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Abstrakt 

Studiens syfte var att söka förståelse för hur kvinnliga socialsekreterare upplever sitt yrke, 

särskilt ifråga om arbetstillfredsställelse, och om de avser att fortsätta sin anställning i vald 

organisation och förbli verksamma i sitt yrke i framtiden. Studien genomfördes på 

Socialförvaltningen i en medelstor kommun i Sverige. Ett bekvämlighetsurval gjordes inom 

organisationen och sex kvinnliga deltagare valdes till studien. En kvalitativ metod med en 

induktiv ansats användes i studien. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med samtliga 

deltagare och insamlade data analyserades utifrån empirin om arbetstillfredsställelse. 

Analysen genomfördes med en tematisk ansats. Resultatet visade att samtliga deltagare 

upplevde yrket som intressant och den bidragande faktorn till detta var mötet med människor. 

Samtliga deltagare upplevde arbetstillfredsställelse på grund av arbetsgruppens gemenskap. 

Arbetsgruppen var även en av de viktigaste faktorerna för att vilja stanna kvar inom sitt yrke 

och sin organisation i framtiden.  

 

Sökord: Arbetstillfredsställelse, arbetsglädje, socialsekreterare.  
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Inledning 

Socialsekreterare är ett yrke som har hög personalomsättning. Det visar 

Akademikerförbundet SSR (2015) i en kartläggning. I kartläggningen framkom det att sedan 

2012 har antalet socialsekreterare som är nöjda med sin arbetssituation minskat från 59 % till 

49 %. Det visades även att arbetsbelastningen är en av faktorerna som leder till missnöje med 

arbetssituationen. Missnöjet bidrar till att personal slutar och att det är svårt att tillsätta 

tjänster. Detta leder till att det är svårt att få tag i erfaren personal. 

 Att arbeta som socialsekreterare innebär att arbeta med förbyggande processer, så som 

att ge rådgivning och hjälpa människor som befinner sig i svåra situationer. Det primära 

arbetet består av att genom samtal och stöd motivera människor till att själva genomföra 

förändringar. Yrket kan bestå av att stödja människor i exempelvis försörjnings-, adoptions-, 

missbruks- eller familjerättsfrågor. Det kan handla om att undersöka fall där barn och 

ungdomar har behandlats illa och hjälpa till att hitta fosterhemsplaceringar 

(Arbetsförmedlingen, 2015). På grund av socialsekreterarnas arbetssituation är 

arbetstillfredsställelsen viktig. Den behövs för att kunna undersöka vad som gör att man trivs 

med sitt arbete, vad man värdesätter med sitt arbete samt vad som är avgörande för att man 

ska vilja fortsätta sin anställning och förbli kvar i yrket i framtiden.   

Locke (1969) beskriver arbetstillfredsställelse som en viktig aspekt att ta hänsyn till på 

arbetsplatsen eftersom den ger positiva känslor. Likaså beskriver Segerstedt (2006) 

arbetsglädje som en synonym till arbetstillfredsställelse; som något som känns i magen. Den 

får oss att vilja anstränga oss lite mer på arbetsplatsen och avgör om vi vill gå till arbetet. Med 

detta i åtanke bestämde vi oss för att undersöka hur socialsekreterare upplever sitt yrke, 

särskilt ifråga om arbetstillfredsställelse, och om de avser att fortsätta sin anställning i vald 

organisation och förbli verksamma i sitt yrke i framtiden.  
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Teoretisk bakgrund 

Arbetstillfredsställelse och arbetsglädje 

Arbetstillfredsställelse delas upp i inre och yttre arbetstillfredsställelse. Den inre 

arbetstillfredsställelsen beskriver känslorna som den anställde upplever efter det utförda 

arbetet (Locke, 1969). Hirschfeld (2000) beskriver den som hur anställde upplever 

arbetsuppgifter den har och hur den känner för det genomförda arbetet. Den yttre 

arbetstillfredsställelsen består av den känslomässiga uppfyllelse en anställd upplever i relation 

till nivån på lönen, arbetsförhållandena, relationen med chefer och anställda (Locke, 1969). 

Likaså beskriver Hirschfeld (2000) den som hur den anställde upplever faktorer på 

arbetsplatsen som inte har med arbetsuppgifterna att göra, exempelvis lönen. För en anställd 

med en stark inre arbetstillfredsställelse är inte lön eller bonus av betydelse för hur 

tillfredsställd den är (Hirschfeld, 2000). Vidare menar Locke (1969) att arbetstillfredsställelse 

och arbetsotillfredsställelse kan bedömas olika av varje individ. I detta arbete har vi valt att 

definiera arbetstillfredsställelse enligt Locke (1969) och Hirschfeld (2000).  

Under 1900-talet växte arbetspsykologin fram och begreppet arbetsglädje kom att få en 

vetenskaplig betydelse. Arbetsglädje används främst i vardagsspråket för att beskriva att 

individen upplever arbetet som glädjefullt och positivt (Sandberg, 2011). I detta arbete har vi 

valt att använda begreppet arbetstillfredsställelse och synonymen arbetsglädje. 

Enligt Theorell och Karasek (1996) uppkommer arbetsglädje i en arbetssituation som 

upplevs som meningsfull. Det innebär att den anställde har kontakt och gemenskap med andra 

människor samt har inflytande och kontroll över den egna arbetssituationen. Angelöw (2006) 

beskriver arbetsglädje som en viktig faktor för arbetslusten hos de anställda. Arbetsglädje kan 

även beskrivas som en viktig funktion för att en organisation ska kunna bygga hälsosamma, 

framgångsrika och effektiva arbetsplatser. I detta arbete har vi valt att definiera arbetsglädje 
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enligt Angelöw (2006) , Sandberg (2011), Segerstedt (2006) och Theorell och Karasek 

(1996).  

Vad leder till arbetstillfredsställelse och arbetsglädje?  

Ett nära stöd från arbetsledaren leder till hög arbetstillfredsställelse. Det bidrar även 

till en minskad risk för utbrändhet bland de anställda (Mena, 2007). Stödet för de anställda 

kan vara kognitivt, praktiskt eller emotionellt (Hedin, 1994). Lågt stöd från arbetsledaren är 

en anledning till att anställda vill lämna arbetsplatsen och inte känner sig tillfreds med arbetet 

(Mena, 2007). Strolin-Goltzman, Auerbach McGowan och McCarthy (2008) visar trots detta i 

sin studie att arbetsledarens stöd inte behöver ha någon större påverkan på 

arbetstillfredsställelsen.   

Specifika och utmanande mål kan leda till att anställda presterar bättre och blir mer 

tillfreds i sitt arbete. Det har även visats att personer som arbetar mot tydliga mål är mer 

positiva till sin arbetstillfredsställelse (Arvey, Dewhirst & Boling, 1976; Lee, Bobko, Early & 

Locke, 1991; Locke, 1969; Yu & Cable, 2011). Locke och Latham (2002) menar att 

arbetstillfredsställelse är mer än belöningar och erkännanden för utförda arbetsprestationer. 

Därutöver kan även stöd från chefer och organisationen samt feedback leda till en högre nivå 

av arbetstillfredsställelse. Organisationens ledarskap kan bidra till att de anställda är mer 

energiska och engagerade i sitt arbete. Ledarskapet i en organisation kan även bidra till att de 

anställdas prestation stärks om ledaren och de anställda har en bra relation (Wallgren, 2011). 

Om du har förtroende för din chef kan det också påverka arbetstillfredsställelsen positivt 

(Gockel, Robertsson, & Brauner, 2013). Att få belöning för ett bra utfört arbete är enligt 

Lambert Schurer (2011) viktigt för att anställda ska känna en hög arbetstillfredsställelse. 

