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Sammanfattning 
Klientkontakt utgör en central del i handläggares arbete. Denna studie undersöker och belyser 

handläggares upplevelser, känslor och inställning vid utebliven klientkontakt och hur detta 

påverkar handläggares arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation och arbetseffektivitet. När en 

klient inte kommer till ett bokat besök eller missköter sin avtalade kontaktfrekvens med sin 

handläggare, kan “en lucka” uppstå i arbetet där handläggarens tillfredsställelse, motivation 

och effektivitet i arbetet tenderar att förändras. Denna studie är kvantitativ och lägger vikt vid 

handläggares perspektiv på utebliven klientkontakt. För att få svar på frågeställningarna 

samlades data in genom en webbenkät. Enkäten skickades ut till sammanlagt 284 handläggare 

som är verksamma i Jönköpings län, varav 115 handläggare besvarade enkäten. Resultatet 

visar att handläggares känsla av stöd vid utebliven klientkontakt och möjligheten att lägga ner 

så mycket tid på klienten som handläggare anser nödvändigt, är av betydelse för 

handläggarnas arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. För de handläggare som upplever 

utebliven klientkontakt som ett hinder, tar det också längre tid för att påbörja en ny 

arbetsuppgift efter insikt om att en klient uteblir från avtalad kontakt. Handläggares möjlighet 

att utföra sitt arbete, vilket inbegriper upplevelsen att göra ett meningsfullt arbete som 

klienten har nytta/glädje av, förhindras då klientkontakt uteblir från handläggares vardagliga 

arbete. 

 

Nyckelord: Motivation, tid och resurser, socialt arbete, Herzbergs arbetsmotivationsteori, 

arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang, meningsfullt arbete, Maslows 

behovshierarki, inställning/attityder, klientkontakt.  
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Abstract 
Client contact is a central part of social worker’s work environment. This study examines and 

highlights social worker’s experiences, feelings and attitude in case of no client contact, and 

how this affects social worker’s job satisfaction, work motivation and work efficiency. When 

a client does not come to a booked visit or mismanage his/hers agreed contact frequency with 

his/hers social worker, "a gap" occur in the work where the social worker’s satisfaction, 

motivation and efficiency at work tend to change. This study is quantitative and highlights the 

importance of social worker’s perspective on client contact that fails to appear. To get 

answers to the questions data were collected through a web survey. The questionnaire was 

sent out to 284 social workers that are active in Jönköping County, of which 115 social 

workers responded to the survey. Data were collected from the municipalities of Jönköping 

County through an online survey. The result shows that the social worker’s sense of support 

in case of no client contact and the opportunity to spend so much time on the client as the 

social worker deems necessary, is important for the social workers job satisfaction and 

motivation. For those social workers that experience client contact that fails to appear as a 

barrier, it also takes longer to start a new task after the realization that a client fails to appear 

at the agreed contact. When the client contact fail to appear from social worker’s daily work, 

it prevents social worker’s opportunity to do their work, which includes to do a meaningful 

work that the client benefit of and enjoy.   

 

Keywords: Motivation, time and resources, social work, Herzberg’s work motivation theory, 

work motivation theory, work motivation, work satisfaction, commitment to work, 

meaningful work, Maslow’s hierarchy of needs, attitudes, client work.  
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1.   Introduktion 
Några av socialtjänstens huvudsakliga mål är att hjälpa personer att klara sin försörjning 

(Socialstyrelsen, 2016), främja deras sociala trygghet, jämlikhet och aktiva deltagande i 

samhällslivet (Socialtjänstlagen, SFS 2001:453). Frivårdens arbete är exempel socialt arbete 

som äger rum ute i samhället. Frivården arbetar med personer som är misstänkta för att ha 

begått brott och dem som dömts för brott. Frivårdens mål och uppgift är att minska risken för 

återfall i kriminalitet (Kriminalvården, 2015). Ett grundproblem inom frivården är att många 

klienter inte upprätthåller avtalad kontaktfrekvens med sin handläggare (avser i denna uppsats 

både handläggare/professionell inom frivård och socialtjänst). Detta kan handla om att 

klienter uteblir från såväl bokade besök som bestämd telefon-, mail- och/eller smskontakt. I 

denna uppsats avser klientkontakt ett samlingsnamn för de delar av handläggarens arbetsmiljö 

som består av schemalagd tid för klientbesök, telefonsamtal samt mail- och SMS-kontakt med 

klienter. Utebliven klientkontakt avser när kontakten inte blir av på grund av klienten, det vill 

säga när klienten är frånvarande i samband med avtalad (bokad och schemalagd) kontakt med 

sin handläggare.  

