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Sammanfattning 

Det finns mycket forskning som pekar på en tärande arbetssituation för den 

myndighetsutövande delen i socialtjänsten inom barn och unga. Denna kvalitativa studie 

influeras av förhållningssättet Appreciative Inquiry för att undersöka de positiva faktorerna, 

arbetsglädje och arbetsmotivation, med att arbeta som socialsekreterare inom den 

myndighetsutövande delen i socialtjänsten. Sju stycken semistrukturerade intervjuer 

genomfördes, där socialsekreterare fick dela med sig av sina upplevelser av arbetsglädje och 

arbetsmotivation i deras profession. Resultatet visar att det som ger arbetsglädje och 

arbetsmotivation är klientarbetet i sig, där möjligheten att kunna göra skillnad och hjälpa är 

viktig. En förtroendefull relation till klienten där det finns en ömsesidig förståelse är också av 

betydelse. Relationen till kollegor, både genom en mer stödjande roll i arbetet och en 

vänskapsrelation, är ytterligare en viktig faktor. Appreciative Inquiry upplevdes positivt då 

socialsekreterarna upplever att de sällan pratar om det som är positivt. Genom att lyfta det 

som är positivt vill vi stärka yrkets positiva faktorer. 

 

 

Nyckelord: arbetsglädje, arbetsmotivation, socialsekreterare, socialtjänst, Appreciative 

Inquiry, job satisfaction, workmotivation, socialworker, social welfare 
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1. Inledning 
Många kommuner i Sverige har svårt att behålla de anställda inom socialtjänsten och det är 

vanligt med sjukskrivningar och uppsägningar. I Sundsvalls barn- och 

ungdomsutredningsgrupp slutade 20 av 30 anställda under 2015 och första halvan av 2016 

(Ekenberg, 2018). Undersökningsföretaget Novus har under perioden 18 januari – 26 februari 

2018 på uppdrag av Akademikerförbundet SSR genomfört en kartläggning av 

socialsekreterarnas arbetssituation. I delrapporten för Jämtlands och Västernorrlands län 

framkommer det att socialsekreterarnas arbetssituation präglas av en hög arbetsbelastning, 

stress och svårigheter med att göra ett bra jobb. Sju av tio socialsekreterare i Jämtland och 

Västernorrlands län har någon gång övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten de senaste 

två åren (Axelsson, 2018). Den myndighetsutövande delen av socialtjänsten är ett område 

som är problematiskt. Socialsekreterarna arbetar under svåra arbetsvillkor vilket leder till 

ohälsa i form av stress och utbrändhet (Blomberg & Welander, 2017). Inom 

människobehandlande verksamheter, där socialsekreterare ingår, rapporterades år 2003 ca 

5700 fall av sjukskrivningar på grund av psykosociala eller organisatoriska faktorer 

(Leppänen, Jönsson, Petersson, & Tranquist, 2006). 

Sveriges kommuner har enligt Socialtjänstlagen (SoL) 2 kap. 1 § det yttersta ansvaret för 

varje barn och ungdom som inte får sin omsorg tillgodosedd av någon annan person. Det är 

socialnämnderna eller motsvarande som ansvarar för det sociala arbetet inom varje kommun 

och enligt 5 kap. 1 § SoL ska socialnämnden ansvara för att barn och unga ska få växa upp 

under trygga och goda förhållanden (Mattsson, 2016). Socialnämnden delegerar ut arbetet till 

socialtjänsten med att hjälpa barn och unga och deras familjer. Socialsekreterare arbetar med 

bland annat barnens bästa gällande omsorg, trygghet, säkerhet och specifika behov av stöd 

och hjälp (Socialstyrelsen, 2013). Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2018) 

finns det ca 19 000 anställda socialsekreterare inom Sveriges kommuner och majoriteten är 

utbildade socionomer.   

 

Många av de som väljer att arbeta som socialsekreterare har en intention om att vilja hjälpa 

människor som är utsatta i samhället och förebygga sociala problem. Arbetet är komplext och 

innefattar en stor del av kommunikation samt att skapa relationer med klienter, deras 

anhöriga och med kollegor. Socialsekreterare ska utreda klientens olika behov och avgöra 

vilka insatser som klienten kan behöva. De ska tolka och följa lagar, förordningar och 

centrala anvisningar från organisationen. Socialsekreterarens arbete innehåller också att ta 

beslut om åtgärder, utarbeta förslag till beslut samt verkställa beslut. Vidare ska de även ha 

kontakt med andra myndigheter och organisationer. Socialsekreterare som arbetar närmast 

klienterna kan ställas inför svåra dilemman och arbetsvillkor. De kan vilja hjälpa klienterna 

med deras angelägna krav och behov samtidigt som de kan ställas inför organisationens krav 

på begränsningar, besparingar, effektivitet, bestämmelser och regler (Swärd & Starrin, 2016). 

 

Tham (2016) skriver i sin artikel i Socionomen att socialsekreterarnas svåra 

arbetsförhållanden handlar om höga krav, hög personalomsättning men även om svårigheter i 

att rekrytera personal (ibid.). Det har varit oroande beskrivningar av socialsekreterarnas 
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arbetssituation de senaste åren. Den grupp som utpekats är socialtjänstens 

myndighetsutövande arbete med barn och unga. Diskussionen om ansträngd personal inom 

socialtjänsten har funnits även internationellt och det har varit en subgenre att forska på 

arbetsvillkoren och utsattheten för personal inom den sociala barnavården. Det påverkar 

klienterna negativt när handläggare byts ut under pågående utredning. Personalomsättningen 

påverkar också arbetsledare negativt då dessa behöver ägna tid åt rekrytering, introduktion 

och inskolning. När nyanställda inte kan göra hela arbetet under introduktionen påverkas de 

mer erfarna av att de blir överbelastade och därför väljer att sluta. Det kan bli svårt att 

rekrytera ny personal när medierapporteringen och forskningen är problemfokuserad vilket 

kan skrämma individer att ta en anställning inom den sociala barnavården (Tham, 2016; 

Höjer & Kullberg, 2017). 

 

Mer än 50% av socialarbetarna i den sociala barnavården lämnar sitt arbete inom de tre första 

åren i stora delar av Europa och den rika västvärlden. Dock är det många som stannar och 

utvecklar gedigna professionella karriärer. Den höga uppsägningsgraden gömmer det faktum 

att det finns socialarbetare som har både långa karriärer inom området och även ägnar hela 

sitt karriärsliv åt detta (Pösö & Forsman, 2013; Frost, Höjer, Kullberg & Siccora, 2017). En 

positiv organisationskultur ökar sannolikheten att behålla skickliga socialsekreterare inom 

den sociala barnavården (Mor Barak, Nissly & Levin, 2001). Idag är synen på det 

organisatoriska livet att det är “ett problem som måste lösas” och att det kan behöva skapas 

nya perspektiv på hur organisationsforskning utförs (Cooperrider & Srivastva, 1987). 

Appreciative Inquiry (Ai) skulle kunna ersätta problemlösning som ett sätt att arbeta med 

organisationsutveckling (Watkins, Mohr & Kelly, 2011). Grunden i Ai säger att i alla system, 

organisationer och team finns det någonting som fungerar och som ger liv till organisationen 

(Whitney, Trosten-Bloom, Cherney & Fry, 2004/2012). En viktig aspekt att uppmärksamma 

är arbetstillfredsställelse när det gäller både socialsekreterarens egna välbefinnande men 

också organisationens hälsa. När anställda upplever arbetstillfredsställelse visar de ett större 

engagemang till arbetet i sig men också i arbetet med klienterna. Eftersom socialsekreterare 

ofta spenderar stora delar av sin arbetstid i relation och interaktion med klienter är det särskilt 

viktigt att uppleva motivation och tillfredsställelse i arbetet (Jönsson, 2006). 

 

Socialtjänstens myndighetsutövande område ter sig problematiskt och socialsekreterare 

arbetar under svåra arbetsvillkor som inskränker på deras hälsa. De har en arbetssituation som 

präglas av höga krav, hög arbetsbelastning, stress och en stor personalomsättning. Istället för 

att se socialtjänsten med dess problem anammas i denna studie förhållningssättet Ai, för att 

finna de positiva styrkor och det som fungerar i organisationen. Fokuset för studien är att 

undersöka de positiva faktorerna arbetsglädje och arbetsmotivation som finns i att arbeta som 

socialsekreterare. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna Appreciative Inquiry influerade studie är att undersöka positiva aspekter, 

som arbetsglädje och arbetsmotivation, av att arbeta som socialsekreterare inom den 

myndighetsutövande delen i socialtjänsten. 

  

• När upplever socialsekreterarna arbetsglädje och hur kan den arbetsglädjen ökas?  

• När upplever socialsekreterarna arbetsmotivation och hur kan den motivationen ökas? 

• Hur upplever socialsekreterarna att det är att få berätta om de positiva aspekterna, 

arbetsglädje och arbetsmotivation? 

 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Nedan följer en beskrivning av vanligt förekommande begrepp till denna studie. 

Begreppsdefinitionerna är hämtad från Nationalencyklopedins hemsida (https://www.ne.se/) 

och Kunskapsguiden.se (www.kunskapsguiden.se/). 

 

Arbetsglädje  -  Känsla av upprymdhet och tillfredsställelse i arbetet. 

Arbetsmotivation -  Psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar 

och riktar beteendet mot olika mål i arbetet. 

Socialsekreterare -  Kommunal tjänsteman, vanligen socionom, handlägger olika 

former av enskilda socialtjänstärenden.  

Ärende - Varje ny ansökan eller anmälan till socialtjänsten är ett nytt ärende 

som ska dokumenteras och avgöras genom ett beslut. Att 

handlägga ett ärende är en central uppgift för socialsekreterare. 

Socialtjänst -  Social verksamhet i kommunal regi enligt socialtjänstlagen. 

 

2. Teori 
I det här avsnittet presenteras teorier rörande arbetsglädje och arbetsmotivation samt 

Appreciative Inquiry (Ai). I början redogörs vad Appreciative Inquiry (Ai) innebär med dess 

grundtankar, filosofi, principer och praktiska tillvägagångssätt samt den kritik som finns mot 

Ai. Sedan presenteras Herzbergs, Hackman och Oldham’s arbetsmotivationsteorier samt 

Lockes teori om arbetsglädje under rubriken Teorier om arbetsmotivation och arbetsglädje. 

Teorierna används i analysen av studiens resultat. 

2.1 Appreciative Inquiry (Ai) 

Appreciative Inquiry (Ai) är ett synsätt, metod och utvecklingsprocess som utgör ett 

perspektivskifte från att se på problem och brister till att se styrkor och potential. Det är 

samtal och berättelser om situationer som visar när arbetet eller arbetsgruppen fungerar som 

bäst som ligger till grund för att upptäcka, synliggöra och analysera de framgångsfaktorer och 
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styrkor som existerar i organisationen. Samtalen och berättelserna grundas på värdeskapande 

positiva frågor. Syftet med de värdeskapande frågorna är att ändra tankesätt i arbetsgruppen 

samt för att kunna identifiera dess potential och styrkor (Whitney, Trosten-Bloom, Cherney, 

& Fry, 2012). 

 

Appreciative Inquiry grundar sig på två teorier, socialkonstruktionism och The power of 

image (Watkins, Mohr & Kelly, 2011). Socialkonstruktionism är en vedertagen teori som 

besvarar den klassiska frågan, Hur vet vi vad vi vet? Det är en ontologisk ståndpunkt som 

innebär att sociala företeelser och deras mening är något som sociala aktörer i samspel skapar 

och omarbetar hela tiden (Bryman, 2008/2011). Watkins, Mohr och Kelly (2011) menar att 

med Ai skapar människor mening tillsammans samt sår frön till människors agerande. 

Mening och agerande skapar tillsammans framtiden. The power of Image bygger på vad 

positiva bilder och visioner ger för effekt i skapandet av framtiden. Författarna beskriver 

fenomenet av förhållandet mellan människors visioner och deras beteende, mellan det som vi 

tror är sant och vad vi skapar som sanning. The power of image jämförs med den 

västerländska vetenskapsmedicinen i mitten av 50-talet där upptäckten och vetskapen om 

hjärnans mentala styrka, genom visioner om att bli frisk, hjälper till att läka kroppen. Ai 

baseras på tron att genom ett mänskligt system kan kreativa visioner skapas och dessa 

visioner använts gemensamt för att alla ska dra åt samma håll och fortsätta utvecklas (ibid.). 

 

2.1.1 Ai´s utvecklingsprocess med principer och praktiskt tillvägagångssätt 

Från början byggde Ai på fyra principer gällande utveckling i organisationer (Cooperrider & 

Srivastva, 1987) men numera bygger den på fem principer (Cooperrider & Whitney, 2001). 

Dessa principer bör förklaras för att förstå den praktiska delen av Ai. Första principen “Den 

konstruktionistiska” handlar om att språket skapar världen. Verkligheten, som vi känner till 

den, är objektiv samt subjektiv och är socialt skapad genom språket och genom dialog. Den 

andra, “Samtidighetsprincipen”, handlar om att undersökningar skapar förändring. I samma 

stund som en fråga ställs börjar också en förändring att skapas. ”Den poetiska principen” är 

den tredje och handlar om valet av vad som ska studeras där team och organisationer är 

oändliga källor som kan läras av. Vad som väljs att studeras spelar roll då det beskriver och 

även skapar världen såsom vi känner till den. Fjärde principen, “Den 

förutseende/förväntansfulla principen” handlar om att visioner inspirerar till att agera. 

Mänskliga system rör sig i den riktning som dess vision pekar mot. Ju mer hoppfull och 

positiv framtidsvisionen är desto mer positiv blir agerandet. Den femte principen som utgör 

den teoretiska basen för Ai är ”Den positiva principen” som säger att positiva frågor leder till 

positiva förändringar. Drivkraften till förändring, stor eller liten, kräver en positiv påverkan 

och sociala band (ibid.). 