Likaså kan nivån på lönen påverka detta eftersom sambandet mellan dessa faktorer är positivt 

(Carr & Mellizo, 2013).  
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Förståelse kring socialsekreterares arbetssituation 

I forskningen används definitionen socialarbetare som vi i detta arbete använder som en 

synonym till socialsekreterare. Socialt arbete är stressigt och de som jobbar inom yrket är ofta 

känslomässigt utmattade. Trots det är de tillfreds med sitt arbete. Forskning visar att en 

känslomässig utmattning kan leda till låg arbetsprestation bland de anställda och att vilja 

lämna sitt yrke (Guy, Newman & Mastracci, 2008; Stalker, Mandell, Frensch, Harvery & 

Wright, 2007). 

I en undersökning som Akademikerförbundet SSR (2015) genomfört studerades hur 

nöjda samt missnöjda socialsekreterare var med sin nuvarande arbetssituation. Av de personer 

som var nyutexaminerade och hade arbetat upp till fem år var 47 % inte nöjda med 

arbetssituationen. Däremot var de som hade arbetat i 10 år eller mer nöjda. Enligt resultatet 

var många även missnöjda med arbetsbelastningen. Den höga arbetslastningen ledde till ökad 

stress, ökade sjukskrivningar, svårigheter i att utföra ett bra arbete och att personal slutade. 

Att det var svårt att få tag i erfaren personal samt att det var svårt att tillsätta tjänster 

påverkade även arbetsbelastningen (Akademikerförbundet SSR , 2015). Huxley, Evans, 

Webber och Gately (2005) beskriver i sin studie att det är brist på socialarbetare. Yrkets 

förväntade livslängd är kortare än andra liknande professioner. Curtis, Morarity och Netten 

(2010) visar i sin brittiska studie att den genomsnittliga arbetslivslängden för en socialarbetare 

är åtta år.  

Vad är det som gör att socialarbetare avser att fortsätta sin anställning? 

Omfattande forskning har gjorts om varför socialarbetare lämnar sin anställning men 

forskningen om varför de har valt att stanna kvar inom yrket är begränsad. Forskningen 

beskriver att en stark vilja att göra skillnad, hjälpa andra att uppnå en positiv förändring och 

att satsa helhjärtat på arbetet som viktiga faktorer för att känna sig tillfreds med sitt yrke och 

fortsätta i sin anställning (Stalker, Mandell, Frensch, Harvery, et. al., 2007). Andra viktiga 

faktorer är arbetets meningsfullhet, möjlighet till pågående lärande samt personlig utveckling 
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(Morison, 2007). Likaså är yrket betydelsefullt eftersom den kan leda till att anställda får en 

större självkännedom, mer förståelse för andra, uppskattar sitt liv mer och tar livet mer seriöst. 

(Herman & Emond, 2007). På en individuell nivå handlar det om att ta hand om sig själv för 

att förbli verksam i sin anställning. Exempelvis är humor betydande för att återhämta sig efter 

tunga ärenden (Morison, 2007). Självkännedom är en bidragande faktor för att inte bli utbränd 

och vilja förbli i sin anställning. God självkännedom är även viktig för att individen ska förstå 

och respektera personliga gränser. Likaså är det viktigt att inse sina svaga punkter inom yrket 

(Weekes, 2014). Andra strategier är fysisk träning och att ha aktiviteter som är separata från 

arbetet (Guy, Newman & Mastracci, 2008; Morison, 2007).  

Chiller och Crisp (2012) har i en undersökning beskrivit vad som gör att socialarbetare 

fortsätter i sin anställning och hur de klarar av sin arbetssituation. Studien genererade tre 

teman som har betydelse för att socialsekreterare ska fortsätta i sin anställning. I det första 

temat beskrivs arbetets natur. Socialarbetet upplevdes som stressande och de anställda hade 

ifrågasatts om de skulle fortsätta i sin anställning. Flera hade lämnat arbetsplatsen, men trots 

det valde de flesta att fortsätta sin anställning på grund av passionen till arbetet. Även 

meningsfullheten och den mänskliga naturen kring arbetet var viktiga för att fortsätta i sin 

anställning. Att arbetet i sig var utmanande och krävde mycket problemlösningar var 

betydande och likaså var arbetet med olika människor, situationer och erfarenheter avgörande. 

Socialarbetarna såg arbetet som mer än ett arbete eftersom de ville göra sociala förändringar i 

världen (Chiller & Crisp, 2012).  

Det andra temat beskriver personliga karaktärsdrag. Intervjupersonerna hade god 

självkännedom och den bidrog till att de kunde se sina styrkor och svagheter i professionen. 

En annan bidragande faktor för att trivas och klara av sitt arbete var att de anställda hade en 

yrkesidentitet och en förståelse för sina personliga gränser (Chiller & Crisp, 2012).  
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Det tredje temat visade att individuella strategier var viktiga för att klara av att fortsätta 

i sin anställning. Att se sig själv utifrån sitt yrke var viktigt för att de anställdas förväntningar 

skulle vara realistiska och uppnåeliga. En annan strategi var att de anställda skulle fokusera på 

det de kunde kontrollera i arbetet vilket skapade en känsla av självständighet. Det var viktigt 

att ha en strategi för att kunna hantera den känslomässiga påverkan från arbetet. Likaså var 

det betydelsefullt att ha ett liv utanför arbetet och att bo i en annan stad än där man arbetade. 

En annan strategi var att träna eftersom de anställda fick fokusera på något annat än arbetet. 

Slutligen visade studien att egenvård var viktigt för att få en mental paus från det tunga 

arbetet. Exempelvis kunde det innebära att ha intressen utanför arbetet, att ha en hälsosam 

livsstil, lyssna på musik, läsa böcker och spendera tid med vänner och familj. Att spendera 

mycket tid i naturen var även en viktig strategi för att fortsätta i sin anställning (Chiller & 

Crisp, 2012).  

Med ledning av ovanstående diskussioner har vi kommit fram till studiens syfte.  

Syfte 

Studiens syfte var att söka förståelse för hur kvinnliga socialsekreterare upplever sitt 

yrke, särskilt ifråga om arbetstillfredsställelse, och om de avser att fortsätta sin anställning i 

vald organisation och förbli verksamma i sitt yrke i framtiden. Följande frågor formulerades 

för studien;  

 Hur upplever kvinnliga socialsekreterare sitt yrke särskilt i fråga om 

arbetstillfredsställelse?   

 Vilka faktorer är avgörande för att kvinnliga socialsekreterare ska förbli verksamma 

sitt yrke i framtiden? 
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Metod 

I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som användes vid insamlandet av data, urval och 

genomförande av studien, reliabilitet och validitet, etiska hänsynstaganden och analysmetod. 

Till denna studie användes en induktiv ansats. 

Kvalitativa intervjuer 

Till denna studie valde vi intervjuer som metod för datainsamlingen. En fördel med att 

använda intervjuer är att det är ett bra hjälpmedel när man vill få en djupare förståelse för 

ämnet. En nackdel med att använda sig av intervjuer kan dock vara att intervjupersonen kan 

ha glömt händelser som kan vara betydelsefulla för studien (Bryman, 2011).  