Giddens (2013) hävdar att arbete upptar stor del av livet och att det är många som 

förknippar arbetet med slit och/eller uppfattar det som en plåga. Det finns dem som ger 

exempel på motsatsen och upplever “flow” (Csíkszentmihályi, 1999). En förutsättning för 

“arbetsflow” är att gränsen mellan arbete och fritid inte är så tydlig. En annan förutsättning 

för arbetsflow kan enligt Karlsson (2012) vara människors upplevelse av “egen kontroll över 

arbetstid, arbetsinnehåll och prioriteringar mellan olika uppgifter”. Roh, Moon, Yang och 

Jung (2016) hävdar att den professionelles uppfattning om hans/hennes egen skicklighet och 

personliga effektivitet i arbetet är viktiga faktorer när de gäller hans/hennes upplevelse av 

tillfredsställelse, personlig prestation och trivsel i arbetet. Begreppet flow grundar sig i 

Abraham Maslows behovsteori om självförverkligande samt i Deci och Ryans (2000) Self-

Determination Theory (SDT), vilken fokuserar på tillfredsställelse av vad de anser är tre 

grundläggande behov: kompetens, tillhörighet och autonomi. 

Klientkontakt är en del av handläggares arbetsmiljö och medför olika arbetsuppgifter. 

När en klient inte kommer till ett bokat besök eller missköter sin avtalade kontaktfrekvens 

med sin handläggare kan “oflyt” uppstå i arbetet, det vill säga ett avbrott eller “en lucka” där 

handläggarens arbetsmotivation tenderar att förändras. Enligt Herzberg (refererad i Wolvén, 

2012) handlar arbetsmotivation om hög respektive låg inre och yttre arbetstillfredsställelse, 

vilka förstärks eller förhindras av antingen hygienfaktorer (bland annat miljö- och 

organisationsfaktorer, arbetsvillkor och sociala relationer) eller så kallade motivationsfaktorer 

(bland annat uppskattning, att lyckas, utvecklas och att ta ansvar). Herzbergs huvudpoäng är 

att människor tillsammans måste skapa ett klimat där arbetsuppgifterna står i centrum med 

anledning för att människor ska bli motiverade och tillfredsställda i arbetslivet (Wolvén, 

2012). Detta kan handla om huruvida det finns förutsättningar för handläggare att 

tillfredsställa sådana behov som kompetens, autonomi och känsla av tillhörighet i den 

arbetsmiljö de är verksamma i (Min Park & Rainey, 2012). 

Tidigare forskning har främst uppmärksammat klienters förväntan på tillfredsställelse, 

och detta på bekostnad av handläggares uppfattning av arbetssituation, kvalitet och av vad 

som tillfredsställer deras egna behov (Edvardsson & Gustavsson, 2003). Det ställs krav på 
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handläggares kompetens, bemötande och attityd i relation till klienter, men det har däremot 

förts få diskussioner gällande vilka arbetsmiljöfaktorer som har betydelse för handläggares 

arbetsmotivation. Gustavsson och Edvardsson (2003) hävdar att huvudfrågan tidigare 

fokuserat på vad som krävs av de professionella (handläggare) för att tillgodose klientens 

behov och inte vad som krävs av handläggarens arbetsmiljö (däribland klienten och kontakten 

med honom/henne) för att tillgodose handläggarens behov.  

Just nu driver Kriminalvården ett projekt att utveckla en “Frivårdsapp”. Frivårdsappen 

grundar sig på frivillighet och är tänkt att hjälpa klienter med påminnelser och tydliga 

scheman för när aktuell klient ska besöka eller på annat sätt vara i kontakt med sin 

handläggare på frivården. Tanken är att det ska finnas möjlighet för klienter att ställa in 

påminnelser i frivårdsappen så att det blir lättare för klienten att komma ihåg när han/hon har 

möten med sin handläggare. Det förväntade resultatet av projektet är att klienten i högre 

utsträckning deltar i besök och behandling samt att handläggarna får möjlighet att stämma av 

och utföra sitt arbete (Akademikern, 2015; L. Lundholm, personlig kommunikation, 5 april, 

2016).  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och belysa handläggares uppfattning om utebliven 

klientkontakt och hur detta påverkar deras arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation och 

arbetseffektivitet. Syftet kan brytas ned i följande frågeställningar: 

1. Förekommer utebliven klientkontakt i handläggares arbete? Hur mycket tid avsätter 

handläggare för schemalagd klientkontakt?  

2. Hur uppfattar handläggare utebliven klientkontakt? 

3. Påverkas handläggares arbetsmotivation av antal verksamma år som handläggare?  

4. Varierar handläggares arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation beroende på deras 

uppfattning av utebliven klientkontakt?  
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3. Teoretisk bakgrund 

När människor har fått sina fysiologiska behov och behov av trygghet tillgodosedda är det 

naturligt att de ställer fler krav på meningsfulla arbeten där det finns möjlighet att tillgodose 

behov som självförverkligande. Arbetsorganisationen har i allmänhet en betydande roll för att 

tillgodose “högre ställda” behov som självförverkligande.  En individs potentiella resurser kan 

inte utvecklas till ett positivt arbetsengagemang såvida inte arbetsorganisationen samspelar 

med den aktuella individens behov (Argyris fusionsteori) (Rubenowitz, 2004). Lyckas varken 

människor eller organisationer att uppfylla varandras behov blir endera eller båda parter 

lidande. Individerna kan å sin sida uppleva att de inte blir sedda eller känna sig förtryckta, 

medan organisationerna i sin tur klagar över att individerna inte gör sitt bästa och/eller till och 

med motarbetar organisationens syften (Bolman & Deal, 2015). 