  

De praktiska stegen i Ai grundar sig i 4D-metoden (Cooperrider & Whitney, 2001) som 

består av fyra grundläggande steg. Första steget, Discover, handlar om att utforska resurser 

och hitta framgångsfaktorer med det som fungerar bra och som människor är stolta med i sitt 

arbete. Dream, det andra steget, handlar om att skapa en vision, synliggöra och prioritera 

önskvärda lägen samt utforska det i detalj. Design förknippas med upplägg och planer, att 
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utforska och planera arbetssätt och processer som kommer att fungera bra i förhållande till 

den vision som definierats och som tar tillvara på de energier och resurser som identifierats i 

stegen innan. Sista steget, Destiny handlar om att ta fram handlingsplaner, för att konkret 

kunna starta förändringsprocessen där deltagarna känner sig delaktiga och mer 

ansvarstagande i att nå den uppsatta visionen eller målet. I 4D cirkelns kärna finns 

Affirmative topic choice, det värdeskapande ämnesval man utgår ifrån (ibid.). 

  

Cooperrider och Srivastva (1987) menar att synen på det organisatoriska livet idag är att det 

är “ett problem som måste lösas” (ibid.). Enligt Watkins, Mohr och Kelly (2011) skulle Ai 

kunna vara ett sätt att arbeta med organisationsutveckling istället för ett problemfokuserat 

arbetssätt. Det är när man skiftar tankesätt och slutar att särskilja problem och lösning som 

Ai-metoden visar sitt värde. Genom Ai´s metod att arbeta med människor i en organisation, 

ses problem och lösning inte som separata delar utan som en sammanhängande kedja mot ett 

gemensamt visualiserat mål (ibid.). 

 

2.1.2 Kritik mot Ai 

Bellinger och Elliott (2011) tar i sin artikel upp den kritik som finns mot Appreciative Inquiry 

som metod. När Ai genomförs i en organisation, kan detta innefatta att många människor 

inkluderas under hela processen, och i Ai´s olika faser. Nya medlemmar i arbetsgruppen kan 

tillkomma och samtidigt kan andra medlemmar behöva lämna. Om processen pågår under en 

lång tid och medlemmar byts ut är det en möjlig svaghet i modellen. Detta på grund av att 

aktualiteteten hos den ursprungliga gruppens data kan reduceras och bli mindre giltig, i 

jämförelse med de erfarenheter gruppens nya medlemmar tar med sig. Det stora antalet 

medverkande och de praktiska svårigheterna kan göra det svårt att upprätthålla konsistens och 

kontinuitet i stora organisationer. Det här säger något om organisatoriska utmaningar och att 

det krävs en noggrann planering för att försäkra att även nya gruppmedlemmars röster blir 

lika värdefulla och blir jämlikt hörda. Under de senare stegen i Ai processen skapas en 

bredare grupp där förbättringsidéer delas, förfinas och medlemmar uppmuntras till att ta eget 

ansvar genom hela systemet. Det är en nackdel med den typen av förändring i grupper där 

nyckelpersoner som kontrollerar resurser hoppar av eller gör att vissa förändringar blir 

omöjliga att genomföra. Det finns också en kritik om att när man fokuserar på det positiva så 

tillåter man inte utforskningen av det som är problematiskt. Att modellen saknar en 

slutprodukt, på grund av Ai´s cirkulära arbetssätt, belyser ytterligare en kritik som finns och 

som i en förlängning innebär att Ai inte kan bli systematiskt utvärderad. Då det nästan inte 

finns några referenser till Ai i socialt arbete och att det kan vara språket om Ai med mirakel, 

drömmar, provocerande förslag som skapar en skepticism. Det är inte meningen att Ai ska 

byta ut redan existerande metoder utan kan fungera som ett komplement till dessa. Ai 

erbjuder människor en möjlighet att hitta en positiv väg framåt. Individer inom en 

organisation förstås som en resursstark grupp som kan användas för att hitta det bästa av det 

som är inom en organisation (ibid.). 

 

Denna studie har utgått från de värdeskapande ämnena, arbetsglädje och arbetsmotivation. 

Syftet med studien är inte att genomföra en hel Ai, då det inom ramen för denna 
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kandidatuppsats inte finns det utrymmet. Dock kan studien influeras av dess förhållningssätt. 

Frågorna i intervjuguiden utgick från ett positivt antagande för att få fatt på de positiva 

faktorerna, arbetsglädje och arbetsmotivation som socialsekreterarna upplever samt vilka 

visioner de har. De två första stegen i Ai´s 4D-metod, Discover och Dream, har berörts.  

 

2.2 Teorier om arbetsmotivation och arbetsglädje 

Idéer om arbetets utformning och dess betydelse (Wolvén, 2000) har varierat stort genom 

tiderna. I början av seklet fram till 1920-talet låg fokuset på den fysiska arbetsmiljön och 

intresset riktades mot ventilation, belysning, buller, arbetsperioderna och tiden för 

vilopauserna etc. Intresset för arbetsmiljöns effekter på individernas skäl för att arbeta och 

deras villighet, dvs. arbetsmotivationen, var inte stor och en stereotypisk bild av vad som 

påverkade individen var ekonomisk och att lönen var den övervägande motivationsfaktorn. 

Arbetsmiljöns sociala betingelser blev mer intressant från mitten av 1930-talet och under hela 

1940-talet. Individen sågs mer utifrån ett Human Relations-perspektiv som sociala varelser 

där grupptillhörighet, sociala kontakter, uppskattning, identitet och social status gav 

tillfredsställelse och högre produktivitet. Fortsatt forskning har dock visat att det är mer 

komplext än så gällande arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. I slutet av 1960-talet 

infördes mer humanistiska principer i företagen, förändringar av de psykiska 

arbetsförhållandena, förändringar av arbetets innehåll och organiseringen med avsikt till att 

höja produktiviteten. Frågor gällande arbetets sociala betingelser riktades mot individens 

inflytande, samverkan, engagemang och ledarskap. Mycket av senare forskningen har riktats 

till att analysera eventuella samband mellan goda psykiska arbetsförhållanden, hög 

arbetstillfredsställelse och hög produktivitet (ibid.). 

 

Tydliga företagsmål, bra ledarskap, sociala relationer, arbets- och miljöbetingelser (Herzberg, 

Mausner & Snyderman, 1993) är faktorer som kan förhindra låg arbetstillfredsställelse, 

vantrivsel och indirekt öka arbetsmotivationen hos de anställda. Det finns även inre 

motivationsfaktorerna hos den anställde vilka genererar belöningar och direkt ökar 

arbetsmotivationen samt skapar arbetsglädje. De inre motivationsfaktorerna är exempelvis 

känslan av att lyckas, uppleva framgång, att få ansvar och att få utvecklas, få erkännande och 

god prestation. Dessa inre faktorer bygger på att det är arbetsuppgifterna som är det viktiga 

och de bör anpassas efter individernas intressen, ambitioner och prestationsförmåga för att 

behålla en hög arbetsmotivation samt skapa arbetsglädje (Herzberg, Mausner & Snyderman, 

1993; Locke, 1976). Hur arbetet är utformat påverkar i hög grad arbetsmotivationen 

(Hackman & Oldham, 1980) och arbetet bör omfattas av variation, helhet, betydelsefullhet, 

frihet och feed-back. För att uppnå variation i arbetet bör individen kunna använda så många 

färdigheter som möjligt, individen bör arbeta med uppgifter som har en tydlig början och ett 

tydligt slut för att få helheten. Individen bör uppleva arbetsuppgifterna som viktiga för att 

känna betydelsefullhet samt att de behöver vara psykiskt utmanande och att individen också 

klarar av att färdigställa uppgifterna. Individen bör kunna påverka arbetsuppgifterna för att 

uppleva frihet och bör kunna se ett tydligt resultat av sitt eget arbete därför är feed-back 

viktig. Dessa psykologiska upplevelser påverkar resultatet i form av hög inre 

arbetsmotivation, större arbetsglädje, hög kvalitet på arbetsprestationerna, hög 
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arbetstillfredsställelse samt låg frånvaro och låg personalomsättning (Hackman & Oldham, 

1980; Locke, 1976). 

 

Den anställdes individuella egenskaper (Hackman & Oldham, 1980) är faktorer som också 

påverkar arbetsmotivationen. Faktorer som individens eget utvecklingsbehov, individens 

kunskaper och färdigheter samt individens tillfredsställelse med arbetsförhållandena 

resulterar i att ju bättre individuella egenskaper och positiva psykologiska upplevelser desto 

bättre och högre arbetsmotivation. Även om de fysiska arbetsförhållandena och de sociala 

betingelserna inte utgör vara speciellt motiverande faktorer är de ändå viktiga för individens 

hälsa. Den sociala miljön är viktig till att motverka vantrivsel på arbetsplatsen och för att 

skapa en grund till att arbetsmotivationen ska kunna infinna sig (ibid.). 

 

Arbetsglädje (Locke, 1976) skapas genom den anställdes behov och personliga värderingar. 

En personlig värdering är avgörande för hur en individ känslomässigt reagerar på sitt arbete 

och en värdering är vad personen medvetet eller omedvetet önskar eller vill ha. För att en 

människa ska upprätthålla ett välbefinnande behöver fysiska och psykologiska behov 

tillfredsställas. Till de fysiologiska behoven tillhör exempelvis mat, vatten och luft samt till 

de psykologiska behoven tillhör självkänsla, stimulans och nöje. Behoven är objektiva och 

samma för alla människor medan värderingar är subjektiva och unika för varje människa. 

Den anställde bör ha ett personligt intresse för själva arbetet, det ska inte vara en för stor 

fysisk belastning och arbetstagaren behöver få belöningar som är rättvis utifrån vad den har 

förväntat sig eller önskat sig för att arbetsglädje ska uppstå. Fler viktiga faktorer till att skapa 

arbetsglädje är att arbetsförhållanden ska passa arbetstagarens fysiska behov, underlätta för 

den anställde till att nå arbetsmålen samt skapa en arbetsgrupp som fungerar ihop så att 

tvetydighet och konflikter minimeras (ibid.). 

 

Att arbeta för en klient eller flertal klienter är en av nutidens största motivationsfaktorer och 

klientrelationer i servicearbeten liknande lärare och sjuksköterska genererar hög 

arbetstillfredsställelse (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). För att skapa högre 

arbetsmotivation, bättre kvalitet på prestationerna, högre arbetstillfredsställelse, lägre 

frånvaro och lägre personalomsättning behöver organisationerna förändra och berika arbetets 

innehåll (Hackman & Oldhams, 1980). I jämförelse mellan arbetsmotivationsteorierna menar 

Wolvén (2000) att teorierna skiljer sig åt genom att Hackman och Oldham inkluderar vissa 

personlighetsfaktorer som bidrar till arbetsmotivationen och deras teori kan endast användas 

för de personer som är intresserade av att utveckla sig själva. Likhet mellan teorierna är att 

arbetsmotivationen och arbetsglädjen påverkas i hög grad av hur arbetet är utformat (ibid.). 

Teorierna tydliggör och ger kunskap om hur arbetsglädje och arbetsmotivation skapas och 

uppstår samt vilka förutsättningar som behövs för att uppnå dessa positiva känslotillstånden i 

arbetet. Ai-, arbetsglädje- och arbetsmotivationsteorierna används som verktyg till att 

analysera studiens resultat (Eliasson-Lappalainen, 2016). 
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3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring de positiva faktorerna av att arbeta som 

socialsekreterare. Arbetsglädje och arbetsmotivation kan anses hänga ihop med vad det är 

som gör att människor väljer socialt arbete som yrke samt vad det är som får de att fortsätta 

att arbeta inom detta område.  

Mycket av den forskning som finns pekar på de faktorer som gör att socialarbetaren slutar sitt 

arbete än vad det är som faktiskt får den att fortsätta sin karriär. Det finns lite kvalitativa 

studier inom området, som visar på vad socialarbetarna själva säger om dynamiken som får 

de att fortsätta sitt arbete inom den sociala barnavården (Pösö & Forsman, 2013). Den 

tidigare forskning som presenteras rör både de positiva och negativa faktorerna i det sociala 

arbetet samt det som har en påverkan för arbetsglädjen och arbetsmotivationen. Tidigare 

forskning gällande Appreciative Inquiry (Ai) kommer också att presenteras för att visa på 

tidigare resultat gällande användandet av metoden. Forskningen är både nationell och 

internationell och dessa kommer att presenteras i följande rubriker nedan; Klientarbete; 

Organisation, resurser och förutsättningar; Personrelaterade faktorer samt Appreciative 

Inquiry. 

 

3.1.1 Klientarbete 

För att finna tillfredställelse i arbetet inom den sociala barnavården behöver socialarbetarna 

tro på att de verkligen hjälper de utsatta barnen och kan göra en positiv skillnad i deras liv 

(Stalker, Mandell, Frensch, Harvey & Wright, 2007). Arbetstillfredsställelsen av att hjälpa 

andra människor har en stor betydelse för socialarbetare och engagemanget i arbetet med 

klienter. Möjligheten att hjälpa människor till förändring samt att se klienter utvecklas är 

viktiga faktorer för hur socialarbetare upplever sin arbetssituation (Jönsson, 2006; Pösö & 

Forsman, 2013). Det är varken enkelt för socialarbetarna att veta vad som behöver förändras i 

barnens liv eller att se förändringarna ske då de arbetar i komplexa situationer. Att 

socialarbetarna får se barnens situation förbättras är en av de största motivationerna till att 

fortsätta arbeta inom den sociala barnavården. Socialarbetare med mer än 10 års erfarenhet 

beskriver att klientrelationen är viktigast och att sunt förnuft är ett viktigt redskap i deras 

arbete (Pösö & Forsman, 2013). 

Även om relationen mellan den anställde och klienten är en viktig källa för både motivation 

och arbetstillfredsställelse så kan den också vara en källa till stress och sjukdom. En studie 

som vi fann visade att socialsekreterare som i hög utsträckning arbetar med klienter upplever 

lägre arbetstillfredsställelse och meningsfullhet än de som har mindre klientrelaterat arbete. 

Detta indikerar att arbetet med klienter och relationen till klienterna inte i sig är en tillräcklig 

grund för tillfredsställelse och meningsfullhet i arbetet. När det finns utrymme att samtala 

med klienter eller att förbereda klientrelaterade aktiviteter så upplevs arbetet tillfredsställande 

och framgångsrikt (Jönsson, 2006). 
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3.1.2 Organisation, resurser och förutsättningar 

De positiva faktorerna inom den organisatoriska aspekten är gott teamwork, tillgängligheten 

av resurser för att kunna utföra ett ordentligt arbete, en ledning som är medveten om behoven 

och utmaningarna i klientarbete samt även möjligheten att kunna utveckla sitt eget arbete 

(Jönsson, 2006).  

