syfte av att betrygga ett innehållsrikt data. På grund av tidsbrist var 

detta dock inte realiserbart och kan därmed ses som en annan svaghet i studien vad gäller 

empirin som samlats in. Efter att första intervjun genomförts framgick dock att 

intervjuguidens think-aloud frågor behövde förtydligas, något som togs i beaktning. Inför 

resterande intervjuer gjordes därav mindre justeringar för att tydliggöra dessa frågor och 

tillförsäkra ett fylligt material som svarade på studiens syfte och frågeställningar.  

Under intervjuerna eftersträvades att ställa så öppna frågor som möjligt för att inte styra 

respondenterna. Utifrån teori och tidigare forskning framkom dock faktorer som visats vara 

viktiga för den psykosociala arbetsmiljön på en arbetsplats. För att kunna ställa frågor kring 

dessa faktorer utan att anta att dem var viktiga för just respondenterna i denna studie, gjordes 

några think-aloud frågor. Uppsatsförfattarna är dock kritiska till denna del i intervjuguiden, då 

det trots allt kan anses vara styrande frågor där respondenterna svarar på ett sådant sätt som de 

tror är tillfredsställande för intervjuaren. Då vissa av respondenterna uttryckligen påvisade att 

dessa faktorer spelade en avgörande roll till att de fortfarande var kvar på arbetsplatsen, var de 

ändå relevanta att inkludera i analysen. Hade tiden funnits för att göra en pilotintervju hade 

detta eventuellt kunnat undvikas. Den begränsade tiden har oundvikligen påverkat studien 

genomgående. 

Önskvärt hade varit att samtliga respondenter arbetat på den nuvarande arbetsplatsen i minst 

fyra år. Detta för att kunna besvara studiens övergripande syfte vad gällde viljan av att stanna 

kvar på arbetsplatsen. På grund av tidsaspekten sänktes dock detta inklusionskrav till tre år, 

vilket kan diskuteras som en nackdel i studien. Då endast en av respondenterna arbetat på den 

nuvarande arbetsplatsen strax under fyra år och majoriteten arbetat i mer än fyra år, anser 

uppsatsförfattarna ändå att respondenterna som deltagit i studien varit lämpliga för att inhämta 

relevant data. Samtliga respondenter hade även flera års erfarenhet av arbete inom missbruk, 

vilket uppsatsförfattarna anser höjer kvalitén i det insamlade materialet vad gäller kunskapen 

av att arbeta med missbruk och hur motivationen för socialsekreterarna kan se ut.  

Precis som Herzberg ville även uppsatsförfattarna undersöka arbetsmotivation och vilka 

faktorer som bidrar till arbetsmotivation. På grund av den kritik som riktats mot Herzbergs teori 
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övervägdes dock alternativa teorier. Herzbergs teori grundas på omfattande studier och har 

mycket forskning bakom sig, vilket uppsatsförfattarna menar styrker teorins innehåll. Både 

hygienfaktorer och motivatorer inkluderas i teorin och anses därav vara heltäckande för vad 

som motiverar människor i deras arbete. Konklusionen blev att teorin i fråga var bäst lämpad 

för studiens syfte, men kritiken har tagits i beaktning under studieprocessen 

Avslutningsvis kritiseras ofta kvalitativ forskning för att vara alltför subjektiv, det vill säga att 

dess resultat grundar sig i forskarens egen uppfattning om vad som är viktigt. Då båda 

uppsatsförfattarna varit involverad i samtliga delar av studien har risken för subjektivitet 

försökts att minimeras. För-och nackdelar med olika beslut har genomgående diskuterats för att 

tillsammans sedan göra ett aktivt val av det som ansetts vara bäst för just denna studie, något 

som uppsatsförfattarna anser höjer kvalitén i studien.  

6.4 Slutsatser 
Det går att anta att de interna faktorerna spelar en betydande roll vad gäller tillfredsställelse i 

arbetet då det framförallt handlar om socialsekreterarnas individuella behov och ett intresse av 

att arbeta inom detta område. När socialsekreterarna känner sig tillfreds, upplever de motivation 

och tillsammans med de externa faktorerna upprätthålls arbetsmotivationen då de kompletterar 

varandra. Den professionella kan således ha ett stort engagemang och inre driv men känner inte 

denne stöd från chefer och kollegor är motivationen svår att upprätthålla. Sammanfattningsvis 

är faktorer från bägge delar nödvändiga för viljan att stanna kvar på arbetsplatsen.  

Respondenterna i den här studien var enbart kvinnor, resultatet skulle eventuellt blivit 

annorlunda om respondenter varit av båda könen. Några generaliserbara slutsatser går inte att 

dra utifrån studien och vidare forskning behövs för att fastställa i vilken grad olika faktorer 

påverkar arbetsmotivation. En kvantitativ studie skulle vara intressant att realisera då den kan 

tillföra mätbara resultat för att påvisa i vilken omfattning olika faktorer påverkar 

arbetsmotivation. Här skulle även könsaspekten kunna inkluderas för vidare analyser.   
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

• Hur kommer det sig att du arbetar inom missbruksenheten?	

• Kan du kortfattat beskriva din yrkeserfarenhet? 

• Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

• Vilka förhållanden har bidragit till att du valt att stanna kvar på din arbetsplats? 

o Vad anser du vara den viktigaste orsaken? 

Arbetsmiljö & trivsel 

• Kan du berätta lite om arbetsmiljön på din arbetsplats. 

• Vad gör en bra arbetsplats för dig? 	

• Vad gör att du trivs på ditt jobb? 

o Vilka faktorer är viktiga för just dig, för att du skall tycka att arbetsklimatet är 

bra?  

Yrkesrollen  

• Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter. 

o Hur upplever du dina arbetsuppgifter? 	

• Vilka positiva aspekter ser du med din yrkesroll?  

o Vad får dig att känna tillfredsställelse i din yrkesroll?  

Motivation 

• Vad är motivation för dig?	

• Vad får dig motiverad i ditt arbete/ yrkesroll? 

o Hur upplever du din motivation i det dagliga arbetet? 

• Vad får dig att stanna kvar på din arbetsplats? 

o Har du någon gång funderat på att byta arbetsplats? Om ja, hur kommer det 

sig?  

Think aloud- frågor 

• Hur ser du på socialt stöd på arbetsplatsen? 

• Hur ser du på utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen?	

• Hur ser du på möjligheten att påverka dina arbetsuppgifter? 
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Avslutning 

• Var tror du att du arbetar om 5 år? 

• Är det något viktigt som vi har missat som du vill tillägga? 

• Om vi har ytterligare frågor eller funderingar, kan vi kontakta dig och i så fall hur? 

Följdfrågor: 

• Hur menar du med det?	

• På vilket sätt? 

• Kan du förklara? 

• Kan du ge exempel? 

• Kan du berätta mer om det? 

• Varför/ varför inte? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