Vid utformningen av intervjuguiden valde vi att inleda intervjufrågorna med 

bakgrundsfakta så som ålder, namn och typ av anställning (se Bilaga 1). Därefter ställdes 

inledande frågor om yrket och arbetsuppgifterna. Efter detta ställdes mer djupgående frågor 

om arbetsglädje, stöd och om den intervjuade avser att fortsätta sin anställning. Vi utformade 

intervjufrågorna så att de skulle relatera till studiens syfte och frågeställningar samt till den 

valda empirin om arbetstillfredsställelse. Studiens intervjufrågor har utformats på ett 

semistrukturerat sätt eftersom respondenten skulle få en stor frihet att själv kunna utforma 

svaren (Bryman, 2011).  

Urval och genomförande  

Urvalet bestod av sex kvinnliga socialsekreterare (se tabell 1) som arbetade på Barn- och 

ungdomsvården som är en del av Individ- och familjeomsorgsenheten. Inom enheten har 

personalomsättningen varit osedvanligt hög och därför har organisationen haft ett önskemål 

om att studera de socialsekreterare som valt att fortsätta sin anställning.  

 I studien användes ett bekvämlighetsurval då vi blev tilldelade deltagare som hade 

koppling till undersökningens syfte. Deltagarna fick ta del av att ett missivbrev (se Bilaga 2) 

där de blev informerade om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. Intervjuerna 
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genomfördes under lunchtid i organisationens lokaler. Efter ett önskemål från två 

respondenter genomfördes en intervju som gruppintervju. Vid denna intervju deltog vi båda. 

Resterande fyra intervjuer har genomförts med en respondent och en intervjuare.  

Det fanns cirka 100 anställda inom Barn- och ungdomsvården. Inom enheten fanns det tre 

kontor som hade ansvar för olika geografiska områden. Två medarbetare från varje kontor 

intervjuades och intervjuerna tog mellan 25-60 minuter att genomföra. Efter intervjuerna 

transkriberades det insamlade materialet. Det mejlades sedan till respondenterna som fick läsa 

igenom materialet och komma med eventuella åsikter. Utöver uteblivna ord påpekades inget 

annat av respondenterna. Den nämnda granskningen kallas respondentvalidering enligt 

Bryman (2011).  

Tabell 1. Intervjuade deltagare  

Respondent         Antal år som socialsekreterare på Barn- och ungdomsvården. 

R1 1 år  

R2 1,5 år  

R3 4 år 

R4 8 år 

R5 10 år 

R6 11 år 

 

 

Forskningskvalitet  

I kvalitativa studier finns svårigheter med att använda reliabilitet och validitet då 

begreppen ligger närmare mätbarhet som används i kvantitativa studier. Istället för att 

använda validitet och reliabilitet använder kvalitativa forskare vid vissa tillfällen begreppen 

tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet används för att säkerhetsställa forskningskvaliteten i 

studien och äkthet ska garantera att undersökningen genererar en rättvis bild av deltagarnas 

åsikter (Bryman, 2011). 
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Med hänsyn till tidigare forskning, studiens syftet och forskningsfrågor skapades en 

intervjuguide. Efter de genomförda intervjuerna kontrollerades den insamlade informationen 

så att den överensstämde med studiens syfte. Detta är för att skapa en god kvalité i arbetet och 

för att stärka tillförlitligheten. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är en av de viktigaste 

delarna i en kvalitativ studie att intervjuerna håller god kvalité. För att en intervju ska hålla en 

god kvalité måste forskaren tänka på att intervjutekniken kan påverka intervjupersonernas 

svar. Därför har vi tänkt på vårt agerande och att inte ställa ledande frågor. Vi valde 

semistrukturerade intervjuer eftersom de som intervjuar bestämmer vilka frågorna skall vara, 

respondenterna själva får möjlighet att lägga till frågor om de önskar. Genom att använda 

denna metod får respondenterna möjlighet att bestämma ordningen och innehållet i viss mån. 

 Detta är även betydelsefullt för studiens tillförlitlighet. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) har intervjuaren en stor påverkan på tillförlitligheten beroende på vilken intervjuteknik 

den använder sig av.  

Etiska hänsynstaganden 

Vid varje intervju informerades respondenterna återigen om studiens syfte. De 

informerades även om att deltagandet var frivilligt och att de kunde välja att avbryta intervjun 

när de helst önskade. Genom missivbrevet hade respondenterna sedan tidigare blivit medvetna 

om att insamlade data endast kommer användas i denna studie. Vi informerade även 

deltagarna om denna information innan intervjuerna startade. De uppgifter som samlades in 

om de enskilda personerna i studien användes enbart i forskningssyfte. Vi har varit noggranna 

med att inte ange deltagarnas namn, ålder, arbetsplats samt organisation i studien. Därmed 

anser vi att de fyra grundläggande etiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) är uppfyllda.  

Analysmetod   

När vi analyserade insamlade data använde vi oss av en tematisk ansats och utifrån den 

kom vi fram till fyra huvudteman. En tematisk ansats är ett vanligt angreppssätt vid analyser 
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av kvalitativ data (Bryman, 2011). Första steget i analysen var att det inspelade materialet 

transkriberades. Vi genomförde endast en intervju tillsammans och resterande intervjuer 

gjordes separat. Därför blev nästa steg att noga läsa igenom samtliga transkriberingar och 

stryka under ord och meningar som kunde anses passa för syftet och forskningsfrågorna. Först 

gjorde vi varsin analys av transkriberingarna och sedan jämfördes analyserna med varandra 

och eventuella olikheter diskuterades. Efter detta genererades fyra gemensamma teman och 

dessa var ”socialsekreteraryrket”, ”arbetsglädje”, ”stöd” och ”viljan att fortsätta i sin 

anställning”. Se tabell 2 för förståelse för studiens teman samt underteman i studien. Sedan 

gjordes en slutgiltig analys av transkriberingarna. Genom att analysera insamlade data har vi 

hittat begrepp och synsätt som samtliga deltagare är eniga om och därför anser vi att sex 

deltagare är tillräckligt för studien.    

 

 

Resultat 

Socialsekreteraryrket 

De underteman som identifierades var ”intressanta arbetsuppgifter”, ”strategier för att 

klara av arbetet ”samt ”hur deltagarna marknadsför sin arbetsplats”.  

Samtliga deltagare i studien angav att den mest intressanta arbetsuppgiften inom deras 

yrke var mötet med människor. Det som deltagarna ansåg intressant gällande mötet med 

människor var när de fick ta del av deras livsberättelser. De fann det även intressant när de 

Tabell 2. Huvudteman och underteman i analysen  
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fick hjälpa till att hitta nya vägar i livet och fick se en utveckling hos klienterna. Två deltagare 

menade att förändringsprocessen som människor genomgår var mest intressant att följa. 

[…] när man inleder en utredning så startar man på ett ställe och oftast avslutar man 

på ett helt annat ställe. Det händer mycket under den tiden vi är inne tycker jag./ RI 

Deltagarna beskrev även att mötet med människor var intressant och personligt 

utvecklande. Detta eftersom de såg sina arbetsuppgifter som intressanta och roliga. De såg 

även sin yrkesroll som betydelsefull för individer i samhället vilket gjorde arbetet 

fascinerande och intressant. En utmaning som gjorde arbetet roligt var när deltagarna skulle 

hitta vilka lösningar som var bäst för klienterna.  

Samtliga deltagare menade att det var viktigt att ha strategier för att klara av arbetet. En 

strategi var att deltagarna insåg sina begränsningar och förstod att de inte kunde rädda 

världen. För att klara av arbetet var det även betydelsefullt att få uttrycka sina känslor, 

exempelvis att både få skratta och gråta.  