Trots att arbetet i sig ses som självständigt så är tillgång till socialt stöd, både genom kollegor 

och chefer, en viktig positiv faktor. Det självständiga arbetet kräver kontinuerlig och 

gemensam reflektion samt handledning. Goda arbetsrelationer och vänskap mellan kollegor 

där det finns ett samarbete och ett ömsesidigt stöttande av varandra är en viktig del av en 

positiv arbetssituation. Handledning är ett bra exempel på att skapa utrymme för reflektion 

och det är vid handledningstillfällena som den stora potentialen för stöd återfinns. 

Organisatoriska och relationella frågor spelar en viktig roll för att fortsätta sin karriär inom 

den sociala barnavården (Frost, Höjer, Kullberg & Siccora, 2017; Jönsson, 2006; Stalker, 

Mandell, Frensch, Harvey & Wright, 2007). Stödet från kollegor har en påverkan på 

arbetsmotivationen och en stödjande arbetsmiljö har en positiv inverkan på arbetsglädjen. Om 

det finns medarbetare och chefer i organisationen som kan erbjuda individen olika typer av 

stöd leder det i många fall till att individen känner sig önskad och värdefull, även om det i 

övrigt är en stressig miljö. Det är även möjligt att stöd från chefer och medarbetare kan ge 

individen en känsla av autonomi även om möjligheterna för individen att påverka inte är så 

stora egentligen. Teamarbete relaterar till viktiga organisatoriska utfall som till exempel ökad 

tillfredsställelse hos klienter, ökar innovationen i organisationen och det minskar 

uppsägningar. Arbetsglädje, motivation och psykisk hälsa är individuella faktorer som 

relaterar till teamarbete (Jungert, Koestner, Houlfort & Schattke, 2013).  

Det bör vara en roll för chefen att skapa en atmosfär för vänlighet och tillit, och möjligheter 

för medarbetarna att kunna utveckla stöttande relationer till varandra (Frost, Höjer, Kullberg 

& Siccora, 2017). Arbetsledningen behöver ha ett genuint personalintresse med kännedom 

om människors olika drivkrafter och copingstrategier för att kunna motivera, bekräfta och 

inspirera sina medarbetare. Det ger förutsättningar att skapa ett samförstånd mellan den 

anställde och ledningen, en positiv anda och även lojalitet gentemot arbetsplatsen. Vilket 

skapas genom att prata om svårigheter, kunna ta del av olika problemlösningar och få 

förutsättningar till att fatta egna beslut. Den goda arbetsplatsen är den, i vilken den anställde 

finner det värt att investera kraft och engagemang (Månsson, 2006). Organisatoriska faktorer 

är av större betydelse än skäl som att det är svåra, krävande och komplicerade uppgifter när 

det kommer till varför socialarbetare inom den sociala barnavården slutar. Medarbetare 

behöver känna sig omhändertagna i organisationen. De behöver positiv bekräftelse på att de 

utför ett bra arbete, bli sedda och en ledning som är mån om hur de mår (Tham, 2007). 

En hög arbetsbelastning tillsammans med otillräckliga resurser i form av att inte ha tid att 

utföra ett arbete av kvalité, bristande delaktighet i beslut och lite socialt stöd från ledningen är 

anledningar till att socialsekreterare inte kvarstannar i sitt arbete (Blomberg & Welander, 

2017). Den höga arbetsbelastningen gör att socialsekreterare tvingas ta till strategier för att 

hantera stressen vilka gör att dessa tummar på deras professionella yrkesutövande och 

bedömningar av god kvalité. När organisationens resurser inte matchar kvalitetsmål och 
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professionella standarder lämnas det åt socialsekreterarna att hantera de dilemman som då 

uppstår (Astvik & Melin, 2013). Organisatoriska faktorer såsom hög arbetsbelastning, bristen 

på utvecklingsmöjligheter, uppfattningen av problematiska förändringar i organisationens 

policys och procedurer, en chef som inte stöttar och uppfattningen av att arbetet inte är säkert, 

är faktorer som har en negativ inverkan på både den emotionella utmattningen och 

arbetsglädjen inom den sociala barnavården. Emotionell utmattning hänger också ihop med 

att socialarbetare säger upp sig från sitt arbete, har funderingar på att byta arbete, frånvaro 

och sämre arbetsprestation. Det finns ett signifikant samband mellan emotionell utmattning 

och oro, depression, irritabilitet och somatiska klagomål. Det verkar som om att en hög nivå 

av upplevelsen av emotionell utmattning under en längre period kan inverka negativt på den 

egna hälsan (Stalker, Mandell, Frensch, Harvey & Wright, 2007). 

Otillräckliga resurser kan på ett negativt sätt påverka möjligheterna att hjälpa klienten. I dessa 

situationer kan arbetet upplevas tungt och problematiskt vilket också leder till upplevelsen av 

en misslyckad och otillfredsställande arbetssituation. När det inte finns utrymme för samtal 

med klient eller förberedelse av klientrelaterade aktiviteter upplevs arbetet som påfrestande. 

Socialarbetare är en riskgrupp för stress och utbrändhet, där många delar som utförs inom 

ramen för socialt arbete kan vara en potentiell stressor i sig. Det finns också andra relevanta 

faktorer som påverkar detta så som relationer till klienter, arbetsbelastning, relationer på 

arbetsplatsen och andra organisatoriska aspekter. Socialarbetare ofta saknar resurser och 

personal för att kunna utföra det som förväntas och krävs (Jönsson, 2006). Arbetet inom den 

sociala barnavården är i sig självt belönande både på en individ- och kollektivnivå. 

Möjligheten att göra något för att förbättra människors liv är spännande samtidigt 

frustrerande om resurserna för detta inte finns tillgängliga. Om socialarbetarna har verktygen 

för att utföra positiva interventioner, vilket inkluderar tiden för både förebyggande och 

stödjande arbete, så kommer motivationen och arbetsglädjen att öka (Frost, Höjer, Kullberg 

& Siccora, 2017).  

En positiv organisationskultur har visat sig öka sannolikheten att behålla skickliga 

socialsekreterare inom barn och unga. De bästa förutsägelser för att hindra uppsägning i 

arbetet inom den sociala barnavården, sociala välfärden och andra människovårdande 

organisationer visar sig vara socialsekreterarens engagemang gentemot organisationen, det 

professionella engagemanget, arbetsglädje och utbrändhet. Arbetsglädjen påverkar viljan att 

vara kvar på sin arbetsplats (Mor Barak, Nissly & Levin, 2001). 

 

3.1.3 Personrelaterade faktorer 

Socialarbetaren behöver ha höga professionella kvalifikationer för att hantera att arbetet är 

hektiskt och för att kunna fatta beslut. Socialarbetaren behöver också ha egenskaper att finna 

en balans mellan det professionella och privata livet. Det handlar inte bara om att arbetet är 

ett ’kall’ utan också om att socialarbetarna har positiva känslor gentemot barnen och att vilja 

barnens bästa för deras välmående. Förutom den professionella etiska koden för 

socialarbetarna tillkommer det etiska i viljan att ta hand om, ’ethics of care` (Pösö & 

Forsman, 2013).  



   
 

11 
 

Upplevelsen av arbetsmotivation ligger nära att också känna arbetstillfredsställelse. 

Motivationsnivån påverkar både det psykologiska men också beteendet hos människor, vilket 

ger konsekvenser i detta. Är motivationsnivån hög kommer det att generera en känsla av 

arbetstillfredsställelse som i sin tur även påverkar beteendet genom att prestationen blir bättre 

och förmodligen bidrar till ett kvarstannande på arbetsplatsen. Motivationen är kopplat till ett 

positivt arbetsrelaterat beteende, alltså en konsekvens av utförande och produktivitet. 

Motivationen tycks också kunna öka med viss belöning. Arbetstillfredsställelse kan sägas 

vara en konsekvens av att kunna agera utifrån ens motivation. När man får ett behov eller 

motiv tillfredsställt uppstår arbetstillfredsställelsen (Jönsson, 2005).  

Aktiva hanteringsstrategier, såsom problemlösning, kognitiv omstrukturering, söka socialt 

stöd och att uttrycka sina känslor, kan vara till hjälp för socialarbetarna att undvika att 

avpersonifiera klienter och kan bidra till en starkare känsla av att lyckas i sitt arbete. Genom 

att aktivt ta tag i och själv leta efter möjliga lösningar på problem som man möter leder 

förmodligen till att förståelsen ökar för svårigheterna man möter i arbetet och till att 

hanterbarheten ökar. Ett självständigt arbete och att ha kontroll över beslut verkar bidra till 

arbetsglädje trots höga krav. Det som bidrar till att socialarbetarna lyckas finna arbetsglädje 

trots emotionell utmattning är deras förmåga att finna belöning i att hjälpa andra. Förmågan 

att finna tillfredställelse i att göra sitt bästa och i sina färdigheter kan vara en hjälp (Månsson, 

2006; Stalker, Mandell, Frensch, Harvey & Wright, 2007). Socialarbetaren som är nöjd med 

sitt arbete är den som upplever att den är delaktig i beslutet rörande sin anställning men också 

gällande själva arbetsinnehållet. De nöjda upplever också att ledarskapet är positivt, vilket i 

sig inte behöver betyda att ledarskapet är bra utan kan också bero på en balans mellan den 

anställdes förväntningar och målen för verksamheten vilket kan leda till att medarbetaren 

tycker att det är värt att investera kraft i arbetet (Månsson, 2006).  

 

3.1.4 Appreciative Inquiry 

I en kvalitativ studie utforskar Maier (2018) hur Appreciative Inquiry (Ai) och en annan 

metod Communication Ethics Literacy (CEL) fungerar tillsammans och hur de kan guida ett 

samhälle igenom en epidemi av opiatmissbruk. Resultatet föreslår att Ai kan fungera genom 

att belysa det positiva ”light”, medan CEL kan visa på vad som kan förhindra ”shadow” 

implementationen av Ai. Genom Ai kan tre positiva saker belysas, välfärd, vård och det 

sociala kapitalet. De kan tillsammans sammanfattas med ordet hälsa och verkade kunna 

utgöra en stark grund för en samhällelig insats med Ai som verktyg. I studien belystes hur 

CEL kunde användas för att hitta möjliga ”skuggor” som kunde förmörka de goda saker som 

Ai påvisade. Intervjuer skedde med personer som på egen hand sett till att rädda livet på 

någon som tagit en överdos och där de tolkade hälsa på olika sätt. Hälsa kunde vara att 

försöka förhindra så många som möjligt att ta en överdos medan andra försökte finna orsaken 

till missbruket och såg det som ett sätt att söka hälsa. Man fann att en allvarlig brist på 

kommunikation kunde vara en ”skugga” (ibid.).  

Ai och CEL kan hjälpa människor som hjälper andra att ”vara där och engagera sig” hos en 

grupp som är djupt nere i en epidemi av opiatmissbruk. Undersökningen visar att det ljus som 

Ai påvisar oftast följs av ett mörker. Det är många gånger en komplex och utmanande bild 
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som påvisas. Detta innebär inte att Ai är en naiv metod och att man istället ska fokusera på 

det dåliga som Ai strävar efter att undvika. Att ta upp striden med skuggorna förstärker 

snarare det goda än att förmörka det (Maier, 2018).  

 

4. Metod 
I det här avsnittet kommer studiens metod att beskrivas mer ingående utifrån underrubrikerna 

metodologisk ansats, sökning av litteratur och tidigare forskning, urval och avgränsningar, 

tillvägagångssätt, metodens tillförlitlighet, metoddiskussion, etiska överväganden samt också 

hur vår arbetsfördelning har sett ut genom arbetets gång med denna studie.  

 

4.1 Metodologisk ansats 

Det blev tydligt när studiens syfte och frågeställningar hade formulerats att en kvalitativ 

ansats var mest relevant för att få studiens syfte och frågeställningar besvarade då det handlar 

om att fånga upp socialsekreterarnas subjektiva upplevelser och beskrivningar av det 

fenomen som skulle undersökas. Den kvalitativa forskningsmetoden beskrivs som en 

induktiv strategi där det insamlade materialet ska generera en teori. Att induktivt kunna 

studera fenomen är en styrka med den kvalitativa metoden, då teorier får utrymme att växa 

fram ur materialet (Bryman, 2016/2018). Då denna studie redan från början utgår från 

förhållningssättet Appreciative Inquiry och där intervjuguiden är influerad av denna metod 

får studien en deduktiv inriktning. Vår inställning har inte varit att generera någon ny teori då 

studien lutar mot tidigare forskning och teorier (ibid.). Trots att studien är av ett deduktivt 

slag så har vi ändå varit öppna och tagit del av våra intervjupersoners tankar som har gett oss 

ett bredare perspektiv av den förförståelse som fanns innan. 

 

4.2 Sökning av litteratur och tidigare forskning 

För att finna artiklar och referenser till detta arbete har Umeås biblioteks söktjänst, olika 

databaser såsom SocIndex och Swepub, använts samt Google Scholar. De sökord som har 

använts har varit arbetsglädje, arbetsmotivation, socialsekreterare, socialtjänst, Appreciative 

Inquiry, job satisfaction, workmotivation, socialworker, social welfare. Dessa sökord har 

använts i olika kombinationer. Socialvetenskaplig Tidskrift har också använts genom att gå 

igenom de publikationer som legat närmast i tiden och eventuellt har varit av relevans för 

detta arbete. Referenser i avhandlingar och kandidatuppsatser har hittats via Google Scholar 

och utvärderats.  