Vad som utmärker en god arbetsmiljö och vad som har betydelse för handläggares 

arbetstillfredsställelse är inte enbart den psykosociala miljön, utan också arbetsengagemanget, 

känslan av att uppleva arbetet som meningsfullt samt känslan av att ha möjlighet att aktivt 

påverka den egna arbetssituationen. Bristande arbetsengagemang (alienation) kan vara en 

följd av antingen arbetets upplägg, verksamhetens organisatoriska uppbyggnad eller en 

kombination av båda. Med alienation följer en känsla av maktlöshet och vantrivsel.  Det går 

att följa en kraftigare betoning av den sociala miljön, arbetet i sig självt och möjligheterna att 

påverka arbetsmiljön och arbetets uppläggning. Tidigare har tyngdpunkten främst legat på den 

fysiska miljön (Rubenowitz, 2004).  Förskjutningen innebär en utmaning för svenskt 

näringsliv, att på ett konstruktivt sätt skapa förutsättningar för arbetsmiljöer att tillgodose 

anställdas behov, samtidigt som ökande krav på arbetseffektivitet ska tillgodoses 

(Rubenowitz, 2004). 

3.1 Organisationsteori 

Enligt Max Weber fyller organisationer en viktig funktion då de på ett stabilt tillvägagångsätt 

i både tid och rum samordnar människors aktiviteter och det de åstadkommer i arbetet. Weber 

menade att en organisation behöver skrivna regler och riktlinjer för att den ska fungera 

(Giddens, 2013). 

 

3.1.1 Hawthorne-undersökningarna 

Enligt Rubenowitz (2004) bör denna förskjutning ses mot bakgrund av den allmänna 

samhällsutvecklingen, men också med anledning för att uppmärksammade 

forskningsrapporter, bland annat den som beskrev Hawthorne-undersökningarna, har 

påskyndat det ändrade synsättet. I Hawthorne-undersökningarna studerades händelseförloppet 

med avseende på produktionen när belysning, arbetstider och arbetsorganisationen varierade. 

Det visade sig att under hela undersökningsperioden ökade produktionen stadigt, oberoende 

av om förändringarna objektivt sett var av positiv eller negativ natur. Slutsatsen blev att 

orsaken till förbättringarna inte hade något med den yttre miljön att göra, utan att den helt låg 

på det socialpsykologiska planet. Enligt de fyra Hawthorne-undersökningarna - belysnings-, 

relä-, glimmer- samt kopplingsstudien som genomfördes för att förbättra arbetsmiljön var det 

inte resultatet av undersökningarna i sig som påverkade människorna mest utan vetskapen om 

att ledningen och organisationen försökte göra någonting för att förbättra de anställdas 

arbetsprestation. Dessa studier visade att variation, uppskattning och delaktighet ger ökad 
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trivsel och högre arbetsproduktivitet (Wolvén, 2000). Till följd av Hawthorne-

undersökningarnas resultat uppstod skepsis i förhållande till uppfattningen att den 

ekonomiska vinningen var den dominerade drivkraften i mänskligt arbete samt att det enklaste 

sättet att öka produktionen var genom att locka med högre inkomster. Behoven av mänskliga 

relationer, det vill säga betydelsen av “human relations” började istället växa fram. 

3.1.2 Human Relation-perspektivet 

Human Relation-perspektivet (HR-perspektivet) grundar sig i ömsesidiga förhållanden mellan 

människor och organisationer. Människors attityder, förmågor, energi och engagemang är 

viktiga resurser i organisationen och kan antingen hjälpa eller stjälpa (Bolman & Deal, 2015). 

Perspektivet betonar förståelsen av organisationens människor och deras förnuft och känslor, 

styrkor och svagheter samt önskningar och rädslor (Bolman & Deal, 2015). HR-perspektivet 

menar att organisationer behöver människor för deras energi och kompetens och människor 

behöver organisationerna då de medför belöningar av både yttre och inre slag (Wolvén, 2000). 

Bolman och Deal (2015) påpekar att när förhållandet fungerar väl gynnar det båda parter 

såväl individen som organisationen. Individen/den anställde känner sig sedd och upplyft och 

får en känsla av meningsfullhet och organisationen uppfyller den kompetens och den energi 

som behövs för ett effektivt arbetssätt. Uppfylls inte behoven i förhållandet mellan individ 

och organisation kan det leda till att individerna känner sig förbisedda och förtryckta och att 

organisationen klagar på de anställda. Arbetssättet blir ineffektivt och når inte upp till målen 

och den anställde upplever inte arbetstillfredsställelse. Vidare menar Bolman och Deal (2015) 

att behov är en central del i människors liv och anses vara nödvändiga att tillgodose, för att i 

nästa led kunna tillgodose andra människors behov.  