En annan strategi för deltagarna var att få prioritera sin fritid när de arbetat mycket. Det 

måste även finnas en balans mellan de grundläggande behoven så som mat, sömn och fritid 

för att de ska orka med arbetet. En deltagare beskrev att när hon arbetade över mycket visste 

hon att ”Jag kan ha de tufft ett tag, men jag vet ju att det kommer bli gött sen”. En deltagare 

beskrev att: ”jag tycker att ju längre man arbetat hittar jag strategier för att jobbet är kvar på 

jobbet”, vilket gjorde att hon kunde släppa arbetet och fokusera på fritiden.  

En strategi kunde även vara att samtala med kollegor och arbetsledning. Det hjälpte 

deltagarna att inse hur de skulle gå till väga i arbetet och komma fram till hur de kunde hjälpa 

individen. Vid utredningar var deltagarna alltid två och det hjälpte att kommunicera med 

varandra för att komma fram till lösningar. Att samtala om det som hade varit svårt under 
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dagen hjälpte deltagarna att släppa arbetet när de kom hem. Denna strategi beskrev deltagarna 

som nödvändig för att klara av arbetet.  

Ytterligare en strategi som nämndes var att ha en bra struktur på arbetet samt att sätta 

upp rimliga mål för att undvika att bli stressad när arbetsbelastningen var hög.  

Jag är en väldigt strukturerad människa, jag klarar mig inte utan min struktur och det 

är för att med det här jobbet händer det saker hela tiden. /R5 

När deltagarna tillfrågades om hur de skulle marknadsföra sitt arbete beskrev fyra av 

deltagarna arbetet som spännande. Tre deltagare framställde det som utvecklande och tre 

deltagare berättade om att mötet med människor gjorde arbetet intressant. Slutligen beskrev 

två deltagare att de såg arbetet som en rolig utmaning.  

Arbetsglädje 

De underteman som identifierades var ”arbetsglädje i yrket” samt ”vad deltagarna 

värdesätter i arbetet för att trivas på arbetsplatsen”.  

Samtliga deltagare ansåg att kollegorna var en bidragande faktor till arbetsglädjen. 

Kollegorna var viktiga för att orka med det tunga arbetet eftersom inom den kollegiala 

gemenskapen fick man skratta och gråta tillsammans. 

[…]om jag inte hade mina kollegor på mitt jobb så hade jag inte stannat inom mitt 

yrke för så tufft är det, om jag inte kan skratta och ha roligt i min vardag, så hade det 

inte funkat för mig […] /R3 

Vid frågan om organisationen var en bidragande faktor till arbetsglädje svarade samtliga 

nej. Detta eftersom de ansåg att arbetsglädjen främst kom från arbetsgruppen och inte 

organisationen. Det som organisationen bidrog till var utbildningar och skrivhjälp vid 

rapportering och dokumentation enligt deltagarna. Gemenskapen i arbetsgruppen var även en 

bidragande faktor för arbetsglädjen vilket samtliga deltagare var eniga om. Två av deltagarna 

ansåg att gemenskapen i arbetsgruppen hade stärkts tack vare gemensamma tillställningar. 
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Denna gemenskap kom dock inte från organisationen utan från kollegornas engagemang i 

gruppen.  

Samtliga deltagare tyckte att arbetets hjälpande natur var en bidragande faktor för 

arbetsglädjen. Detta eftersom deltagarna kände att de hjälpte en individ till utveckling. När 

hela hjälpprocessen avslutades och individen fick den hjälp den behövde bidrog det till 

arbetsglädje bland kollegorna.  

Jag tror det är de gånger som vi har haft ett tufft ärende där det har varit mycket oro 

och där vi har haft höga insatser, där vi jobbar mycket och att vi hittar en lösning 

som blir bra för barnet. För det är ju det som är vårt uppdrag och det är alltid roligt 

när det blir bra för barnet. /R6 

Två deltagare berättade om friskvården på arbetsplatsen och hur den var en faktor som 

bidrog till arbetsglädje. Friskvården har givit personalen tid att ta en paus från det tunga 

arbetet för att koppla av och få ny energi. Detta initiativ var något som chefen hade 

uppmuntrat. 

Samtliga deltagare kände ofta arbetsglädje i sitt arbete men den känslan kunde variera. 

[…] jag skulle nog säga det, det är väl inte dagligen som jag känner, att allting flyter 

på och att allt går i lås, det upplever jag inte dagligen, men jag skulle säga att det är 

väldigt få dagar som jag känner att nej jag vill inte gå till jobbet […] /R6 

Två deltagare nämnde även att de utvecklades som människor i arbetet och att det var 

en bidragande faktor till arbetsglädjen. I övrigt har deltagarna nämnt olika faktorer som de 

värdesätter för att känna trivsel på arbetet. Samtliga deltagare samtyckte dock att det sociala 

klimatet och stödet från kollegorna och chefen var viktiga faktorer. Andra faktorer som 

deltagarna värdesätta för arbetstrivsel var tydlighet, struktur, kreativitet, att bli lyssnad på och 

att få bekräftelse i sitt arbete. Lönen, närheten till arbetet samt att man får vara sig själv bidrog 

också till arbetsglädje.   
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Stöd  

De underteman som identifierades var ”stöd från chefen”, ”stöd från kollegor” samt 

”stöd från vänner och familj” och om stödet var en bidragande faktor till arbetsglädje. 

Samtliga deltagare ansåg att chefen var ett bra stöd. Stödet kom från första 

socialsekreteraren som var närmaste arbetsledaren inom enheten.  

[…]vi har ju en chef och vi har förste socialsekreterare och den som är förste 

socialsekreterare är den som vi jobbar närmst och som vi går till och frågar om 

allting och som ska vara vår närmsta arbetsledare. Där kan jag tycka att jag får bra 

stöd […] /R3 

Stödet var av två olika slag. Det första var av praktiskt och det andra av känslomässigt slag. 

Samtliga deltagare beskrev det praktiska stödet som en hjälp för att strukturera upp arbetet. 

Det emotionella stödet bestod av vägledning och samtal när arbetet hade varit tungt. 

Deltagarna fick stöd från organisationschefen vid speciella ärenden där media var inblandad. 

Chefens förtroende och tillit var viktiga stödjande faktorer. Samtliga deltagare beskrev att de 

fick stöd vid behov. Tre deltagare menade dock att stödet inte alltid var tillgängligt när 

behovet uppstod eftersom den förste socialsekreteraren eller en annan ledande person inte 

alltid var på plats. 

Samtliga deltagare ansåg att de fick stöd från sina kollegor.  

Jag tycker att vi i gruppen hjälper varandra mycket och stöttar varandra på olika sätt. 

Där kan det vara att lyssna, sen kan det ju vara med praktiska saker och om jag inte 

hinner att göra de här sakerna kan någon annan göra och då finns det oftast någon 

som kan hjälpa till med något. Det är jättevärdefullt […] /R3 

Det öppna klimatet på arbetsplatsen var en bidragande faktor till att deltagarna kunde få stöd 

av varandra för att hålla humöret uppe när arbetet var tungt. Samtliga deltagare ansåg att det 

öppna klimatet på arbetsplatsen bidrog till att de kunde samtala med sina kollegor om den 

tunga arbetssituationen. Det bidrog till att arbetet inte följde med hem. När arbetet var tungt 

kunde stödet bestå av samtal och det blev en källa för återhämtning och ny energi. Vid behov 

kunde stödet bestå av hjälp med avlastning av arbetsuppgifter.  
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[…]när mina kollegor vet om att jag har haft ett tufft ärende eller samtal så kommer 

de in och frågar, Hur är det? Hur känner du dig? Hur gick det? Och man kan få 

frågan kan jag avlasta dig med någonting? Kan jag hjälpa dig med detta? /R6 

Samtliga deltagare menade att stödet från kollegorna var betydelsefullt för arbetsglädjen. 