 

4.3 Urval och avgränsningar 

Urvalet som användes i studien var ett så kallat målstyrt urval, vilket är ett icke-

sannolikhetsurval. Syftet med ett målstyrt urval är att strategiskt välja ut välja ut relevanta 

undersökningspersoner som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. I ett målstyrt 

urval väljer man ut individer, platser och organisationer utifrån den relevans de har när det 

kommer till en förståelse av en social företeelse (Bryman, 2016/2018). Socialsekreterare 

arbetar inom organisationen socialtjänsten. Då vi under vår socionomutbildning har upprättat 
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kontakter inom socialtjänsten användes dessa för att finna deltagare till studien. Detta var 

också ett medvetet val då det fanns en tanke på att det kunde vara svårt att finna deltagare och 

genomföra studien inom tidsramen som fanns. Ett antal kontaktpersoner fick ta del av ett 

första informationsbrev om studien som kontaktpersonerna i sin tur sedan mejlade ut till de 

enheter på socialtjänsten som var av intresse för studiens syfte, där det arbetade 

socialsekreterare med uppdrag riktade mot barn och unga. Vid intresse att medverka i studien 

fick socialsekreterarna själva ta kontakt med oss för att få ytterligare information om studien. 

Genom denna urvalsteknik hittades sju deltagare till studien. 

 

Den avgränsningen som gjordes i urvalet var att de skulle arbeta som socialsekreterare med 

uppdrag riktade mot barn och unga, den myndighetsutövande delen, då den tidigare 

forskningen också har talat om att det är detta område som har setts som mest problematiskt. 

Antal yrkesår, kön och ålder har inte tagits någon hänsyn till gällande medverkan i studien då 

det inte sågs som relevant för att svara mot studiens syfte och frågeställningar. Studien är inte 

heller riktad till en speciell enhet inom den myndighetsutövande delen av socialtjänsten utan 

socialsekreterare med uppdrag riktade mot barn och unga oavsett enhetstillhörighet 

inkluderades. Valet gjordes att avgränsa undersökningen till en specifik socialtjänst, i en 

mellanstor stad i Norrland.  

 

4.4 Tillvägagångssätt för datainsamling 

Vi har valt att använda kvalitativa intervjuer i denna studie då det handlar om deltagarnas 

upplevelser. Den intervjumetod som var mest lämplig var den semistrukturerade typen då det 

var förutbestämt vilka teman som skulle beröras under intervjun nämligen arbetsglädje, 

arbetsmotivation utifrån Ai. Därför användes en intervjuguide med förhållandevis få frågor 

av en öppen karaktär där deltagarna själva fick en möjlighet att fritt berätta om sin upplevelse 

gällande temat, på sitt eget sätt. Intervjuguiden följdes ej slaviskt då vi hellre ville ha ett 

samtal som kändes avslappnat snarare än ett förhör (Bryman, 2008/2011). Då vi med denna 

studie influerades av Ai utgick också intervjuguiden ifrån denna metod med frågor av ett 

positivt antagande (bilaga 2).  

Inom Ai liknar dess intervjuform mer ett samtal, där intervjuaren fungerar mer som en vän 

som delar erfarenheter istället för en observatör. Bra värdeskapande frågor öppnar upp för 

möjligheter. Frågorna kan uppfattas som vaga, men det är meningen, då detta uppmuntrar den 

som blir intervjuad att berätta sin historia på ett mer öppet sätt (Seel, 2008). Ai är ett 

innovativt, värdeskapande arbetssätt som börjar med omsorgsfullt utvalda frågor. Detta är en 

central del. De värdeskapande frågorna handlar om att hitta framgångsfaktorer, kärnstyrkor 

och önskvärda lägen inför framtiden (Whitney, Trosten-Bloom, Cherney & Fry, 2004/2012). 

Den semistrukturerade intervjun som intervjuprocess är flexibel och tonvikten bör ligga på 

det som intervjupersonen upplever som viktigt vid en förklaring och förståelse av händelser, 

mönster och skeenden (Bryman, 2008/2011). Vi berättade också om själva metoden Ai i 

inledningen av intervjun och att detta är ett annorlunda sätt att genomföra en intervju på. 

Syftet med detta var att skapa ett värdeskapande perspektiv hos intervjupersonen då denne 

kan vara van att se organisationen som ett problem som ska lösas (Seel, 2008). Vi har själva 

också läst på om Ai-metoden för att vara insatt i den och för kunna använda oss av den.  
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Sju kvalitativa intervjuer genomfördes under en treveckorsperiod till den här studien. Vid alla 

intervjutillfällen medverkade studiens två författare och spelade in samtalet med varsin 

inspelningsapparat. Intervjuerna var ca 45–60 minuter långa och genomfördes på annan plats 

än socialsekreterarnas arbetsplats vilka bokades av oss själva.  

 

4.5 Analysförfarandet 

Kvalitativ innehållsanalys är det vanligaste tillvägagångssättet vid analys av dokument och 

var den metod som användes i denna studie. Innehållsanalys kan komma till användning i 

olika typer av ostrukturerad information, som till exempel transkriberade semi-strukturerade 

intervjuer. En transkribering kan göra att omedvetna tolkningar hos intervjuaren kan 

kontrolleras och dessutom kan materialet gås igenom flera gånger (Bryman 2008/2011). Vi 

började med att transkribera det inspelade intervjumaterialet så ordagrant som möjligt för att 

inte förlora den ursprungliga kontexten i intervjun. Verbala ljud som visade på ett lyssnande 

valdes att inte tas med i transkriberingen då detta inte ansågs ge någon värdefull information 

till studien. När tystnad eller andra känslouttryck uppkom i samtalet så framgick detta i det 

transkriberade materialet. Detta genererade sju transkriberingar som omfattade ungefär 10–12 

datorskrivna a4-sidor per transkribering. 

 

Innehållsanalys innebär att på ett systematiskt och replikerbart sätt kvantifiera innehållet 

utifrån kategorier som utformats i förväg Det är en flexibel metod som kan användas i 

samband med olika media. Kodningen av materialet är till för att minska mängden data och 

göra analysen mer begriplig. Analysen av det som sades under intervjun underlättades och 

kunde genomföras mer noggrant. Kodningen är central i den kvalitativa dataanalysen 

(Bryman 2008/2011). Transkriberingarna lästes först igenom för att få en helhet och en 

känsla för innehållet. Materialet lästes sedan igen och nu för att finna meningsbärande 

enheter. Dessa meningsbärande enheter markerades i texten och fördes sedan in i ett Excel-

dokument. Då intervjuguiden var uppdelad i teman skapades även blad i Excel-dokumentet 

utifrån dessa teman, ett blad per område, till exempel arbetsglädje där alla meningsbärande 

enheter som sade något om arbetsglädje fördes in där. I ett första skede gav detta oss sex 

olika datablad i Excel-dokumentet med i snitt 45 (17–75) meningsbärande enheter och än mer 

koder. Sedan gjordes en första genomgång av materialet med studiens syfte i bakhuvudet och 

sådana meningsbärande enheter som låg väldigt långt från studiens syfte togs bort. 

 

Den mest typiska och viktigaste delen i en innehållsanalys är hur man bär sig åt för att koda 

materialet. En innehållsanalys består av två objektivitet och systematik. Objektivitet innebär 

att man i förväg tydligt ska specificera hur man ska dela in de olika delarna i ett råmaterial till 

olika kategorier. Det ska tydligt framgå hur forskaren ska bära sig åt för att kategorisera 

råmaterialets innehåll så att personliga värderingar så lite som möjligt ska påverka processen. 

Systematiken handlar om att de förutbestämda reglerna ska följas på ett konsekvent sätt så att 

felkällan blir så liten som möjligt (Bryman, 2008/2011). Som tidigare beskrivet delades de 

första meningsbärande enheterna upp i teman utifrån intervjuguiden för att göra materialet 

mer hanterbart.  
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Bryman (2016/2018) skriver att vid en innehållsanalys vill forskaren ofta koda texten i termer 

av vissa teman och ämnesområden där en strävan efter en kategorisering av de företeelser 

som är av intresse. Utifrån dessa enheter togs nyckelord förutsättningslöst ut, även kallat 

koder. Kodningen inom varje tema var bestämd sedan innan att den skulle vara 

förutsättningslös och öppen utifrån innehållet i meningen. Orden som valdes gav betydelse åt 

meningen och relaterade till studiens syfte och frågeställningar. Ord som redan stod i 

meningen användes också som kod. Många av de meningsbärande enheterna fick mer än en 

kod. Vi gick sedan igenom varje tema för sig för att få en uppfattning om vad materialet sade 

och kunde se mönster som upprepade sig i materialet, koder som var återkommande. Koderna 

i Excel-dokumentet färglades sedan med olika färger utifrån kodernas gemensamma nämnare 

och fördes ihop i kolumner. Därifrån skapades kategorier då kopplingar och mönster i 

materialet tydligt kunde ses utifrån de funna koderna. Exempel på koder under temat 

arbetsglädje är hjälps åt, kul med kollegor, stöttning, break från jobbet och trygga med 

varandra. Dessa koders gemensamma nämnare handlar om relationen till kollegor och 

därmed skapades kategorin Arbetsglädje i relation till kollegor. På det här sättet har hela 

materialet bearbetats. Kategorierna som skapades blev sedan till underrubriker i 

resultatanalysen. Koderna tillsammans med kategorierna och de utvalda meningsbärande 

enheterna samlades i ett kodningsschema (bilaga 3). Till varje kategori valdes en 

meningsbärande enhet ut som skulle visa på kategorins innehåll vilket vi har valt att ta med i 

analysen av empirin. 

 

Då vi utgick från temana i intervjuguiden så blev analysen styrd från en mer teoretisk 

deduktiv ansats ur ett Ai-perspektiv. Analysen var dock inte strikt deduktiv då vi var så pass 

öppen och kunde finna olika kategorier utifrån temana i intervjuguiden. Vi var öppen 

gentemot materialet och lät materialet tala för sig självt inom varje tema. Där kodningen 

skedde på ett induktivt sätt inom varje tema för att på detta sätt skapa kategorier utifrån det 

som återfanns i materialet. 

 

4.6 Metodens tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet är viktiga begrepp för att kunna säga något om en undersöknings 

kvalité. Detta mer för kvantitativa forskare än för kvalitativa forskare, där det bland 

kvalitativa forskare har funnits en diskussion kring huruvida dessa begrepp är av relevans i 

kvalitativ forskning. Validitet är något som rör mätning vilket inte är huvudsyftet i kvalitativa 

undersökningar dock har forskare som ställt sig kritiska till detta ändå kunnat tänka sig att 

ändra begreppens innebörd. För att bedöma kvalitén på en kvalitativ undersökning används 

istället begreppen tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitligheten består av fyra delkriterier vilka 

är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 

2008/2011). 

Respondentvalidering är något som har använts i detta examensarbete, för att stärka studiens 

tillförlitlighet och återfinns inom kriteriet trovärdighet. Trovärdigheten syftar till att forskaren 

har säkerställt att forskning utförts i enlighet med de krav som finns och att man rapporterar 

resultaten till de personer som är en del i den sociala verklighet som studeras. 



   
 

16 
 

Respondentvalidering är populär bland kvalitativa forskare, eftersom de vill försäkra sig om 

att det finns en god överensstämmelse mellan intervjupersonernas uppfattningar och 

erfarenheter och undersökningens resultat (ibid.). Intervjupersonernas fick ta del av det 

transkriberade materialet från deras respektive intervju för att på så vis bekräfta att det som 

sagts faktiskt har sagts och förstått och om vi hade förvrängt eller missuppfattat det 

intervjupersonen sagt så kunde de ändra på detta innan arbetet med analysen började. Två av 

de sju intervjupersonerna hörde av sig gällande saker som eventuellt hade missuppfattas och 

som ändrades.  

Överförbarhet handlar om kvalitativa forskare behöver ha en fyllig eller tät beskrivning av de 

detaljer som ingår i en kultur. Kvalitativa forskare tenderar att ha fokus på det unika i 

kontexten och på meningen hos den sociala verklighet som studeras. En fyllig beskrivning 

förser andra personer med en databas som hjälp i att bedöma huruvida resultaten är 

överförbara till en annan miljö (ibid.). Vi har i denna undersökning försökt beskriva så tydligt 

som möjligt den kontext som har studerats och syftet med undersökningen för att läsaren 

själv ska kunna bedöma överförbarheten av resultaten. Det vi också har gjort är att koppla 

tidigare forskning och teorier mot resultatet för att på så vis också styrka resultatet i studien. 

Vi har också försökt att på ett tydligt sätt beskriva alla stegen i forskningsprocessen i arbetet 

vilket också är en del i det som Bryman (2008/2011) skriver utifrån kriteriet Pålitlighet. Det 

innebär att forskaren behöver anta ett granskande synsätt. Detta i sig innebär att säkerställa en 

fullständig och tillgänglig beskrivning av alla faser av forskningsprocessen (ibid.). Vilket 

också säger något om studiens transparens, som har varit en viktig del för oss till denna studie 

att arbeta efter. En studies transparens handlar om att forskaren arbetar utifrån principen om 

att ge så fullständig beskrivning som möjligt av forskningsprocessen och av de val som har 

gjorts under processens gång. Det handlar om att beskriva hur urvalet av intervjupersoner har 

gjorts, hur man gått tillväga under dataanalysen (ibid.). 

Konfirmera innebär att forskaren har en insikt om att det inte går att få en fullständig 

objektivitet i samhällelig forskning och att man då försöker säkerställa att man agerat i god 

tro. Forskaren ska alltså inte medvetet låtit sina egna personliga värderingar eller teoretiska 

inriktning påverkat utförandet av och slutsatserna från en undersökning (ibid.). Då 

utgångspunkten i detta arbete har varit att undersöka när socialsekreterare upplever 

arbetsglädje och arbetsmotivation genom att använda den specifika intervjumetoden inom Ai 

så har vi förståelse för att detta har påverkat intervjun. Det har funnits en medvetenhet hos 

oss gällande att det kan vara svårt att vara helt objektiv och vi har med hänsyn till detta 

försökt minska vår påverkan genom att låta intervjupersonerna prata så öppet och fritt som 

möjligt utan att bli styrd åt något specifikt håll. Det har varit viktigt att det är 

intervjupersonernas berättelser som ligger till grund för resultatet i denna studie. Det blev 

också tydligt för oss att det var svårt under intervjutillfällena att vara helt objektiva då de fick 

lyssna på positiva berättelser. Bryman (2008/2011) tar också upp det här som en kritik mot 

kvalitativ metod då den kan anses vara alltför subjektiv och att kvalitativa resultat ofta bygger 

på forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som är meningsfullt.  
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4.7 Metoddiskussion 

Då denna studie har syftat till att belysa socialsekreterarnas upplevelse av studiens valda 

fenomen har en kvalitativ metod varit mest fördelaktig då vi fokuserat på deras berättelser av. 