1995 utförde Schulz, Greenley och Brown en studie för att mäta tjänstemäns 

tillfredsställelse i arbetet. Detta gjordes i form av mätningar på upplevelser av organisationen, 

det vill säga hur tjänstemännen upplevde sitt mående i arbetet, om eller hur trötta, stressade 

eller utmattade de var och i sådana fall i vilken grad. Författarna till studien påpekar att det 

har funnits en förutfattad mening om att tjänstemän inom den sociala sektorn ofta upplever 

utbrändhet på grund av klienternas svårigheter. Studien visade dock att så var inte 

fallet.  Organisationsstruktur, arbetskultur samt ledande processer var de viktigaste 

komponenterna för god arbetsmiljö och känsla av arbetstillfredsställelse. Att känna 

arbetstillfredsställelse grundar sig i vikten av att känna sig delaktig i beslut som tas i 

organisationen och att de beslut och mål som tas ska motsvara de anställdas mål i 

organisationen. Organisationens mål ska vara de anställdas mål och vice versa. Författarna 

menar också att för att de anställda ska uppnå arbetstillfredsställelse ska det finnas tydliga 

rutiner och riktlinjer i organisationen, en tydlighet i arbetet (Schulz, Greenley & Brown, 

1995). 

Varför vissa väljer att arbeta hårt, lite eller inget alls och varför vissa väljer att göra en 

sak framför en annan är frågor som är omdiskuterade. Svaren är omtvistade och mångtydiga. 

En gammal formel (Maier, refererad i Lundberg 2011) är “Prestation = Förmåga och 

Motivation” vilken innebär att om en person har arbetslust och talang har han/hon goda 

förutsättningar att avancera inom arbetslivet och uppnå självförverkligande. Varifrån 

arbetsengagemang kommer är också en omdiskuterad fråga och kan samtidigt förklara att 

vissa människor drivs av lön och gör vad som generar mest pengar. Andra aspekter och 
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förklaringar till motivation och arbetsengagemang är att människor vill känna att de gör ett 

gott arbete, att de vill bli bättre på det de gör, hitta en mening och mål i arbetet samt att knyta 

an till andra människor i arbetet (Bolman & Deal, 2015). 

3.2 Arbetstillfredsställelse 

Tidigare forskning visar att de viktigaste faktorerna som påverkar handläggares 

arbetstillfredsställelse var att uppnå resultat, deras relationer med klienter, deras relationer 

med kollegor samt närvaro eller frånvaro av tillräckligt med tid och resurser. Klientkontakt 

kan likväl vara en tillfredsställande faktor i arbetet likväl som en icke-tillfredsställande faktor. 

Detta kan bero på att handläggare har ett genuint intresse att göra ett gott arbete för klienten, 

samtidigt som klienten ställer orimliga krav på bekostnad av handläggarens tid och energi. 

Möjligheten att göra ett bra arbete och att upplevelsen att ha tillräckligt med tid i relationer 

med klienter ökar handläggares tillfredsställelse i arbetet. Arbetet i sig kan ge tillfredsställelse 

under förutsättning att känslan av att göra ett gott arbete för klienten förekommer. Det innebär 

i sin tur möjligheten att använda sina kunskaper och erfarenheter samt möjligheten att 

tillgodose sina högre ställda behov som självförverkligande (Meller & Macarov, 1986).  

3.2.1 Abraham Maslows behovsteori  

Den amerikanske socialpsykologen Abraham Maslow utgick från att människor drivs av 

många olika behov, några mer grundläggande än andra. Hans modell innefattar fem olika 

mänskliga behov som presenteras i en “behovspyramid”. Dessa är fysiologiska behov, 

trygghetsbehov, behov av gemenskap och kärlek, behov av uppskattning och erkännande samt 

behov av självförverkligande. Enligt Lundberg (2011) är det tillfredsställelse av dessa behov 

som motiverar individer till ett visst beteende. I Maslows behovspyramid har de 

grundläggande behoven av fysiskt välbefinnande och säkerhet högsta prioritet. Därför måste 

de behoven tillfredsställas först för att behov som tillhörighet, kärlek, uppskattning, 

självkänsla och självförverkligande ska kunna tillgodoses. Maslow menar att när de högst 

prioriterade behoven är tillfredsställda kommer människan drivas att tillgodose sina andra 

behov, där självförverkligande är det främsta målet (Bolman & Deal, 2015). Maslows 

behovsteori är ett sätt att förstå vilka behov som mer allmänt styr och motiverar människors 

beteende. Teorin beskriver varför människor upplever exempelvis olika aspekter av 

arbetsförhållanden som viktiga för sin behovstillfredsställelse (Rubenowitz, 2004). 

3.2.2 McGregors Teori X och Teori Y 

En vidareutveckling av Maslows teori är McGregors ”teori X” och “teori Y”. McGregor 

menar att chefer gör olika antaganden om sina anställda som har benägenhet att bli 

självuppfyllande profetior (Bolman & Deal, 2015). Den traditionella uppfattningen om 

ledningens uppgift att utnyttja mänskliga resurser till organisatoriska krav kan i stora drag 

anges i termer av tre satser. Dessa tre satser kallar McGregor (1960) med ett gemensamt 

namn:  

Teori X: 

1. Ledningen är ansvarig för att organisera komponenterna för produktiv företagsamhet - 

pengar, material, utrustning, människor - med hänsyn till ekonomiskt syfte och 

intresse. 
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2. Avseende människorna, är detta en process som går ut på att rikta deras 

ansträngning/engagemang samt ändra deras beteende så att de passar organisationens 

behov.   