Enligt två deltagare berodde stödet från kollegorna på hur länge de hade arbetat tillsammans 

och på personkemin. Samtliga deltagare kände även att de fick olika slags stöd från sin familj 

och vänner. Stödet kunde exempelvis betyda att en annan part fanns tillgänglig för samtal 

efter arbetstid. Dock har innebörden av yrket varit svår att förklara för familj och vänner 

eftersom de inte haft en förståelse för arbetet.  

Tre av deltagarna menade att de har blivit ett stöd för sina kollegor eftersom de hade 

arbetat länge på enheten. Detta stöd var uppskattat av kollegorna och det fick deltagarna att 

känna sig behövda. Dock var det tidskrävande. Fyra deltagare nämnde att stödet från familj 

och vänner var en bidragande faktor för arbetsglädjen. Två deltagare nämnde att det krävdes 

ett stabilt och sunt liv utanför arbetet för att klara av yrket.  

Viljan att fortsätta i sin anställning 

 De underteman som identifierades var ”tankar kring när arbetet är tufft”, ” varför 

deltagarna förblir kvar inom anställningen” samt ” förändringar som krävs för att förbli 

verksam i yrket i framtiden”. 

Fem deltagare svarade att de hade funderat på att byta yrke eftersom arbetet var så 

tungt. De menade att dessa tankar kom i samband med svåra ärenden. Deltagarna ansåg att det 

var tungt att se barn som mådde dåligt och de kände en oro över dem. Exempelvis kände 

deltagarna att de vill byta arbete när de såg barn som mådde dåligt eller när föräldrar blev 

upprörda. Deltagarna var medvetna om att arbetets intensitet varierade mellan slitsamma och 

lugna perioder. Exempelvis menade en av dem: 

När man jobbat ett tag så vet man att det är perioder och att de perioderna går över, 

så är det ju och det är en sak man lär sig att det inte alltid kommer vara så här. /R3 
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Att deltagarna visste att arbetet gick i perioder gjorde det lättare att hitta arbetsglädjen igen. 

En av deltagarna poängterade ”Jag vill ju vara kvar, jag älskar mitt jobb”, vilket hon försökte 

tänka när arbetet var tungt. När arbetet var tungt menade tre deltagare att det blev en rolig 

utmaning.  

Tre av deltagarna ansåg att deras livskvalité minskade när de arbetade mycket övertid.  

Deltagarna förklarade att när de arbetade mycket övertid blev de trötta och fick inte tid över 

till annat.  

På frågan om den avgörande orsaken till varför deltagarna valt att stanna kvar inom sin 

anställning, blev svaret att de hade så roligt på arbetsplatsen tillsammans. De menade att 

arbetsgruppen var en bidragande anledning till detta. En av deltagarna berättade att 

anledningen till att hon stannat kvar i organisationen var eftersom ”Det är ju för att jag vill 

göra en skillnad och för att jag vill jobba för barns bästa”. Samma deltagare förklarade att; 

Jag jobbar ju med detta för att jag tror att jag kan förändra livet för de barn som jag 

möter och det är ju mitt mål./R6 

En annan deltagare beskrev anledningen till att hon stannat kvar som; 

[…] dom familjerna och människorna vi jobbar med, att vi på något sätt får 

bekräftelse ifrån dom också, så att man känner att man någonstans har gjort någon 

nytta och bidragit till någonting. /R4 

Två deltagare ansåg att den administrativa delen var lika rolig som övriga delar av arbetet.  En 

deltagare svarade att det var helheten och variationen med arbetet som gjorde att hon fortsatte 

i sin anställning. Organisationen hade en bra friskvård och detta bidrog till arbetsglädje och en 

ökad sammanhållning i gruppen. Två deltagare ansåg att yrket passade dem som person och 

de gillade när det hände mycket. Tack vare en lång inskolningstid kände deltagarna sig 

bekväma i sina roller vilket gjorde att de fortsatte i sina anställningar.  

Under intervjuerna kom det fram att det var brist på personal på enheten.  Samtliga 

deltagare nämnde personalbristen, men endast tre av dem krävde en förändring. Bristen på 
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personal innebar en extra arbetsbelastning. Två deltagare uttryckte att den höga 

arbetsbelastningen berodde på att organisationen saknade en medhandläggare på 

arbetsplatsen. Om en medhandläggare hade funnits på plats hade arbetsbelastningen minskat 

eftersom de kunde arbeta två och två. I framtiden ansåg deltagarna att arbetsbelastningen 

måste bli rimligare och att det krävs ett tydligare arbetssätt, exempelvis gällande hur arbetet 

ska prioriteras.  

I intervjuerna beskrev deltagarna att organisationen behövde mer vidareutveckling för 

de anställda. I dag finns introduktionsutbildningar för nyanställda. Önskemål fanns om 

utbildningar och föreläsningar för personal som hade varit anställda mer än ett år. En 

deltagare beskrev det så här: 

[…] man vill ju hela tiden få utvecklas, så då tänker jag att det är viktigt att 

arbetsledningen ändå tänker på dom som har varit här ett tag också behöver 

utveckling, att det inte bara är för dom nya./ R2 

En förändring som måste ske framöver är att organisationen måste få fler anställda att 

vilja vara kvar inom organisationen under en längre tid. En av de intervjuade deltagarna hade 

arbetat som socialsekreterare i 11 år. Hon var förvånad över att hon var den person som hade 

arbetat längst i kommunen inom Barn- och ungdomsvården. En minskning av antalet 

specialiserade tjänster kan, enligt den erfarna socialsekretaren, motverka att fler lämnar sin 

tjänst. Under de senaste åren har det varit många specialiseringar och de mer erfarna 

socialsekreterarna inom organisationen har sökt sig till dessa tjänster. För att motverka denna 

negativa spiral ansåg deltagarna att lönen kunde påverka om de ville fortsätta sin anställning. 

De menade att en förändring av lönen krävdes i framtiden. Två deltagare påpekade att det 

krävs många utredningar innan en förändring genomförs i verksamheten. Den långa 

utredningstiden upplevs som frustrerande. En av deltagarna förklarade det så här: 
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[…] kommunen är en stor organisation och det kan ibland vara frustrerande, ju 

större en organisation är, ju längre tid tar det innan saker blir av. Jag upplever att 

man pratar väldigt länge om att saker kanske ska bli av och att vi har börjat titta på 

det här och att vi ska utreda. Det är väldigt många steg i kommunen och det kan 

ibland göra att man blir väldigt trött i en sådan här organisation. /R1 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att söka förståelse för hur kvinnliga socialsekreterare upplever 

sitt yrke, särskilt ifråga om arbetstillfredsställelse, och om de avser att fortsätta sin anställning 

i vald organisation och förbli verksamma i sitt yrke i framtiden.  