En kritik som finns gentemot kvalitativ forskning är att den ter sig subjektiv och att resultatet 

ofta bygger på det som forskarna anser vara meningsfullt (Bryman, 2008/2011). Vi gör inte 

anspråk på fullständig objektivitet när det gäller socialsekreterarnas upplevelse av 

arbetsglädje eller arbetsmotivation. Studiens resultat har dock varit styrt av vad 

intervjupersonerna har berättat. Det har funnits en medvetenhet om att inte låta våra egna 

värderingar påverka resultatet i någon skev mening eller på något avgörande sätt. Under 

intervjutillfället har öppna frågor ställts vilket gett intervjupersonerna en chans att på sitt eget 

sätt berätta om sina upplevelser när det gäller arbetsglädje och arbetsmotivation.  

 

Då arbetet i denna studie har riktats mot förståelse av intervjupersonernas upplevelse och 

uppfattning om arbetsglädje och arbetsmotivation, har detta begränsat en fyllig beskrivning 

av intervjupersonernas kontext och miljö. Fokuset i studien låg på förståelsen av deras 

upplevelser av arbetsglädje och arbetsmotivation. Ramarna för studien tillät inte bägge 

perspektiven. Då Bryman (2008/2011) menar att fylliga beskrivningar av kontexten och 

miljön behövs för att säga något om överförbarheten så finns en förståelse hos oss att 

överförbarheten, med hänsyn till ovanstående, också begränsas i viss mån.  

Dock har vi arbetat med en transparens genom framställandet av detta arbete genom att 

konkret beskriva urvalet, tillvägagångssättet samt analysförfarandet.  

 

Bryman (2008/2011) skriver att ett problem med ett målstyrt urval är att det blir svårt att 

generalisera resultaten men att denna urvalsteknik syftar till att skapa överensstämmelse 

mellan forskningsfrågor och urvalet (ibid.). Vårt urval stämmer bra överens med studiens 

forskningsfrågor då det var socialsekreterare inom barn och unga som intervjuades och 

forskningsfrågorna syftade till att belysa deras upplevelser. Ett problem som kvalitativa 

forskare ställs inför, att det är svårt att veta från början hur många intervjupersoner som 

behövs för att uppnå teoretisk mättnad. Ju fler jämförelser, mellan till exempel män och 

kvinnor, olika yrkesgrupper osv. som ska göras i studien, desto större urval behövs (ibid.). I 

denna studie ingick sju intervjupersoner och då studien inte syftar till att göra några 

jämförelser dessa emellan så tänker vi att en teoretisk mättnad har uppnåtts inom ramen för 

denna studie. Det har under arbetets gång ej förekommit något bortfall av intervjupersoner. 

 

Datainsamlingen bestod av kvalitativa intervjuer som spelades in. Detta underlättade en 

transkribering av dessa vilket i längden också gav oss möjlighet att genomföra 

respondentvalideringen. Det var av stor vikt att spela in intervjuerna för att inte förlora 

kontexten i materialet samt att underlätta bearbetningen av materialet. Den stora genereringen 

av data kan ses som en nackdel då det är tidsödande att bearbeta materialet (Bryman, 

2008/2011). 

 

Fördelen med innehållsanalys som analysmetod är att den visar på transparens då det är lätt 

att konkret beskriva hur man gjort sitt urval samt kodningsschema vilket gör att replikationer 
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av studien är enkla att göra. Transparensen gör att innehållsanalysen ofta beskrivs som en 

objektiv analysmetod (Bryman, 2016/2018). Vi arbetade systematiskt med att koda materialet 

för att hitta gemensamma nämnare som kunde bli kategorier. Vi har också lagt 

kodningsschemat som en bilaga till studien för att visa på transparens och för att läsaren ska 

kunna följa och granska hur själva analysen genomförts. Bryman (2016/2018) skriver att en 

svag sida med kodningen är att det är omöjligt att inte utforma ett kodningsschema som 

inrymmer ett visst mått av tolkning från kodarnas sida. Dessa måste bygga den 

vardagskunskap de har som medlemmar av en viss kultur för att kunna koda allt det material 

som de möter. En innehållsanalys kan bara vara så bra som de dokument är som den bygger 

på. Det är viktigt att bedöma dokumentens autenticitet och trovärdighet (ibid.). Då 

respondentvalidering genomfördes i denna studie ses som en stor styrka och stärker 

trovärdigheten i studien. Intervjupersonerna fick ta del av den transkribering som gjordes 

efter de inspelade intervjuerna och återkomma med ändringar. Där fick intervjupersonerna en 

chans att rätta till missuppfattningar eller misstolkningar. Respondentvalideringen (Bryman, 

2008/2011) gav oss en försäkran om att det är en god överensstämmelse mellan hur vi 

uppfattade intervjupersonerna och studiens resultat. 

 

Teorierna som valdes att användas i analysen av studiens resultat är Lockes teori om 

arbetsglädje, Herzbergs teori om arbetsmotivation samt Hackmans och Oldhams 

arbetsmotivationsteori. Det fanns en svårighet att finna teorier om arbetsglädje och Lockes 

teori var den enda som hittades. Arbetsmotivationsteorierna var många fler och där valdes 

bland annat Maslows behovshierarki och Warrs vitaminmodell bort. Urvalet här gjordes för 

att begränsa studiens storlek och för att kunna hålla en någorlunda röd tråd genom arbetet. 

Det kan tyckas vara en nackdel då vi använt oss av vad som kan tänkas vara många teorier i 

analysen. Här lyser vår vilja att belysa flera saker igenom och där vi i efterhand kan se att det 

hade varit mer fördelaktigt att fokusera på till exempel enbart arbetsmotivation eller 

arbetsglädje. Samtidigt har det synts i studien att både arbetsglädje och arbetsmotivation 

hänger ihop och ligger nära varandra. Detta gett en bred bild av socialsekreterarnas 

upplevelse av arbetsmotivation, arbetsglädje och Ai, som var syftet med studien.  

 

4.7.1 Diskussion gällande Appreciative Inquiry 

Syftet med att använda förhållningssättet Appreciative Inquiry (Ai) var att få 

socialsekreterarna att fokusera på det som är positivt och det som fungerar i deras verksamhet 

med utgångspunkt i de värdeskapande begreppen arbetsglädje och arbetsmotivation. Vi gick 

in i studien med tanken på att det finns något i alla system som fungerar och att det handlar 

om att ställa frågor med ett positivt antagande. När socialsekreterarna halkade in på det som 

var negativt eller inte fungerade fortsatte vi inte att utforska detta utan höll fokus på det 

positiva. Då vi skapade en intervjuguide med teman utifrån Appreciative Inquiry kan vi ha 

påverkat intervjupersonerna. Det var fördelaktigt att ha teman i intervjuguiden då vi ville 

lyfta de positiva faktorerna, arbetsglädje och arbetsmotivationen. Dessutom var det 

nödvändigt för att kunna besvara studiens frågeställningar. En fråga innehöll två frågor, vad 

som önskar för att höja både arbetsglädjen och arbetsmotivationen. Detta försvårade 
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framtagningen av resultatet. Där hade vi kunnat dela upp frågan i två för att få ännu tydligare 

svar. Vi valde dock att presentera empirin utifrån de båda faktorerna vilket ändå gav oss svar. 

 

Då studien anammar ett positivt synsätt kan detta ha påverkat vårt urval. Det finns en 

möjlighet att de personer som är av en mer positiv karaktär också var de som anmälde sitt 

intresse för deltagande. Dock tror vi inte att detta har påverkat studiens resultat i någon 

väsentlig mening. 

 

En kritik som finns gentemot Ai är att när fokuset ligger på det som är positivt så tillåts inte 

det negativa utforskas (Bellinger & Elliott, 2011). Den här kritiken skulle kunna lyftas i 

denna studie då vi har valt att enbart fokusera på de positiva faktorerna. Som ett svar mot den 

kritiken så återspeglar detta också studiens syfte och där vi känner att de hållit sig inom den 

ram som ringar in denna studie. 

 

4.8 Etiska överväganden 

I den här studien har hänsyn tagits till de fyra etiska forskningsprinciperna; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2008/2011). Deltagarna har fått ett missivbrev (bilaga 1) med studiens syfte samt 

tillvägagångssättet. I brevet finns också information om att deltagandet är frivilligt, kräver 

deras samtycke och att det finns möjlighet att avbryta sin medverkan samt att de kommer att 

vara anonyma i presentationen av arbetet. Det här berör också själva samtyckeskravet då 

deltagarna behöver denna information för att kunna ta ställning till vad ett deltagande 

kommer att innebära. Deltagarna har rätt att själva bestämma. Konfidentialitetskravet berör 

hur själva materialet kommer att hanteras under processen. Där har vi förvarat materialet på 

ett sådant sätt att inga andra än vi själva har haft tillgång till det insamlade materialet. 

Fingerade namn har använts i studien och dessutom har heller inte kommunens namn nämnts 

i slutprodukten. Direkta citat som har kunnat röja identiteten på deltagarna har heller inte 

använts i studien. Vi har också valt att ej fråga om deltagarnas ålder då detta i kombination 

med antal år i yrket har setts som en riskfaktor till att röja identiteten. Dessutom ansågs 

deltagarnas ålder inte relevant för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Nyttjandekravet framgår också i informationsbrevet. Där står det att det insamlade materialet 

endast kommer att användas för studiens syfte och att materialet kommer att förstöras efter att 

arbetet är examinerat och godkänt. Deltagarna har även fått information om att godkänt 

examensarbetet kommer att publiceras på det digitala vetenskapliga arkivet, DIVA, och i och 

med det vara sökbart på internet (ibid.). Sammantaget har vi anammat ett etiskt reflekterande 

förhållningssätt genom hela processen i framställandet av detta arbete. 

 

Informationen har också getts till deltagarna vid själva intervjutillfället, som en påminnelse 

och för att ge deltagarna ytterligare chans att reflektera över sin medverkan och tillfälle att 

avbryta. Rätten att själv bestämma om eller vilka frågor som ska besvaras informerades också 

om vid detta tillfälle. Här informerades också om rätten att avbryta sitt deltagandet och att när 

intervjun har bearbetats och deltagaren godkänt materialet/gjort ändringar så kunde ej 

deltagandet avbrytas längre.  
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4.9 Arbetsfördelning 

Vi har lagt ner lika mycket arbete i denna uppsats. Vi har tillsammans utformat en 

forskningsdesign som verkade vettig att utgå ifrån. Då syftet och frågeställningarna var 

någorlunda inringade så började den ena författaren att utvidga inledningen och bakgrunden 

medan den andra jobbade vidare med tidigare forskning. Litteratur och teorisökning av 

arbetsglädje och arbetsmotivation delades upp mellan oss. En av oss skrev stora delar av 

intervjuguiden och missivbrevet medan den andre skrev i metod delen. Vi har hela tiden läst 

varandras skrivna inlägg för godkännande och förbättringar. Att boka in intervjuer, boka 

samtalsrum, genomförande av intervjuer har skett tillsammans. Transkriberingen delades upp 

för att bli mer effektiv men där de också läste varandras material. Under själva analysen och 

beskrivandet av empiri och resultat så har vi suttit tillsammans fört arbetet framåt.  

5. Resultat 
I det här avsnittet presenteras resultatet av studiens empiri. För att få en övergripande bild av 

intervjupersonerna har dessa beskrivits nedan. Empirins resultat är uppdelad i fyra delar, 

arbetsglädje, arbetsmotivation, vision och Ai Arbetsglädje består av tre kategorier, 

arbetsmotivation består av två kategorier, vision består av två kategorier och Ai består av två 

kategorier. Kategorierna är totalt nio stycken och är skapade utifrån empirin.  

 

5.1 Beskrivning av intervjupersoner 

Sju intervjupersoner ingår i denna studie varpå alla identifierar sig som kvinnor. Alla 

personer arbetar inom socialtjänsten med uppdrag riktade mot barn och unga samt har titeln 

socialsekreterare. Antal år inom yrket för våra intervjupersoner som grupp är 4 år, vilket är 

ett medianvärde. Intervjupersonerna befinner sig inom olika enheter i socialtjänsten och 

beskriver också arbetserfarenhet av olika enheter inom socialtjänsten. I denna resultatöversikt 

kommer intervjupersonerna beskrivas med IP1, IP2 och så vidare till IP7. Bakgrunden är, 

som tidigare skrivet, mer till för att läsaren ska få en förståelse och en bild av 

intervjupersonerna som grupp. Detta är inget som kommer att analyseras vidare i studien.  

 

5.2 Arbetsglädje 

När det handlar om socialsekreterarnas upplevelse av arbetsglädje har tre kategorier visat sig 

tydligt i materialet. Dessa tre kategorier är Arbetsglädje i relation till kollegor, Arbetsglädje i 

relation till klienter samt Bekräftelse förstärker arbetsglädjen vilka beskrivs mer ingående 

nedan. 

 

5.2.1 Arbetsglädje i relation till kollegor 

En stor del av socialsekreterarnas upplevelse av arbetsglädje finns i gemenskapen med 

kollegorna. Glädjen kommer fram i arbetet med kollegorna när man finner ett stöd i varandra 

vilket kan behövas vid exempelvis när det kommer till svåra ärenden. Stödet innebär att 

socialsekreterarna hjälper och stöttar varandra, pratar och funderar tillsammans för att finna 



   
 

21 
 

den bästa lösningen på problem som kan dyka upp eller svåra beslut som ska fattas. Det är en 

glädje i vetskapen om att socialsekreteraren inte är ensam i sitt arbete, även om arbetet är 

mycket självständigt och socialsekreterarna kan ha olika uppfattningar, trivs de i 

arbetsgruppen, är trygga med varandra vilket genererar arbetsglädje.  