3. Utan detta aktiva ingripande av ledningen skulle människorna vara passiva, även 

motståndskraftiga, gentemot organisationens behov. Människorna måste därför 

övertalas, belönas, bestraffas och kontrolleras. Med andra ord måste deras aktivitet 

styras. Detta är ledningens uppgift - att hantera underordnade chefer och arbetare. 

 

Sammanfattningsvis menar McGregor (1960) att ledningen består av att få saker gjorda 

genom andra människor.   

 

Bakom den rådande teorin finns det några ytterligare föreställningar: 

4. Den genomsnittliga människan är lat, han/hon arbetar så lite som möjligt. 

5. Han/hon saknar ambition, ogillar ansvar och föredrar att ledas. 

6. Människan är till sin natur självcentrerad, likgiltig för organisatoriska behov. 

7. Han/hon är till sin natur motståndare till förändring. 

8. Människan är också lättlurad och inte särskilt “bright” (McGregor, 1960, s. 7). 

 

McGregors huvudpoäng är att “om man utgår från att människor är lata och i behov av fast 

ledning och behandlar dem därefter kommer de också bete sig i enlighet med 

förväntningarna”. Enligt Bolman och Deal (2015) finns det chefer som utifrån sin mångåriga 

erfarenhet av att leda hävdar att teori X är det enda effektiva sättet att få någonting gjort inom 

en organisation. I likhet med McGregors huvudpoäng menar även Bolman och Deal (2015) att 

de chefer som resonerar enligt ovan missar en nödvändig poäng, nämligen att det ovan 

nämnda resonemanget säger mer om cheferna själva än de underställda, såvida de 

underställda alltid tycks förhålla sig till cheferna på ett och samma sätt. 

Vidare hävdar McGregor (1960) att de flesta chefer utgår från teori X, det vill säga 

antagandet att underställda är lata och passiva, att de inte har några ambitioner eller vill ta 

ansvar utan snarare föredrar att bli ledda och samtidigt motsätter sig förändringar. Det finns 

två ytterligheter av teori X där ledningen antingen sägs vara “hård“/“stark” eller 

“mjuk”/“svag”. Metoderna för att styra ett beteende där ledningen är hård eller stark innebär 

(vanligtvis dolt) tvång och hot samt noggrann och tät övervakning av de underställdas 

beteende. Vid den andra ytterligheten kan ledningen vara mjuk eller svag, vilket innebär att 

metoderna för att styra de underställdas beteende är att vara tillåtande, uppfylla människornas 

krav och uppnå harmoni. Då kommer människorna att bli lätthanterliga och godta ledning. 

Det finns naturligtvis svårigheter med både den hårda/starka metoden och den svaga/mjuka 

metoden. Vid den förstnämnda där tvång är centralt skapas sannolikt motkrafter som 

begränsning av produktionen samt motstånd i andra former. Den hårda/starka metoden är ett 

tillvägagångssätt särskilt svårt i tider av full sysselsättning. Svårigheter med den mjuka/svaga 

metoden är att ledningen kan avsäga sig sin position för att (möjligtvis) skapa harmoni, men 

till likgiltigt uppträdande. En annan svårighet är att människor kan dra nytta av det mjuka 

tillvägagångssättet. De förväntar sig ständigt mer, men ger mindre och mindre. För 

närvarande är det populärt att försöka vinna fördelarna med båda tillvägagångssätten 

(McGregor, 1960). 
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Enligt McGregor (1960) är det traditionella antagandet som teori X bygger på baserat på 

felaktiga föreställningar om vad som är orsak och vad som är verkan. Människors beteende 

inom organisationer är inte en konsekvens av deras inneboende natur, utan snarare en 

konsekvens av den industriella organisationens natur, dess ledarfilosofi, policy och praktik. 

McGregor (1960) visar några av skälen till att hävda att det traditionella antagandet om den 

mänskliga sidan av företaget är otillräcklig. Han påstår att det kanske är enklast att ta hänsyn 

till frågan om motivation för att kunna peka på varför det traditionella sättet att leda är 

bristfälligt. Han delar upp människors behov under rubrikerna: ”fysiologiska och 

trygghetsbehov”, ”sociala behov”, ”egoistiska behov” och ”självförverkligande”. Människan 

är (som McGregor beskriver det) “a wanting animal”. Med detta menar han att så snart ett av 

människans behov är tillfredsställt, dyker ett annat upp i dess ställe. Denna process är oändlig 

och ordnad i en serie som präglas av hierarkisk prioritet. Samtidigt som de fysiologiska 

behoven och behovet av säkerhet är de mest överlägsna, räknas de till den “lägsta nivån” av 

behov.  Det är vanligt att anta att ett tillfredsställt behov är en drivkraft till en människas 

beteende. Men det faktum att människor behöver luft (syre) och andas, är ett exempel på att 

tillfredsställda behov inte har någon märkbar motiverande effekt på människors beteende. När 

de grundläggande behoven är någorlunda tillgodosedda börjar behov på andra högre nivåer att 

dominera individens beteende, det vill säga motivera honom/henne. Med andra ord, när en 

människas lägre liggande behov är tillgodosedda, är han/hon inte längre motiverad att 

tillgodose dessa. De existerar inte längre av praktiska ändamål. 