Första frågeställningen berörde hur kvinnliga socialsekreterare upplever sitt yrke, 

särskilt i fråga om arbetstillfredsställelse. Utifrån resultatet fann vi att deltagarna upplevde sitt 

yrke som en utmaning och att de inom yrket fick chans att utvecklas. Tillfredsställelsen med 

arbetet kunde bero på att deltagarna fick vara delaktiga i förändringsprocesser och att de fick 

möta många människor. Tidigare forskning har även visat att mötet med människor är av 

betydelse för att yrket ska upplevas som en utmaning (Chiller & Crisp, 2012). Resultatet i 

studien stödjer dessa aspekter eftersom samtliga deltagare upplevde mötet med människor 

som den mest intressanta arbetsuppgiften. Vi finner det intressant eftersom vi utifrån resultatet 

har sett att yrket kräver denna människosyn. Dessa aspekter stöds av deltagarnas personliga 

berättelser om yrket. Att deltagarna upplever sitt yrke som intressant är viktigt för att öka 

benägenheten att förbli verksam i sitt yrke framtiden. I resultatet fann vi att deltagarna hade 

olika strategier för att klara av arbetet när det var tufft. Några strategier var att ha en bra 

struktur och planering samt att sätta upp mål med arbetet. Tidigare forskning har visat att mål 

på arbetsplatsen är positivt relaterat till arbetstillfredsställelse (Arvery, Dewhirst & Boling, 

1976; Lee, Bobko, Early & Locke, 1991; Locke 1968; Locke & Latham 1990; Yu & Cable, 

2011). I resultatet fann vi andra även strategier, vilka bland annat var att deltagarna måste inse 

sin begränsning i yrket och förstå att man inte kan rädda världen. Dessa aspekter bekräftade 

även Chiller och Crisp (2012) och Herman och Edmond (2007) som viktiga för att trivas på 
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arbetet. En förklaring till insikten om sin egen begränsning kan vara att deltagarna hjälper 

individer som har det svårt i livet. Sådana arbetsuppgifter tar mycket tid och kraft från 

deltagarna och därför är det viktigt att de har en medvetenhet om att de inte kan hjälpa alla. Vi 

har funnit det intressant att denna insikt kommer från deltagarna som har varit anställda under 

en längre tid i organisationen och att de inte hade dessa tankegångar när de var nyanställda. 

En medvetenhet om sin begränsade förmåga är enligt resultatet avgörande för om de 

nyanställda fortsätter i sin anställning. Ytterligare en strategi var att deltagarna fick uttrycka 

sina känslor, exempelvis genom att få skratta och gråta. Tidigare forskning har även visat att 

humor är en viktig strategi för att kunna återhämta sig på arbetet (Morrison, 2007).  De 

deltagare vi mött har betonat att det är nödvändigt att få uttrycka sig och att få vara som man 

är. Utifrån resultatet kan vi se att yrket kräver att deltagarna får ge mycket av sig själva till 

klienterna och därför behöver de själva få stöd för att återhämta sig. Likaså kan vi se att 

humor är en räddning för deltagarna eftersom det är tragiska händelser som klienter har varit 

med om. Andra viktiga strategier var att ha ett liv utanför arbetet och hinna med sin fritid. I 

forskningen betonades vikten av att syssla med aktiviteter som inte berörde arbetet, så som 

träning som betydelsefulla för att fortsätta inom sin anställning (Chiller & Crisp, 2012; Guy, 

Newman & Mastracci, 2008; Morrison, 2007). De strategier som vi har funnit i studien är 

individuella. Vi finner det även intressant att de strategier som vi funnit samstämmer med vad 

forskningen betonar som viktiga för hur socialsekreterare upplever sitt yrke. 

Resultatet visade att deltagarna upplevde att kollegorna var en bidragande faktor till 

arbetsglädjen på arbetet. Detta kunde bero på att deltagarna såg kollegorna som ett stöd när 

arbetssituationen var tung. Detta eftersom man tillsammans med kollegorna fick skratta och 

gråta. I resultatet fann vi att gemenskapen i arbetsgruppen var bidragande till arbetsglädje. 

Den trevliga stämningen berodde på kollegornas engagemang att skapa gemensamma 

tillställningar. Tidigare forskning har visat att gemenskap med andra människor är 
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betydelsefull för arbetsglädjen på arbetsplatsen (Theorell & Karasek, 1996). I resultatet fann 

vi däremot att deltagarna inte ansåg att organisationen var en bidragande faktor till 

arbetsglädje. Den inställningen kunde bero på att deltagarna kände att organisationen enbart 

bidrog med utbildningar och skrivhjälp vid rapportering och dokumentation. Ur resultatet kan 

vi dock se att deltagarna värderar arbetsglädjen från kollegorna högt. Genom denna studie har 

vi fått en förståelse för att yrket kräver mycket stöd och glädje. Därför ser vi ett problem med 

att organisationen inte bidrar till arbetsglädje. Ur resultatet kan vi se att deltagarna enbart får 

stöd från organisationen vid större händelser vilket inte är tillräckligt. Därför kan vi se att 

organisationens prioritering av stöd bör förändras då deltagarna är i behov av detta 

regelbundet.    

 I resultatet fann vi att nivån på lönen samt inflytandet och kontrollen över den egna 

arbetssituationen var viktiga faktorer för de anställda. Nivån på lönen kunde ses som en 

belöning för den tid och energi som krävdes i det tunga arbetet. Den kunde dock inte ses som 

en ersättning för gemenskapen med medarbetare och chefer. Tidigare forskning har visat att 

sambandet mellan lön och arbetstillfredsställelse är positivt (Carr & Mellizo, 2013). Tidigare 

forskning visar även att belöningen för ett bra utfört arbete är viktig för att anställda ska känna 

en hög arbetstillfredsställelse (Lambert Schurer, 2011). Hirschfeld (2000) och Locke (1969) 

visade även i sin forskning att människor inte enbart kan styras av den yttre 

arbetstillfredsställelsen, exempelvis belöningar. Vi måste även ha en inre 

arbetstillfredsställelse så som feedback och stöd. I undersökningen har vi funnit faktorer för 

både inre och yttre arbetstillfredsställelse bland deltagarna. I resultatet fann vi att deltagarna 

ansåg att förtroendet för chefen hade en positiv påverkan på arbetstillfredsställelsen, vilket 

även forskningen visade (Gockel, Robertsson & Brauner, 2013). Deltagarna ansåg även att de 

behövde utbildning för att känna sig tillfreds med sitt arbete. Detta eftersom de hade en 

önskan om att utvecklas mer inom sitt område.  
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I resultatet fann vi att stödet från kollegorna, chefen, familjen och vännerna var viktiga 

faktorer för arbetstillfredsställelsen. Tidigare forskning visar att nära stöd från arbetsledaren 

ledde till högre arbetstillfredsställelse samt att stödet kunde vara en bidragande faktor till 

lägre grad av utbrändhet bland de anställda. Däremot har lågt stöd från medarbetare och 

chefer visat sig vara en stor anledning till att anställda vill lämna sitt arbete (Mena, 2007). I 

motsats till Mena (2007) visar Strolin-Goltzman, Auerbach, McGowan och McCarthy (2008) 

att stöd inte behöver ha någon signifikant påverkan. Stödet som deltagarna i studien fick från 

medarbetare och chefer kunde vara av praktiskt eller av emotionellt slag. Det emotionella 

stödet kunde bestå av att få samtala med medarbetare och chefer medan det praktiska stödet 

bestod av att få hjälp att strukturera upp arbetet. Betydelse av stöd beskrivs på liknade sätt av 

Hedin (1994).   