 

Vi försöker verkligen göra det bästa för medborgarna, det tycker jag väl att vi gör bra och att 

vi ställer upp för varandra, vi liksom hjälper varandra även över enhetsgränserna, ja man har 

liksom roligt tillsammans tycker jag. (IP1) 

 

Arbetsglädjen tillsammans med kollegor består förutom av det kollegiala stödet också av den 

sociala relationen som inte handlar om själva arbetsuppgiften som socialsekreterare. Det som 

beskrivs är att arbetsglädje uppstår tillsammans med kollegor när man kan prata om annat än 

själva arbetet vilket till en stor del sker vid fikapauserna. Där kan de skämta, skratta och ha 

roligt tillsammans. Flera av socialsekreterarna beskriver att det är skönt att kunna tänka på 

något annat för en stund och att få en paus från det annars tunga arbetet gentemot klienterna 

barn och unga.  

 

Hela tiden, jag tror att det är att man har ett sådant jobb som är jobbigt, det är psykiskt 

krävande, alla raster är det så härlig stämning. För att liksom okej, nu ska vi få ett break ifrån 

jobbet, nu pratar vi om något roligt, man skämtar och skrattar. (IP2) 

 

5.2.2 Arbetsglädje i relation till klienter 

Socialsekreterarna beskriver även att de upplever arbetsglädje i relation till sitt arbete med 

klienterna. Klientarbetet upplevs som viktigt där de kan göra skillnad och hjälpa barnen samt 

att det socialsekreterarna finner en mening med vad de gör. I den professionella relationen 

med klienterna upplever socialsekreterarna arbetsglädje då de når fram till klienten och när de 

förstår varandra. Arbetsglädjen finns också då relationen mellan de byggs, förstärks och 

socialsekreterarna får ett förtroende av klienterna som i sin tur kan öppna sig och prata om 

deras livssituationer vilket upplevs som ett privilegium att få det berättat.  

 

Vi är ju på arbetet många väldiga timmar av dygnets timmar så är det ju viktigt att känns ändå 

att det finns nån mening med det jag gör och det tänker jag nånstans är arbetsglädje, att det 

känns som att det går att göra skillnad och att det är ett viktigt, ett viktigt jobb jag gör och det 

är väl det som gör att det känns positivt och en glädje att gå till jobbet. (IP7) 

 

När socialsekreterarna har uppmärksammat klientens behov och när denne är villig till att ta 

emot hjälp samt när behoven kan tillgodoses genom vägledning uppstår känsla av 

arbetsglädje. Även i slutändan då klienten lyckas finna sina egna resurser och börjar kunna 

klara sig själv ger arbetsglädje hos socialsekreterarna. 

 

Det är ju ändå att alla som valt detta yrket är ju ändå att få hjälpa andra, att finnas där när 

andra inte finns där kanske. Det bästa, bästa, grädde på moset är när man lyckas guida 

klienten till att finna sina egna resurser. (IP5) 

 

Flera av socialsekreterarna berättar om situationer och händelser där de har upplevt att man 

har behövt stå på sig för klientens bästa. Där har de behövt gå emot chefer och kollegor för 
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att magkänslan sade vad som behövde göras och där har det handlar om att socialsekreterarna 

har behövt tro på sig själva. I dessa situationer där sekreterarna har kämpat för klienten och 

det har gått bra skapas arbetsglädje hos socialsekreterarna. 

 

Just när jag lämnade det samtalet var det kanske inte den där superbra känslan. Det kändes 

bra att jag kunde stå kvar i mitt beslut och att jag faktiskt trodde på mig själv tillräckligt att 

såhär måste vi göra. Men just att gå emot en förälders vilja är ju aldrig roligt, det här kan ju 

bli jättejobbigt för dom. (IP4) 

 

5.2.3 Bekräftelse förstärker arbetsglädjen 

En stor del av den upplevda arbetsglädjen hos socialsekreterarna handlar om att få 

bekräftelse. Det kan handla om feedback från kollegor på samma enhet, kollegor från andra 

enheter, chefen eller rent av klienten själv. Att få ett kvitto på att socialsekreterarna gör ett 

bra jobb skänker arbetsglädje. 

 

Men det är det som är lite kul också, att få utmaningen och sedan få beröm att, att man får 

återkoppling. Vi tycker att du gjorde ett bra jobb där, du kom med återkoppling på hur man 

kan skriva. Oftast får man bara tillbaka på stavfel, men nu var det en tanke kring det här hur 

tänkte ni här. Då känns det jättebra att få den återkopplingen. (IP1) 

 

5.3 Arbetsmotivation 

Motivationen i socialsekreterarnas arbete beskrivs här i två kategorier. Dessa kategorier är Att 

göra skillnad för barnen ger arbetsmotivation och Inre drivkrafter som arbetsmotivation. 

Resultatet av socialsekreterarnas arbetsmotivation och arbetsglädje liknar varandra och 

mycket av det som ger arbetsglädje ger även arbetsmotivation.  

 

5.3.1 Att göra skillnad för barnen ger arbetsmotivation 

Socialsekreterarna finner den största arbetsmotivationen i klienterna, dvs barnen. Det som 

beskrivs handlar om möjligheten att påverka, om viljan att hjälpa och att göra skillnad för 

dessa. Det handlar om att skydda barnen från att fara illa och att se deras behov. 

Socialsekreterarna motiveras av att göra sitt bästa för klienten, att skapa både förståelse och 

få förtroende från klienten, att kunna bygga en professionell relation och i en förlängning att 

kunna påverka klienten och skapa förutsättningar till det bättre. Socialsekreterarna berättar att 

de känner ett driv till att arbeta till det bästa för klienterna och beskriver situationer där de har 

behövt stå på sig och gå emot andra för att tron på sig själv och vad som är klientens bästa har 

varit större än det som rekommenderats. 

 

För om dom inte vill berätta det så är det kört liksom. Det gäller speciellt om man skickar 

iväg de åt fel håll, jag tänker vänster, men ungdomen tänker höger, det vet inte jag för att dom 

inte berättar det. Så det är alltid kul när man får det privilegiet att dom berättat och jag kan få 

förutsättningar att göra mitt jobb, det är ju helt fantastiskt. (IP5) 

 

Då kände jag att nu djäklar går jag in här och kör mitt race, så får dom väl säga upp mig om 

det är så. Men jag fick igenom det, blev snack om det så klart, men då var det politikerna som 

tog beslutet och inte jag. Så då i salen var jag fantastisk. (IP3) 
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Socialsekreterarna beskriver att det är en motivation i sig när klienten blir medveten, själv 

inser vad den behöver göra för att åstadkomma en förändring för att livet ska förbättras och 

när sekreterarna får se när klienten lyckas och det blir bra för denne.  

 

Jag tycker att det är en motivation när man ser att dom börja se att jag kan det här eller jag 

fixar det eller det gick inte som jag tänkt, men jag kan göra så, man bara YES, ja du har fattat 

grejen, nu kör vi. (IP5) 

 

5.3.2 Inre drivkrafter som arbetsmotivation 

Flera av socialsekreterarna beskriver att de upplever arbetsmotivation i förhållande till att 

något inom en tillfredsställs. I samband med att de upplever att något är roligt, intressant och 

utvecklande så upplever de motivation i arbetet och vill mer. Det kan vara någon utbildning 

som de har deltagit i som motiverar eller så är det komplicerade ärenden som triggar. Tycker 

man att det är roligt att skriva, dokumentera och hittar ett flyt i arbetet så finner de även 

motivation i det. Det som beskrivs tydligt i materialet är också strävan till att bli bättre på det 

de gör, få nya idéer och att genomföra dessa får känslan av arbetsmotivation att infinna sig.   

 

Det som jag drivs av och som tycker är mest intressant och utvecklande är ju då det är 

komplicerande ärenden. Just det här samarbeta med andra, hur skall vi få det här att gå ihop. 

Det låter kanske fult att säga, men vi kanske måste agera här och nu, det måste kanske till en 

akutlösning, just när det brinner lite mer och man måste tänka lite mer dom drivs jag ju av. 

(IP3) 

 

5.4 Vision för att höja arbetsglädje och arbetsmotivation 

Socialsekreterarna fick under intervjun visualisera sin vision om en socialtjänst som var full 

av arbetsglädje och arbetsmotivation samt tre önskningar som de tänkte skulle höja både 

arbetsglädjen och arbetsmotivationen. Sju intervjupersoners önskningar och visioner var av 

en spretig karaktär och vi valde att ta upp endast det som var tydligast och mest frekvent i 

materialet. Där var tid i olika former återkommande teman samt även önskemål om en stabil 

arbetsgrupp. Det är dessa två som kommer att presenteras nedan. 

 

5.4.1 Tid i socialsekreterarnas vision 

Socialsekreterarnas önskan är att få mer tid till klienterna som de ansvarar för och man 

önskar färre ärenden och en rimlig arbetsbelastning. Sekreterarna önskar mer tid till varje 

klient så de har möjlighet till att kunna förbereda och utföra ett bra arbete för varje klient. De 

önskar även känslan av att vara tillräcklig och hinna med alla arbetsuppgifter.  

 

Det är min absolut högsta önskan att ha färre ärenden som man hinner med, tänker att det är 

både arbetsglädje och arbetsmotivation, tänker jag. Då hade jag varit mer lugn i min själv, 

mindre stressad, vilket gör att arbetsglädjen blir högre, man känner att man räcker till, man 

hinner med. Arbetsmotivationen också, tänker jag. Mer motiverad då man får göra roliga 

saker, och inte bara sitta och skriva att man har haft telefonsamtal liksom. (IP2) 
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Sen är det så att man har mycket på jobbet, att det hade varit bra om man hade haft nå rimlig 

arbetsbelastning, att man inte har så mycket att göra. Det hade varit bra så att man hinner med 

att jobba med dom ärenden man har. (IP6) 

 

Socialsekreterarna beskriver också en önskan om att få tid till återhämtning och reflektion, 

vilket de anser är viktiga delar för att orka med. Fler viktiga tidsfaktorer till visionen som 

lyfts är bland annat fortsatt möjlighet till flextid och varierad arbetstid, där de kan få styra 

mer själv mellan vilka tider som de ska arbeta. Friheten till att själv kunna styra över 

arbetstiden skulle höja både arbetsglädjen och arbetsmotivationen.  

 

Hur det än är så är det ett jobb som ändå kräver. Så att just det här med återhämtnings, känns 

viktigt. Så det är verkligen, att det blir av och att det inte blir nått som bara har sagts och så 

sen så blir det inget mer av det, för det känner jag att det, det behöver jag. Då ja, det är 

absolut för arbetsglädjen. Det är en viktig, viktig del för att behålla den och också ja, höja 

den. (IP7) 

 

5.4.2 Visionen om en stabil arbetsgrupp 

En annan sak som socialsekreterarna uttrycker när det gäller att höja både arbetsglädjen och 

arbetsmotivationen är att det är viktigt att kollegorna har det bra och att alla ska få orka med. 

De önskar att arbetsgruppen skulle få vara mer stabil och att det inte skulle vara så stor 

personalomsättning. Visionen handlar om en önskan om att alla kollegor stannar kvar i 

arbetsgruppen, att alla är kompetenta och att det flyter på med samarbete, hjälpsamhet och att 

de kan komplettera varandra.  

 

I verksamhetsutvecklingen, så jag skulle vilja att gruppen blir mer stabil. Det skulle vara min 

önskan. Tänker att det skulle höja både arbetsglädjen och arbetsmotivationen om gruppen var 

liksom mer stabil. (IP2) 

 

En verksamhet med oändligt med resurser. Där människor inte ska behöva vänta på hjälp så 

lång tid. Där ett samarbete mellan alla enheter bara flyter på, det är aldrig nå snack, det är 

aldrig någon som faller mellan stolarna, det är aldrig såhär vems arbetsuppgift är det här 

egentligen, man gräver inte ner sig i rutiner som ändå inte fungerar. (IP4) 

 

5.5 Upplevelsen av att bli intervjuad genom Ai 

I intervjuns sista del efterfrågades socialsekreterarnas upplevelse av att bli intervjuad genom 

Ai. Vi fann här två kategorier som beskrivs nedan. 

 

5.5.1 En positiv upplevelse av Ai 

Ingen av intervjupersonerna hade hört talas om förhållningssättet Ai. I det stora hela uttryckte 

de att det var spännande och intressant att få ta del av något som de inte tidigare hade hört 

talas om. Socialsekreterarna uttryckte sig positivt om att få prata om det som fungerar och att 

det kändes både roligt och bra. De uttryckte också att det är viktigt att lyfta det som också 

fungerar i arbetet då det inte nämns så ofta och att det är det väldigt lätt att fokusera på det 

som inte fungerar. 
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Så att det är väldigt bra att just lyfta det som är positivt, för det är lätt att nånstans fastna i det 

som kanske inte fungerar så bra men att kanske ändå lyfta det som fungerar och som är bra. 

Jag tycker att det kändes bra. (IP7) 

 

Men det är ju jätteroligt, att det gör man ju sällan, det är sällan man pratar om sånt man tycker 

är bra och roligt med det man gör. Oftast är det ju, vad mycket jag har, så här många ärenden 

har jag, detta är sent och hur skall jag göra med det här, oftast blir det, det pratet. (IP3) 

 

5.5.2 Reflektion och ökad medvetenhet 

Socialsekreterarna beskriver också att intervjun fått de att stanna upp och reflektera över vad 

de egentligen gör på sitt arbete och hur det känns. De beskriver att det finns lägen idag på 

deras arbetsplatser där de lyfter det som är positivt och hur arbetsgruppen påverkas av att 

prata om det som är positivt. De beskriver att stämningen i gruppen blir mycket bättre och att 

personal-träffen blir roligare om man pratar om det som har gått bra eller om något som man 

har gjort bra. Socialsekreterarna beskriver att kollegor blir viktiga för att kunna bekräfta det 

som är positivt och att man kan lära sig både av varandra och av saker som kollegor har gjort 

bra. Socialsekreterarna beskriver att när de hör sig själv berätta om vad som fungerar bra 

inser de att de gör mer än vad de tidigare trott och de anser att de borde berömma sig själva 

mycket mer för det. 