Ledningen kan ibland ställa sig frågan varför de anställda inte är mer produktiva trots att 

de har “bra betalt”, “goda arbetsförhållanden”, “utmärkta förmåner” och “fast 

anställning”.  Det faktum att ledningen har föreskrivit för dessa fysiologiska behov och behov 

av säkerhet har skiftat motiverande tonvikt till de sociala behoven och kanske även de 

egoistiska behoven, vilka handlar om bland annat tillhörighet, vänskap och kärlek samt 

kompetens, prestation, kunskap och sådant som är kopplat till ett gott rykte (status, 

erkännande, uppskattning och respekt). Om det inte finns möjligheter för de anställda att 

tillgodose dessa högre ställda behov i arbetslivet kommer det att återspegla deras beteende. 

Under sådana omständigheter, då ledningen fokuserar på fysiologiska behov, kommer 

insatserna att bli ineffektiva. Under sådana förhållanden kommer de anställda att ställa högre 

krav på lön. McGregor (1960) menar att även om pengar har ett begränsat värde för att 

tillfredsställa behov på högre nivåer, kan det vara av särskilt intresse för de anställda om det 

är det enda tillgängliga medlet. 

När människors fysiologiska behov inte blir tillgodosedda leder detta till synliga 

konsekvenser i människors beteende. Det samma gäller när behov från högre nivåer inte 

tillfredsställs. En människa vars behov av säkerhet, tillhörighet, självständighet och/eller 

ställning motarbetas, är “lika sjuk” som en person med influensan menar McGregor (1960). 

Han menar att denna “ohälsa” som uppstår också medför betydelsefulla konsekvenser för 

dennes beteende och att det vore fel att koppla resultatet av detta, det vill säga passivitet, 

fientlighet och vägran att ta ansvar, med hans/hennes “inneboende natur”. McGregor (1960) 

beskriver dessa former av beteende som symptom på “ohälsa”, som personers förlust av 

sociala och egoistiska behov. Ledning och kontroll är i huvudsak värdelöst för att motivera 

människor vars behov är sociala och egoistiska. Både den hårda/starka och den mjuka/svaga 

misslyckas idag för att de är irrelevanta i sammanhanget. Människor som berövas möjligheten 
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att tillgodose de behov som anses viktiga för dem i arbetslivet, beter sig precis som tidigare 

förutsagt - med lättja, passivitet, brist på ansvar och med orimliga krav på ekonomiska 

fördelar. 

Sammanfattningsvis menar McGregor (1960) att oavsett vilken version av teori X som 

ledning och kontroll präglas av - den hårda/starka eller den mjuka/svaga - misslyckas 

uppkomsten av effektivitet i människors motivation till arbete och att uppnå organisatoriska 

mål. Anledningen till att det misslyckas är för att ledning och kontroll enligt McGregor har 

värdelösa metoder för att motivera människor vars fysiologiska behov och behov av säkerhet 

är någorlunda tillgodosedda och vars sociala, egoistiska och självförverkligande behov är 

dominanta. 

Maslows behovsteori ligger även till grund för “Teori Y” som är en annan uppfattning 

vilken McGregor förespråkade. Det grundläggande antagandet i teori Y är att “ledningens 

viktigaste uppgift är att ordna de organisatoriska betingelserna på ett sådant sätt att människor 

kan uppfylla sina egna behov på bästa sätt genom att rikta sina ansträngningar på de 

belöningar som organisationen ger”. Om det arbete individerna utför inte skänker dem någon 

tillfredsställelse har ledningen inget annat val än att förlita sig på teori X och extern kontroll. 

Omvänt gäller att ju mer cheferna lyckas anpassa organisationens mål efter de anställdas 

intressen, desto mer kan de förlita sig på den självstyrningsprincip som teori Y innebär 

(Bolman & Deal, 2015).  

Enligt McGregor (1960) är människor idag vana vid att bli styrda, manipulerade, 

kontrollerade i industriella organisationer och att tillgodose sina sociala, egoistiska och 

självförverkligande behov utanför arbetet. Ett annat sätt att se på det är att teori X leder till att 

människor förlitar sig på/blir beroende av extern kontroll av deras beteende, medan teori Y 

bygger på självkontroll och självstyrning. Det är viktigt att notera att denna skillnad är 

skillnaden mellan att behandla människor som barn och att behandla dem som mogna vuxna. 

Efter generationer av det förstnämnda, går det inte förvänta sig att förflyttning av fokus sker 

“över en natt” (McGregor, 1960).    