Den andra frågeställningen berörde avgörande faktorer för att socialsekreterare valt att 

fortsätta sin anställning och förbli verksamma i sitt yrke i framtiden. I resultatet fann vi flera 

faktorer som deltagarna ansåg viktiga för att fortsätta i sin anställning. Det vi fann var att de 

ville bidra till något som gjorde skillnad för individer. I likhet med denna studie visar tidigare 

forskning att meningsfullheten i arbetet är en förekommande anledning till detta (Stalker, 

Mandell, Frensch, Harvery, et. al., 2007). Även bekräftelse och erkännande från chefer, 

medarbetare och klienter var viktiga faktorer. Ur resultatet kan vi se att bekräftelse var viktigt 

för att känna sig tillfreds med arbetet och därför valde deltagarna att fortsätta inom sin 

anställning. Resultatet visade även att trivseln på arbetsplatsen samt kollegorna var två 

avgörande faktorer för att fortsätta i sin anställning. Nämnda faktorer ser även Chiller och 

Crisp (2012) som viktiga i sin studie. I resultatet kan vi se att en förändring som behövde ske 

var att deltagarna önskade att få delta i fler utbildningar på arbetsplatsen. Morrison (2007) 

menar att yrket innebär att man ständigt lär sig och utvecklas som person och att utvecklingen 

är viktig för att socialsekreterare ska vilja fortsätta i sin anställning. I framtiden kan bristen på 
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utbildningar leda till att organisationen tappar värdefulla medarbetare eftersom det finns ett 

behov hos deltagarna att få vidareutvecklas. Ur resultatet kan vi se att det är brist på personal 

på enheten och att bristen innebär en extra arbetsbelastning. Akademikerförbundet SSRs 

(2015) undersökning bekräftar att det är personalbrist inom yrket. I studien har vi tagit del av 

deltagarnas önskan om en extra resurs i arbetet, exempelvis en medhandläggare på 

arbetsplatsen. I framtiden måste arbetsbelastning bli rimligare och det krävs även ett tydligare 

arbetssätt, exempelvis hur arbetet ska prioriteras. Samtliga deltagare påpekade i resultatet att 

bristen på personal kunde göra arbetet tungt. Akademikerförbundet SSR (2015) visar genom 

sin undersökning att antalet nöjda socialsekreterare minskat de senaste åren. Vi ser ett 

samband från resultatet och Akademikerförbundet SSRs (2015) studie mellan ett minskat 

antal nöjda socialsekreterare och bristen på personal. Deltagarna såg personalbristen som ett 

stort problem och idag finns en brist på socialsekreterare enligt denna studie. Genom att fler 

människor blir mer uppmärksamma kring socialsekreterares situation och hur de upplever sitt 

yrke kan organisationen och omvärlden få en medvetenhet om vilka åtgärder som måste ske 

för att motverka den höga personalomsättningen. Tidigare har ämnet uppmärksammats av 

Huxley, Evans, Webber och Gately (2005) som i sin studie beskriver att det är brist på 

socialsekreterare. Curtis, Morarity och Netten (2010) menar att den genomsnittliga 

arbetslivslängden för en socialsekreterare är åtta år. En annan viktig aspekt för att deltagarna 

ska vilja fortsätta sin anställning är lönen, vilket även tidigare forskning har visat är viktigt 

(Carr & Mellizo, 2013; Lambert Schurer, 2011).  

Genom denna studie har vi fått fram en förståelse för hur kvinnliga socialsekreterare 

upplever sitt yrke, särskilt ifråga om arbetstillfredsställelse, och om de avser att fortsätta sin 

anställning i vald organisation och förbli verksamma i sitt yrke i framtiden. Utifrån detta anser 

vi att forskningsfrågorna är besvarade.  
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Slutsats  

Den kunskap som vi har fått fram i arbetet kan bidra till en förståelse kring den höga 

arbetsbelastningen och personalomsättningen som Akademikerförbundet SSR (2015) nämner 

i sin studie. Kunskapen kan även leda till att det blir en förändring kring den rådande 

arbetssituationen för socialsekreterare. Likaså har förståelsen ökat för vad som krävs för att 

socialsekreterarna ska klara av det tunga arbetet, vad som bidrar till deras arbetsglädje samt 

vilka faktorer som har varit avgörande för att de ska fortsätta sin anställning och förbli 

verksamma i yrket i framtiden. De faktorer vi har funnit är individuella och därför är det svårt 

att få fram endast en faktor som är avgörande för arbetstillfredsställelsen.  

Innan vi genomförde undersökningen hade vi förkunskaper om arbetstillfredsställelse. 

Dock hade vi inte förståelsen för vilken inverkan den har för socialsekreteraryrket. Det 

resultat vi fått fram visar att gemenskapen och stödet från kollegor och chefer är avgörande 

för arbetsglädjen och att socialsekreterarna ska fortsätta sin anställning i framtiden. Vi ser att 

det finns behov att fler söker sig till socialsekreteraryrket och därför kan studien förmedla en 

förståelse för att yrket är tungt men att det även kan vara lättsamt. Studien har inte bidragit till 

någon ny kunskap om ämnet. Det undersökningen kan bidra med är att ge mer förståelse för 

hur kvinnliga socialsekreterare upplever sitt yrke, särskilt ifråga om arbetstillfredsställelse, 

och om de avser att fortsätta sin anställning i vald organisation och förbli verksamma i sitt 

yrke i framtiden.  

Begränsningar med studien 

I studien användes ett bekvämlighetsurval då vi blev tilldelade deltagare. Urvalet kan ha 

blivit en begränsning eftersom en medveten tanke kan ha styrt detta. Till studien intervjuades 

sex deltagare vilket även kan vara en begränsning. Vi hade gärna intervjuat fler personer men 

en begränsning av deltagarantalet fick ske på grund av arbetets omfång. Att deltagarna i 

studien endast är kvinnor kan likaså vara en begränsning eftersom studiens resultat endast är 

relaterat till hur kvinnliga socialsekreterare upplever sin arbetssituation och 
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arbetstillfredsställelse. Även valet att göra en gruppintervju kan ha begränsat studien. Detta 

eftersom deltagarna i denna intervju kan ha påverkat varandra. Trots dessa begränsningar var 

sex deltagare tillräckligt för studien.  

Framtida forskning 

En fördjupning kring studien skulle kunna vara att intervjua personer från olika nivåer 

inom en organisation från medarbetare till högsta chef. Detta för att se om deras uppfattningar 

samstämmer med studiens resultat. Eftersom deltagarna i studien endast var kvinnor vore en 

annan intressant aspekt att undersöka könsskillnader. En annan intressant forskningsfråga 

skulle vara att jämföra deltagarnas anställningstid inom organisationen för att få fram hur en 

nyanställd samt en anställd som arbetat under en längre tid upplever arbetstillfredsställelse. 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur deltagarnas socioekonomiska status och 

ålder påverkar deras arbetstillfredsställelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Tillkännagivanden 

Vi vill rikta ett stort tack till den organisation vi genomförde studien hos. Ett särskilt tack vill 

vi rikta till de sex deltagarna som tog sig tid att bli intervjuade i vår studie. Utan er hade vi 

inte kunnat genomföra detta arbete. Vi vill även tacka våra familjer och vänner som stöttat oss 

under arbetets gång. Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Lars Ishäll och ge ett stort 

tack till Susanne Grahn som givit oss goda råd till detta arbete.  

 

 

  



26 
 

Referenslista 

Akademikerförbundet SSR . (den 19 Mars 2015). Akademikerförbundet SSR. Hämtat från 

akademssr.se/novusundersokning-kartlaggning-om-arbetsbesistiationen-

socialsekretarere-2015-01-19 

Angelöw, B. (2006). Arbetsglädje - att skapa större arbetslust. Lund: Studentlitteratur AB. 

Arbetsförmedlingen. (den 22 april 2015). Socialsekreterare. Hämtat från Arbetsförmedlingen 

: http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-

O/12.78280711d502730c1800072.html;jsessionid=25183E6573BFBDF8AB87925908

3D6E40?url=1119789672%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D361

&sv.url=12.78280711d502730c1800072 

Arvey, R. D., Dewhirst, H. D., & Boling, J. C. (1976). Relationships between goal clarity, 

participation in goal setting, and personality characteristics on job satisfaction. Journal 

of Applied Psychology, 61(1), 103-105. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Carr, M. D., & Mellizo, P. (2013). The relative effect of voice, autonomy and the wage on 

satisfaction with work. The International Journal of Human Resource Management, 

24(6), 1186-1201. 