 

Man hänger upp sig lätt på de negativa sakerna, men liksom när man får sitta såhär och 

verkligen tänka på verksamheten i helhet och vad gör vi egentligen och vad är det som funkar 

bra. Då kommer man ändå fram till att oftast så gör det ju det. (IP4) 

 

Då börjar vi säga något positivt man har varit med eller något positivt man har känt liksom 

eller något som är stolt över att man har gjort. Å det blir ju alltid jätteroligt att få höra andra 

också berätta att “Jag har varit med om det här eller jag hade ett samtal och det gick så här 

och så här eller jag har kunnat löst det här problemet så här och så ser man att de är jättestolta 

och jätteglada över det och det blir ju ofta en väldigt bra stämning i gruppen under den 

träffen, dels att alla har fått höja sig och man har liksom fått bekräftelse. (IP2) 

 

6. Analys 
I det här avsnittet kommer studiens resultat att analyseras utifrån tidigare forskning samt även 

de teorier som vi har funnit mest relevanta för studiens syfte. Som tidigare nämnts är det 

Herzbergs arbetsmotivationsteori, Hackman och Oldham’s teori och även Locke’s teori om 

arbetsglädje som kommer att användas i analysen. Resultaten ställs också emot Ai. Vi har 

valt att analysera resultatet i de övergripande temana Arbetsglädje, Arbetsmotivation, Vision 

för att höja arbetsglädjen och arbetsmotivation och Upplevelsen av Ai. 

 

6.1 Arbetsglädje 

I studiens resultat framkommer att socialsekreterarna finner arbetsglädje i relation till sina 

kollegor. Resultat visar på att denna relation är viktig ur två perspektiv, dels ur ett 

arbetsrelaterat perspektiv dels den relation som bygger på vänskap. Socialsekreterarna 
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upplever det kollegiala stödet som viktig för arbetsglädjen. I studien har detta beskrivits som 

att inte känna sig ensam i sitt arbete, utan att kollegor hjälper och stöttar varandra när svåra 

situationer kan uppstå. Det ger en arbetsglädje när kollegorna pratar med varandra och löser 

problem tillsammans. Resultatet stämmer överens med den tidigare forskning som finns 

(Frost, Höjer, Kullberg & Siccora, 2017; Jungert, Koestner, Houlfort & Schattke, 2013;  Pösö 

& Forsman, 2013; Stalker, Mandell, Frensch, Harvey & Wright, 2007). Även om arbetet i sig 

är självständigt är stödet från kollegor och handledning viktiga positiva faktorer och där en 

stödjande arbetsmiljö har en positiv inverkan på arbetsglädjen. Det självständiga arbetet 

kräver gemensam reflektion och handledning (ibid.).  

 

Frost, Höjer, Kullberg och Siccora (2017) menar att det är viktigt att det finns ett samarbete 

och ett ömsesidigt stöttande av varandra i arbetsgruppen. Det är inte bara vikten av goda 

arbetsrelationer i sig utan också vänskap mellan kollegorna som är viktig (ibid.). I studien kan 

vi skönja liknande resultat då socialsekreterarna värderade vänskapsrelationen till sina 

kollegor högt när det kommer till att känna arbetsglädje. I arbetsgruppen kan man skratta 

tillsammans och prata om andra saker än jobbet. Där de kan få en paus för att tänka på annat 

än det som kan vara tufft i arbetet. 

 

Resultatet i denna studie visar på att socialsekreterarna finner en mening med sitt arbete 

gentemot klienten, att arbetet upplevs viktigt och att de kan göra en skillnad för och hjälpa 

barnen. När socialsekreterarna upplever att de når fram till klienterna, att det finns ett 

förtroende och relationen till klienten byggs finner de arbetsglädje. Socialsekreterarna vittnar 

också om att det är en arbetsglädje att se sina klienter lyckas, när de ser förändringen. Detta 

resultat går i linje med den tidigare forskning som finns (Stalker, Mandell, Frensch, Harvey 

& Wright, 2007; Pösö & Forsman, 2013; Jönsson, 2006). Socialarbetarna inom den sociala 

barnavården behöver tro på att de verkligen kan hjälpa utsatta barn och göra en positiv 

skillnad i deras liv för att finna en tillfredsställelse i arbetet. Där det är viktigt för 

socialarbetaren att kunna göra förändringar möjliga för barnen och att faktiskt se 

förändringarna hända. Möjligheten att hjälpa människor till förändring samt att se klienter 

utvecklas rör viktiga faktorer för hur socialarbetare upplever sin arbetssituation och 

arbetstillfredsställelse. Arbetet är inte bara ett kall utan det finns positiva känslor gentemot 

barnen, att vilja barnens bästa för deras välmående (ibid.).  

 

Resultatet ligger också i linje med Lockes (1976) teori om arbetsglädjen och vilka faktorer 

som behövs för att skapa denna. Enligt Locke uppstår arbetsglädje när det som arbetstagaren 

värdesätter med sitt arbete blir uppfyllt och ens egna personliga behov blir tillfredsställda 

(ibid.). Enligt Locke är det egna personliga intresset i arbetet en viktig faktor för att skapa 

arbetsglädje. Socialsekreterarna beskriver att de anser att deras arbete är viktigt och att det är 

möjligt att göra skillnad för de klienter som de möter vilket kan ses som ett eget personligt 

intresse. När socialsekreterarna ser att barnens livssituation förbättras så uppfylls det 

socialsekreterarna värdesätter med arbetet. Det personliga behovet blir tillfredsställt vilket i 

längden ger arbetsglädje. Resultatet går i linje med det Jönsson (2005) skriver om, att det är 

när ens egna behov eller motiv blir tillfredsställt som arbetstillfredsställelse också uppstår 

(ibid.). Vilket också säger något om studiens resultat som visar att socialsekreterarna 
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upplever en arbetsglädje i de situationer när de har behövt stå på sig för klientens bästa. Där 

har socialsekreterarna gått emot både kollegor och chefer på grund vad de har trott varit bäst 

för klienten. Stalker, Mandell, Frensch, Harvey och Wright (2007) skriver att det är till hjälp 

att kunna finna tillfredsställelse i att göra sitt bästa och i sina färdigheter (ibid.).  

 

Studiens resultat visar även att upplevelsen av arbetsglädje för socialsekreterarna handlar om 

att få bekräftelse. Det kan handla om feedback från kollegor på samma enhet, kollegor från 

andra enheter, chefen eller av klienten. När socialsekreterarna får bekräftelse på att de gör ett 

bra jobb bidrar detta till deras upplevelse av arbetsglädje. När klienter lyckas och får en bättre 

livssituation är också en bekräftelse. Det här resultatet går i linje med det som Tham (2007) 

menar där socialarbetarna behöver känna sig omhändertagna i organisationen där de arbetar. 

De behöver få positiv bekräftelse på att de utför ett bra arbete och de behöver bli sedda. 

Socialarbetarna behöver också en ledning som är mån om hur de mår, detta för att de ska orka 

med sitt arbete och för att känna tillfredsställelse (ibid.). 

 

6.2 Arbetsmotivation 

I studiens resultat framkommer det att socialsekreterarna känner en stor motivation till att 

hjälpa, göra skillnad, skydda och se klienternas behov. Socialsekreterarna upplever att de 

utför ett viktigt arbete och det stämmer väl överens med Hackman och Oldhams (1980) 

motivationsteori där individen bör uppleva att arbetsuppgifterna är viktiga för att kunna 

känna betydelsefullhet. Den psykologiska upplevelsen av att arbetsuppgifterna känns 

betydelsefull påverkar individen till en hög inre arbetsmotivation. Teorin tar även upp att 

individen bör kunna påverka arbetsuppgifterna för att uppleva frihet i arbetet vilket är en 

annan viktig psykologisk faktor till att skapa arbetsmotivation (ibid.). Faktorn om frihet 

stämmer väl överens med studiens resultat där socialsekreterarna har en vision om att kunna 

ha mer frihet till att själv fördela och styra tiden under arbetsdagen med flextid och varierad 

arbetstid samt kunna påverka arbetsuppgifterna till att ha färre ärenden så de kan lägga mer 

tid till förberedelser inför och mer tid till möten med klienterna.  

 

Socialsekreterarna visar i studiens resultat att de upplever samband mellan med att något som 

är roligt, intressant och utvecklande upplever de även motivation i arbetet och vill jobba mer. 

Det kan vara någon utbildning som de har deltagit i som motiverar eller att de känner strävan 

till att bli bättre på det de gör, eller att de får nya idéer och genomföra dessa. Detta får 

känslan av arbetsmotivation att infinna sig. Socialsekreterarnas egna upplevelser som skapar 

motivation ingår även i Hackman och Oldhams (1980) arbetsmotivationsteori där vissa 

individuella egenskaper är också faktorer som påverkar arbetsmotivationen. Faktorer som 

individens eget utvecklingsbehov, individens kunskaper och färdigheter samt individens 

tillfredsställelse med arbetsförhållandena resulterar i att ju bättre individuella egenskaper och 

positiva psykologiska upplevelser desto bättre och högre blir arbetsmotivation (ibid.). 

 

Herzbergs motivationsteori (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993) gällande individens 

inre faktorer som skapar arbetsmotivation stämmer väl med studiens resultat där 

socialsekreterarna känner ett driv till att arbeta för det bästa för klienterna i de situationer där 



   
 

28 
 

de har behövt stå på sig, gått emot andra för att kämpa för klientens bästa och vilket senare 

har visats var en god arbetsinsats, fått erkännande om att det gjorde rätt och därigenom 

upplevt framgång och känsla av att lyckas. 

 

6.3 Vision för att höja arbetsglädjen och arbetsmotivationen 

Det studiens resultat visar är att socialsekreterarna allra helst vill ha är mer tid för klienterna. 

Socialsekreterarna beskriver en önskan om att ha färre ärenden på sitt bord och en rimlig 

arbetsbelastning. Detta för att de ska hinna med de klienter som man har och känna att de gör 

ett gott jobb för dessa. Den tidigare forskningen (Frost, Höjer, Kullberg & Siccora, 2017) 

visar att om socialarbetaren har verktygen för att utföra positiva interventioner så kommer 

motivationen och arbetsglädjen att öka. Detta inbegriper mer tid till både förebyggande och 

stödjande arbete (ibid.).  

 

I studiens resultat visade socialsekreterarnas vision att få mer tid till återhämtning och en 

frihet att själv få bestämma över sin arbetstid är viktig. Pösö och Forsman (2013) lyfter i sin 

studie att socialarbetare behöver ha egenskaper och beredskap för att kunna hantera ett 

hektiskt arbete där tuffa beslut ska tas. Socialarbetaren behöver få möjligheten att finna 

balansen mellan det professionella och det privata livet. Det kan också ses som en 

organisatorisk faktor där tillgängligheten av resurser för att kunna utföra ett ordentligt arbete 

faktiskt ligger på en organisationsnivå (ibid.).  

 

Socialsekreterarna beskriver en önskan om att ha en stabil arbetsgrupp och att detta skulle 

kunna höja både arbetsglädje och arbetsmotivationen. En önskan finns om att kollegorna ska 

ha det bra, att alla får orka med och att det finns en kompetens. De beskriver en situation där 

de upplever en hög personalomsättning och att detta har en negativ inverkan på arbetsglädjen 

och motivationen. Det här går i linje med det som tidigare finns beskrivet gällande 

arbetsglädje i relation till kollegorna. Där skapas arbetsglädje tillsammans med kollegorna, 

både i den arbetsrelaterade relationen men också i vänskapen mellan kollegorna. Där är det 

kollegiala stödet en viktig del i socialsekreterarnas upplevelse av arbetsglädjen samt att kunna 

ha en vänskapsrelation som fungerar som en ventil. Där ska man kunna få skratta tillsammans 

och få en paus i vardagen från arbetet (Stalker, Mandell, Frensch, Harvey & Wright, 2007; 

Frost, Höjer, Kullberg & Siccora, 2017; Pösö & Forsman, 2013). 

 

6.4 Upplevelse av Ai 

Socialsekreterarna uttryckte att det kändes viktigt att lyfta det som fungerar i arbetet då det i 

dagsläget inte nämns så ofta på arbetsplatsen och att de upplever att det är väldigt lätt att 

fokusera på det som inte fungerar och på problemlösning. Detta bekräftar det Cooperrider och 

Srivastva (1987) som menar att synen på det organisatoriska livet idag är att det är ett 

problem som måste lösas. 

 

I studiens resultat framkommer det att socialarbetarna tyckte att det var spännande, intressant 

och roligt att få ta del av Ai och berätta om faktorer samt händelser som ger arbetsglädje och 

arbetsmotivation. Socialsekreterarna beskriver också att genom att få bli intervjuad har fått de 
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att stanna upp och reflektera över vad de egentligen gör på sitt arbete och hur det känns. Det 

finns stunder i socialsekreterarnas arbetssituation där de pratar om positiva saker och det som 

fungerar bra. Socialsekreterarna beskriver att arbetsgruppen mår bra av att lyfta det som 

fungerar, det bidrar till en bättre stämning i gruppen och även till att ett personalmöte eller en 

extern handledning känns mer positiv. De kan se en vinst med att prata om det som är positivt 

och att det också är positivt för ens egen utveckling då man kan lära sig av varandras goda 

exempel. Det här beskriver grunden i Ai (Cooperrider & Whitney, 2001) gällande forskning i 

organisationen där det handlar om att upptäcka, beskriva och förklara de ting som ger energi 

till systemet och aktivera medlemmarnas energier och kompetenser (ibid.). Därmed bekräftas 

Månssons (2006) hypotes om att arbetsledningen bör ha ett genuint personalintresse som ser 

de anställdas olika drivkrafter till att kunna motivera, bekräfta och inspirera medarbetarna. En 

drivkraft som ses är just att socialsekreterarna i grupp mår bra av att tala om det som fungerar 

i arbetet och därmed också motiveras till att fortsätta känna glädje och motivation i arbetet 

(ibid.). 

 

7. Slutdiskussion 
Syftet med vår studie har varit att belysa och beskriva när socialsekreterare inom barn och 

unga upplever arbetsglädje och arbetsmotivation där vi influerades av förhållningssättet 

Appreciative Inquiry (Ai). Vi undersökte också hur socialsekreterarna upplevde att bli 

intervjuade genom detta sätt, att få prata om det som fungerar och är positivt. Våra 

forskningsfrågor har varit; 

 

• När upplever socialsekreterarna arbetsglädje och hur kan den arbetsglädjen ökas?  