3.3 Arbetsmotivation 

Motivationsbegreppet är centralt för att vi ska förstå människors beteenden och beteendets 

orsaker. Ordet kommer från latinets motivare, som betyder att röra sig. Psykologerna 

använder begreppet för att förklara hur inre faktorer tycks förmå människor att röra sig mot ett 

visst mål (Karlsson, 2012). Det kognitivistiska perspektivet på motivation betonar den 

betydelse mentala processer har för motivationen. Starka förväntningar och högt värderat mål 

leder till hög motivation, svaga förväntningar och lågt värderat mål leder till låg motivation 

(Karlsson, 2012).  

3.3.1 Herzbergs arbetsmotivationsteori 

Flertalet forskare är eniga om att vi människor eftersträvar mer än bara pengar med vårt 

arbete. Deborah Smith och Joel Shields (2012) genomförde mellan år 2002 och 2004 en 

kvantitativ studie med 229 socialarbetare för att mäta deras arbetsmotivation. De undersökte 

varför socialarbetare stannar kvar i sina arbeten trots hög påfrestning, stress och låg lön. 

Smith och Shields (2012) menar att socialarbetare arbetar inte enbart för pengar eller andra 

förmåner, utan fortsätter att arbeta med deras relativt lågavlönade jobb då de anser att det har 
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ett egenvärde och för att arbetet innebär en chans för dem att hjälpa allmänheten. Min Park 

och Rainey (2012) påtalar också de i sin studie att socialarbetare värdesätter inre belöningar 

som uppkommer genom att “hjälpa andra” och “göra nytta i samhället”, snarare än yttre 

belöningar som lön. Känslan att ha utfört ett gott arbete, att utvecklas och att bli bättre på det 

arbete de gör är faktorer som återfinns nära motivationsbegreppet. Likaså begrepp som 

meningsfullhet, tillhörighet och sammanhang (Bolman & Deal 2015). 

Herzbergs arbetsmotivationsteori baseras på Maslows tankegångar. I Herzbergs studie 

The Motivation to Work (refererad i Smith & Shields, 2012) intervjuades 203 professionella 

aktörer inom industrisektorn. Respondenterna tillfrågades när de upplevde tillfredsställelse 

respektive otillfredsställelse på deras arbetsplats. Respondenterna identifierade två faktorer 

som påverkade deras arbetsmotivation: hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Smith & 

Shields, 2012). Hygienfaktorerna associerar bland annat miljö- och organisationsfaktorer, 

arbetsvillkor och sociala relationer (Bolman & Deal 2015; Wolvén 2000). Dessa ryms inte i 

människornas individuella uppfattning om arbetet. Hygienfaktorerna är ofta sådana faktorer 

som leder till minskad tillfredsställelse på arbetet. De kan på ett indirekt sätt underlätta 

motivationsprocessen, men leder i sig inte till hög arbetstillfredsställelse eller motivation. Vad 

som skapar en direkt hög motivation hos människor är inre faktorer (motivationsfaktorer). 

Exempel på dessa är uppskattning, att arbeta med stimulerande arbetsuppgifter, att lyckas, 

utvecklas och att ta ansvar. Herzberg menar att faktorer som är avgörande för 

otillfredsställdhet i arbetet associeras med individers relationer till den kontext eller 

omgivning i vilken han/hon utför sitt arbete (House & Wigdor, 1967). 

Handläggares inflytande över sin arbetssituation ökar med tillgång till information, men 

tillgången till information är inte tillräckligt för att handläggare ska motiveras till arbete 

(Bolman & Deal, 2015). Ibland tas beslut utan förvarning, på såväl politisk nivå som på 

individnivå. Handläggare är inte alltid beredda på de beslut som tas runtomkring dem. Vare 

sig handläggare har eller inte har inflytande över vad som komma skall, hävdar Thylefors 

(2007) att det kan finnas utrymme för att påverka hur en oväntad situation utfärdas. Enligt 

Bolman och Deal (2015) handlar det om att ge de anställda “tillgång till information, att 

uppmuntra självständighet och delaktighet, att ge arbetet en ny utformning, att bilda 

arbetsteam, att stärka jämlikheten och att ge arbetet mening”. Hackman och Oldham har byggt 

vidare på Herzbergs arbetsmotivationsteori genom att utforma en modell som inkluderar 

personlighetsfaktorer. Modellen är till för ”dem som är intresserade av att utveckla sig”. 

Utifrån deras modell är variation, helhetsuppfattning, meningsfullhet, frihet och feedback vad 

som leder till hög motivationspotential (Thylefors, 2007).  