Chiller, P., & Crisp, B. R. (2012). Sticking around: why and how some social workers stay in 

the profession. Social Work in Action, 24(4), 221-224. 

Curtis, L., Morarity, J., & Netten, A. (2010). The expected working life of social worker. 

British Journal of Social Work, 40(5), 1628-1643. 

Gockel, C., Robertsson, R., & Brauner, E. (2013). Trust your teammates or bosses? 

Differential effects of trust on transactive memory, job satisfaction, and performance. 

Employee Relations, 35(2), 222-242. 

Guy, M. E., Newman, M. A., & Mastracci, S. H. (2008). Emotional labor: Putting the service 

in public service. New York: M.E. Sharpe. 

Hedin, U.-C. (1994). Socialt stöd på arbetsplatsen vid sjukdom . Göteborg: Göteborgs 

Universitet, Institutionen för socialt arbete . 

Herman, J. L., & Emond, V. (2007). Trauma och tillfrisknande. Göteborg: Göteborg 

Psykoterapinstitut. 



27 
 

Hirschfeld, R. R. (2000). Does revising the intrinsic and extrinsic subscales of the Minnesota 

satisfaction questionnaire. Educational and Psychological Measurement, 60, 255-270. 

Huxley, P., Evans, S., Webber, M., & Gately , C. (2005). Staff shortages in the mental health 

workforce: the case of disappearing approved social worker. Health & Social Ccare in 

the Community, 13(6), 504-513. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Lambert Schurer, L. (2011). Promised and delivered inducements and contributions: An 

intergrated view of psychological contract appraisal. Journal of Applied Psychology, 

96(4), 695-712. 

Latham, G. P., & Locke, E. A. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and 

task motivation. A 35-year odyssey. The American Psychologist , 57(9), 705-714. 

Lee, L., Bobko, P., Early, P. C., & Locke, E. (1991). An empirical analysis of a goal setting 

questionnaire. Journal of Organizational Behavior, 12, 467-482. 

Locke, E. (1969). What is Job Satisfaction. Organizational Behavior and Human 

Performance, 4, 309-336. 

Mena, C. K. (2007). The effects of the supervisory working alliance on worker outcomes. 

Journal of Social Service Research, 34(8), 45-55. 

Morison, Z. (2007). Feeling heavy: Vicarious trauma and other issues facing those who work 

in the sexual assault field. ACSSA Wrap, 4, 1-12. 

Sandberg, H. (2011). Samarbetshälsa - om effektivt samarbete och välbefinnande. Lund: 

Studentlitteratur AB . 

Segerfeldt, C.-H. (2006). Arbetsglädje. Malmö: Liber AB . 

Stalker, C. A., Mandell, D., Frensch, K. M., Harvey, C., & Wright, M. (2007). Child welfare 

workers who are exhausted yet satisfied with their jobs: How do they do it? Child and 

Family Social Work, 12, 182-191. 

Strolin-Goltzman, J., Auerbach, C., McGowan, B. G., & McCarthy, M. L. (2008). The 

relationship between organizational characteristics and workforce turnover among 



28 
 

rural, urban and suburban public child welfare systems. Administration in Social 

Work, 32(1), 77-91. 

Theorell, T., & Karasek, R. A. (1996). Current issues relating to psychosocial job strain and 

cardiovascular disease research. Journal of Occupational Health Psychology, 1(1), 9-

26. 

Wallgren, L. (2011). Motivation requested - Work motivation and the work environment of IT 

consultants. Psykologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten. Göteborg: 

Göteborgs Universitet. 

Weekes, J. D. (2014). The Relationships of Self- Care to Burnout Among Social Workers in 

Health Care Setting. (Doctoral dissertation Walden University). 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Yu, K. T., & Cable, D. M. (2011). Exploring the identity and reputation of department groups: 

whose opinion matter most to their members? Human Resource Management, 21(2), 

105-121. 

 

 



Bilaga 1 - Intervjuguide 

 Intervjuguide 

Intervjuguidens upplägg: 

 Bakgrundsinformation 

 Inledning 

 Fördjupning kring arbetstillfredsställelse/arbetsglädje på arbetsplatsen 

 Avslutning 

 

 

Bakgrundsinformation 

1. Namn och ålder?  

 

2. Vilken tjänst har du? 

 

3. Hur länge har du arbetat inom den här organisationen? 

Inledning 

4. Hur kommer det sig att du valde det här yrket?  

 

5. Hur kommer det sig att du valde den här arbetsplatsen?  

 

6. Vad tycker du är mest intressent med dina arbetsuppgifter?  

 

Fördjupning kring arbetsglädje på arbetsplatsen  

7. Upplever du att din arbetsplats hjälper dig att känna dig tillfreds med ditt arbete?  

a. På vilket sätt? 

 

8. Vilken strategi har du för att klara av ditt arbete när det är tufft?   

 

9. Upplever du att du får det stöd du behöver på arbetet? 

a. Från chefer? 

b. Från medarbetare? 

c. Från familj? 

d. Känner du att stödet är viktigt för din arbetstillfredsställelse? Hur kommer det 

sig? På vilket sätt är det här viktigt?  

 

10. När upplever du stor arbetsglädje med ditt arbete? 



a. Är det dagligen? 

b. Vad beror det på? 

c. Anser du att din organisation har något med detta att göra? Hur kommer det 

sig? På vilket sätt? 

 

11. Är det någonting du värdesätter för att du ska trivas på ditt arbete? (Någonting som är 

särskilt viktigt för dig) Vad? 

 

12. Har du någon gång känt att ditt yrke är så pass tungt att du funderat på att byta yrke?  

a. Vilka tankar kom upp (då) i denna situation? 

b. Hur förhöll du dig till dessa tankar? 

 

13. Vad är det som har varit avgörande för att du valt att stanna kvar inom detta yrke och 

inom denna organisation?  

a. Hur kommer det sig att det här är viktigt för dig?  

b. Är det några förändringar som krävs för att du ska stanna kvar i organisationen 

i framtiden? Vilka?  

 

14. Om du skulle marknadsföra din arbetsplats, hur skulle du beskriva den då? 

Avslutning  

15. Finns det något som du vill tillägga som vi har missat när det gäller din 

arbetstillfredsställelse för detta yrke och organisation? 

 

Tack för din medverkan!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 – Missivbrev  

Hej! 

Vi är två studenter som heter Rebecka Ivarsson och Sara Dini Elisson och vi studerar på 

Personalprogrammet på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.  

Vi är intresserade av hur socialsekreterare upplever sin arbetsglädje kring sitt yrke och sin 

organisation. Vi vill därför göra ett examensarbete om detta och behöver er hjälp för att få 

förståelse och ett material till vårt examensarbete. Därför undrar vi om ni vill vara med och 

delta i en intervju?  

Svaren i denna undersökning kommer inte att användas i något annat sammanhang än i denna 

studie och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Har ni några frågor kring intervjun eller arbetet, kontakta oss gärna via mejl eller telefon. 

Kontaktuppgifter: 

Rebecka Ivarsson, ivre1215@student.hj.se, xxx-xxxxxxx 

Sara Dini Elisson, elsa1287@student.hj.se, xxx-xxxxxxx 

 

Tack för att ni vill ställa upp på denna intervju, det betyder mycket för oss.  

 

Med vänliga hälsningar 

Rebecka Ivarsson och Sara Dini Elisson  

 

mailto:ivre1215@student.hj.se
mailto:elsa1287@student.hj.se