• När upplever socialsekreterarna arbetsmotivation och hur kan den motivationen ökas? 

• Hur upplever socialsekreterarna att det är att få berätta om de positiva aspekterna, 

arbetsglädje och arbetsmotivation? 

 

Begreppen arbetsglädje och arbetsmotivation kan vara svåra att sätta en entydig definition på. 

Arbetsglädje och arbetsmotivation ligger nära varandra då vi fick liknande svar under 

intervjuerna gällande dessa områden (se Jönsson, 2005). Begrepp kan inte användas för att 

beskriva en objektiv verklighet då känslan av att vara till exempel nöjd är subjektiv och styrs 

av ens egna erfarenheter, krav och förväntningar. Begrepp kan vara svåra att definiera på ett 

entydigt sätt och kan tolkas olika (se Månsson, 2006). Vår studie innefattar människor och 

deras upplevelse. Vi tror att även andra faktorer, såsom hur man mår privat och att man har 

olika sätt att hantera saker på, påverkar hur man upplever sin arbetssituation. Det ligger dock 

utanför syftet med vår studie men är ändå en reflektion som väckts hos oss.  

 

Studien visar att socialsekreterare som jobbar för barn och unga är beroende av en rad olika 

faktorer för att känna arbetsglädje och arbetsmotivation. De har ett krävande jobb med hög 

arbetsbelastning, stress och svårigheter med att utföra ett bra jobb vilket i stor utsträckning 

leder till sjukskrivningar, utbrändhet och hög personalomsättning (se Axelsson, 2018; 

Blomberg & Welander, 2017; Tham, 2016). Genom att vi använde oss av en Appreciative 

Inquiry (Ai) influerad intervjuguide berördes det första steget i Ai’s 4D-modell, Discover. 
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Socialsekreterarna fick en möjlighet att utforska och beskriva det som fungerar i 

socialtjänsten. Genom att ställa värdeskapande frågor kunde socialsekreterarna själva delge 

sina upplevelser (se Cooperrider & Whitney, 2001). I skuggan av det negativa med att arbeta 

som socialsekreterare visar studien att positiva faktorer existerar och att det främst är i 

relationer till kollegor och klienter som känslan av glädje och motivation i arbetet uppstår. 

Att vara motiverad i sitt arbete har ett nära samband med den tillfredsställelse man upplever. 

Motivationen är kopplat till ett mer positivt arbetsrelaterat beteende där det blir en 

konsekvens av utförande och produktivitet. Medan arbetstillfredsställelse mer ses som en 

konsekvens av att kunna agera utifrån ens motivation. När man får ett behov eller motiv 

tillfredsställt uppstår arbetstillfredsställelsen (se Jönsson, 2005).När socialsekreterarna har 

lyckats hjälpa klienten till det bättre då blir deras motiv tillfredsställt och arbetsglädje 

uppstår.  

 

Socialsekreterare som arbetar med klienter i hög grad upplever en lägre arbetstillfredsställelse 

och meningsfullhet samt att arbetet och relationen till klienter i sig inte är en tillräcklig grund 

för att känna tillfredsställelse och meningsfullhet i arbetet (se Jönsson, 2006). Vår studie visar 

dock motsatsen genom att det är just i relationer till klienter som socialsekreterarna upplever 

stor arbetsglädje och arbetsmotivation samt finner att arbetet känns meningsfullt. Precis som 

Jönsson (2006) skriver är dock inte relationen till klienten tillräcklig för att känna 

tillfredsställelse. Det här kan vi också se i socialsekreterarnas vision om mer tid för 

klienterna.  

 

Socialarbetarnas vision för att höja både arbetsglädje och arbetsmotivationen är mer resurser i 

form av mer tid för klienterna samt färre ärenden där de vill känna att de hinner med de 

klienter som de har. Otillräckliga resurser kan på ett negativt sätt påverka möjligheterna att 

hjälpa klienten och leder till upplevelsen av en otillfredsställande arbetssituation. När det inte 

finns utrymme för samtal med klient eller förberedelse av klientrelaterade aktiviteter upplevs 

arbetet som påfrestande (se Jönsson, 2006). För att socialsekreterarna ska kunna uppnå sitt 

förväntade resultat, genom att gediget arbeta för människors bättre villkor, så krävs det också 

tid och utrymme. Mer tid för klienten innebär att relationen skulle kunna byggas ännu 

starkare och att kunna göra ett gott förändringsarbete möjligt. Vilket också är en viktig del i 

att känna motivation och glädje, att kunna göra skillnad för klienten. Att kunna hjälpa 

människor och att man kan göra skillnad för klienterna är en stor faktor till en ökad 

arbetsmotivation och arbetsglädje för socialsekreterarna i arbetet. En intressant del som vi 

kan se i resultat är att socialsekreterarna upplever att relationen och stödet från 

arbetskollegorna och chefen är viktigt. Samtidigt finner socialsekreterarna arbetsmotivation 

när de har gått emot kollegor och chefers råd och rekommendationer i de situationer när 

socialsekreterarna har behövt stå på sig för vad de har ansett varit klientens bästa. Detta går 

emot att det kollegiala stödet är viktigt och kan tolkas som att göra skillnad för klienten ger 

en större arbetsglädje och motivation då socialsekreterarna litade på sig själva och stod upp 

för klienten än att faktiskt ha kollegor och chef med sig på sin sida.  

 

I socialsekreterarnas vision om mer arbetsglädje och ökad motivation önskar de sig mer 

återhämtningstid vilket säger oss att det existerar en hög arbetsbelastning. Socialsekreterarna 
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önskar att arbetsgruppen ska vara och förbli stabil vittnar om att personalomsättningen är 

hög. Då kollegorna är viktiga för både arbetsglädje och arbetsmotivation. När 

socialsekreterarna under intervjuerna fått målat upp sina visioner för oss så rör de sig inom 

det som kallas Dream i Ai’s 4D-modell. Dream är till för att skapa gemensamma visioner och 

önskvärda lägen (se Cooperrider & Whitney, 2001). Dock ser vi att visionerna också säger 

oss något om det som är problematiskt i organisationen, till exempel hög arbetsbelastning och 

personalomsättning. Att fokus på det positiva skulle utesluta utforskningen av det som är 

negativt kan här ifrågasättas då visioner säger något om det som önskas förändras. Det Ai 

dock inte fokuserar på är vad det är som gör att det är en hög arbetsbelastning eller 

personalomsättning beror på utan fokus ligger på de tillfällen när det fungerar bra i 

organisationen och göra mer av det. Så när socialsekreterarna upplever de positiva aspekterna 

i sitt yrke så skulle de behöva göra mer av detta för att också öka det som är positivt.  

 

Socialsekreterarna reflekterar över sig själva och sitt arbete i relation till både arbetsglädje 

och arbetsmotivation. Upplevelsen är att känns bra att prata om det som är positivt och att det 

finns stunder idag när de faktiskt gör det på sin arbetsplats. Socialsekreterarnas ökade 

medvetenhet faller väl med grunden i Ai´s där det handlar om att upptäcka, beskriva och 

förklara de ting som ger energi till systemet samt aktiverar medlemmarnas energier och 

kompetenser (se Cooperrider & Whitney, 2001). Vi kunde under våra intervjuer se och känna 

den styrka som det ger av att prata om positiva saker. Den energin blir socialsekreterarna 

medveten om och skulle också kunna ta med sig detta i sin yrkesroll och på sin arbetsplats. 

När de känner en arbetsmotivation kommer detta att ge en känsla av arbetstillfredsställelse 

som kan bidra till att socialsekreterarna fortsätter sina karriärer inom den sociala 

barnavården. I längden ger detta effekter som bidrar både till individens och organisationens 

hälsa (se Jönsson, 2005; Jönsson, 2006). Det är med de värdeskapande frågorna en förändring 

kan börja ske (se Cooperrider & Whitney, 2001). Trots att när Ai genomförs i organisationer 

är det oftast hela organisationen medverkar i den processen så har det varit intressant sätt låta 

studien influeras av detta förhållningssätt. Det har givit oss en upplyftande bild av 

socialsekreterarnas arbetssituation och deras upplevelse av arbetsglädje och arbetsmotivation. 

Då vi lyckades genomföra denna studie och resultatet visar att det finns arbetsglädje och 

arbetsmotivation i att arbeta som socialsekreterare så kan det anses att denna metod också har 

uppfyllt studiens syfte och besvarat dess frågeställningar.  

 

7.2 Fortsatt forskning 

I längden kan vi se ett intresse av att genomföra en hel Appreciative Inquiry i organisationen 

socialtjänsten då detta eventuellt skulle kunna stävja den rådande negativa situationen som 

verkar finnas när det gäller utbrändhet, stress, hög arbetsbelastning och hög 

personalomsättning. Fortsatt forskning skulle kunna syfta till att genomföra en Ai och titta på 

vilka effekter detta skulle ge. Det vi också har sett i tidigare forskning är att en välmående 

organisation med välmående socialsekreterare också i längden gynnar klienterna (Jönsson, 

2006). Vi skulle vilja se en utveckling gällande att använda Ai som forskningsmetod och som 

ett komplement till rådande traditionella forskningsmetoder. 
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Då relationen som socialsekreterarna har till kollegor och den som finns till klienter spelar en 

stor roll för arbetsglädjen och arbetsmotivationen tänker vi att det kan vara viktigt för 

organisationen att också titta på de här faktorerna. Då personalomsättningen är stor och också 

något som påverkar både arbetsglädje och arbetsmotivationen negativt så kan vi se en fördel 

med att organisationen också jobbar på dessa för att i längden också kunna behålla sin  

personal och också för att arbetsplatsen ska präglas av arbetsglädje och arbetsmotivation. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Som vi redan nämnt är vi två socionomstudenter vid institutionen Socialt arbete på Umeå 

universitet och går termin sex. Syftet med vår kandidatuppsats är att använda 

förhållningssättet/metoden Appreciative Inquiry (Ai) för att undersöka upplevelsen av 

arbetsmotivationen och arbetsglädjen av att arbeta inom socialtjänsten som socialsekreterare 

med uppdrag riktade mot barn och unga samt upplevelsen av Ai.  

Ai handlar om att finna de positiva delarna inom en organisation, att hitta vad det är som 

fungerar och göra mer av detta, kort beskrivet. 

Anledningen till detta är att ämnet är aktuellt samt att vi har ett personligt intresse. Vi vill 

veta vad det är som driver dig att arbeta med det du gör och var du finner arbetsglädjen i 

socialtjänsten. 

 

Efter ditt godkännande kommer vi att spela in intervjun för att sedan transkriberas. 

Inspelningen och transkriberingen kommer att raderas efter att arbetet är examinerat och 

godkänt. Du kommer att få ta del av materialet för att rätta eventuella fel. Materialet som 

samlas in kommer endast att användas för det vi avsett undersöka och förvaras på ett sådant 

sätt att det bara är tillgängligt för oss och vår handledare. Ditt deltagande kommer att vara 

anonymt och kommunens namn kommer ej att nämnas i studien. Ditt deltagande är frivilligt 

och du kan avbryta intervjun när som helst. Vår uppsats kommer att vid godkännande att 

publiceras på DIVA (digitala vetenskapliga arkivet) och på så vis vara sökbar på internet. 

  

Vi räknar med att intervjun kommer ta ca 1 timme. 

  

Om du har några funderingar så hör gärna av dig! 

 

Med vänlig hälsning 

Jessica & Emma  

 

Kontaktuppgifter: 

 

Jessica Hovde, socionomstudent 

070–XXX XX XX, jhovde1@hotmail.com 

Emma Sjökvist, socionomstudent 

070-XXX XX XX, emma.sjokvist79@gmail.com   



   
 

 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Frågeområde 1 - Inledande frågor. Bakgrundsfakta, Direkta frågor. 

• kön? 

• Vad har du för titel och hur många år har du inom yrket? 

• Beskriv ditt arbete och vad du gör  – vad uppskattar du mest? Vad värdesätter du 

mest? 

• Hur känns det att medverka i undersökningen?  

 

Frågeområde 2 - Nutid gällande arbetsglädje och arbetsmotivation 

• Vad är arbetsglädje för dig? 

• Kan du berätta om en gång där du kände arbetsglädje? Vad var det som gjorde att du 

kände arbetsglädje då? Kan du beskriva mer? Vad inom din verksamhet gör att du 

känner arbetsglädje? 

 

• Vad är arbetsmotivation för dig? 

• Berätta om en gång när du kände dig som mest motiverad i ditt arbete? Vad är dina 

drivkrafter? Vad var det som gjorde att du upplevde arbetsmotivation? Vad i det var 

det som du tyckte om, tyckte var bra? Vad inom din verksamhet motiverar dig? 

 

• Utan att vara ödmjuk, vad värderar du mest hos dig själv som socialsekreterare?  

• När känner du dig stolt över ditt arbete? 

• Tänk tillbaka på din tid som socialsekreterare och berätta om den gång du känt dig 

mest lyckad – en höjdpunkt - där du kände dig som mest tillfredsställd med ditt jobb.  

Vad var det specifikt som gjorde dig tillfredsställd i den situationen? 

Frågeområde 3 - Framtid/Vision gällande arbetsglädje och arbetsmotivation 

• Om du fick tre önskningar till att höja arbetsglädjen och öka arbetsmotivationen i ditt 

jobb, vad skulle du önska då?   

• Mirakelfrågan. Tänk dig att du vaknar från en lång, djup sömn. Du inser att allt du 

önskat har slagit in. Din idealorganisation socialtjänsten har blivit verklighet, en 

organisation som är full av arbetsglädje och arbetsmotivation. Vad ser du? Vad 

händer? Hur har det förändrats? 

 

Frågeområde 4 - Ai, upplevelse av metoden 

• Hur upplevde du detta sätt att genomföra en intervju? 

• Vad tror du kan genereras genom att lyfta fram, belysa de positiva komponenterna i 

socialsekreterarens arbete? 

• Hur tror du att du påverkas genom detta intervju sätt? Kommer detta att påverka dig i 

ditt fortsatta arbete? 
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