3.3.2 Self-determination Theory 

Enligt Gagné och Deci (2005) finns både inre och yttre motivation.  Edward Deci och Richard 

Ryan (2000) har utarbetat en teori som de namngett self-determination theory (SDT) även 

kallad “frivillighetsteorin” på svenska. Denna teori grundar sig på hur frivillighet påverkar 

och styr typen av motivation och hur den sedan ligger till grund för ett beteende. Self-

determination theory handlar om motivation som antingen sker utanför eller inom individen, 

som tidigare nämnt - inre och yttre motivation. Den inre motivationen styr handlingar som 

hänger samman med människans genuina intresse eller lust att utvecklas medan yttre 

motivation är sammankopplat med bestraffningar och belöningar som förekommer i 
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människans omgivning. Den rena inre motivationen är enligt Deci och Ryan (2000) den mest 

idealiska formen av motivation. Denna typ av motivation är mycket ovanlig att uppnå, 

speciellt inom arbetslivet då det inte går att bortse från lön, som är ett exempel på yttre 

motivation. En anställd får betalt för det arbete han/hon gör. Desto mer ett yttre incitament 

införlivas i en persons eget tänkande desto mer liknar motivationen personens inre 

motivation (Lundberg, 2011). I SDT (Deci & Ryan, 2000) hänger lycka ihop med 

tillfredsställandet av tre grundläggande behov: kompetens, tillhörighet och autonomi. Enligt 

SDT är kompetens, tillhörighet och autonomi en uppsättning psykologiska behov som anses 

vara avgörande för individers psykologiska tillväxt, deras välbefinnande och optimala 

funktion. De ses som inre, medfödda behov som är viktiga för människors inre motivation 

(Devloo, Anseel, De Beuckelaer & Salanova, 2015). Behovet av autonomi är kopplat till 

människors upplevelse av “psykologisk frihet” vid olika beteenden. Autonomi handlar om en 

känsla av valfrihet snarare än en känsla av press och kontroll. Hög grad av kontroll, struktur 

och ordning kan leda till frustration och en känsla av att inte kunna påverka olika beslut. 

Behovet av tillhörighet är i sin tur kopplat till människors känsla av meningsfull kontakt med 

andra och känslan av acceptans i en grupp. Behovet av kompetens inkluderar människors 

känsla av att framstå som effektiva i interaktion med andra, snarare än att framstå som 

inkompetenta till följd av sina beteenden (Devloo et al., 2015).  

Med teorin om självbestämmande som utgångspunkt har en studie kring relationen 

mellan “intrinsic motivation” och “innovative work behavior” (IWB) genomförts. Urvalet 

bestod av 99 studenter från olika Europeiska universitet och resultatet för studien visar att inre 

motivation förstärks hos en individ vid kreativt och innovativt beteende (Devaloo et. al., 

2015).  Wolvén (2000) menar att möjlighet till kreativitet och enskilda initiativ ökar 

individers inre motivation. Byråkratiska organisationer hämmar ofta och i stor utsträckning 

möjligheten för anställda att vara kreativa och ta egna initiativ på grund av graden av kontroll, 

stark regelstyrning och disciplin i organisationen. Detta tenderar istället att orsaka tröghet, 

långsamhet och okänslighet hos de anställda och därmed även lägre arbetsmotivation och 

effektivitet i organisationen som helhet (Wolvén, 2000). 

3.3.3 Kohlbergs teori om moralisk utveckling 

Lawrence Kohlberg (1927-1987) (refererad i Klikauer, 2012) var intresserad av hur 

människor utvecklar moralisk förståelse. Han introducerade en teori om moralisk utveckling 

vilken används för att jämföra moral utifrån “employee relations” (ER) och “Human Resource 

Management” (HR) (Klikauer, 2012). Den moraliska medvetenhetens utveckling beskrivs i 

sju stadier (egentligen åtta stadier: 0-7). Stadierna är uppdelade i tre huvudfaser: den 

prekonventionella (0-2), den konventionella (3-4) samt den postkonventionella fasen (5-7). 

Den prekonventionella fasen karaktäriseras av att personen drivs av egenintresse, med andra 

ord det han/hon vill närhelst det anses rätt, oavsett konsekvenser och/eller hänsynstagande till 

gruppens eller samhällets normer. Den konventionella fasen karaktäriseras av att personen har 

tagit till sig samhällets normer och värderingar. Det blir viktigt att leva upp till omgivningens 

förväntningar och upprätthålla samhällets konventioner. Med en postkonventionell inställning 

går det att ställa sig utanför samhällets konventioner, ifrågasätta och kritiskt granska dessa 

och istället tillämpa mer generella etiska principer (Kjellström & Sandman, 2013). Utifrån de 

åtta stadierna kan en och samma handling motiveras och rättfärdigas på olika sätt beroende på 
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vilken moralisk nivå personen befinner sig på. “Helgar ändamålet medlet?”, är resultatet av en 

människas beteende så pass gynnsamt att det gör hans/hennes beteende acceptabelt? ( 

Kjellström & Sandman, 2013). Det är när personen ställs inför ett val att välja mellan olika 

värderingar och intressen som etiken ställs på sin spets. “Vilka ska gynnas på vilkas 

bekostnad?”. Pettersson (2013) påtalar socialtjänstens komplexitet i att tillgodose olika parters 

behov. Pettersson (2013) beskriver utifrån Ljungquists (1991) studie olika typer av etik inom 

offentlig förvaltning. “Lojalitet mot vem?”. Ljungquist talar om tre olika varianter/aspekter av 

etik inom offentlig verksamhet, förvaltningsetik, yrkesetik (professionsetik) och personlig 

etik. Förvaltningsetiken innebär att vara lojal mot överordnad och organisationen, lyda lagen 

och visa hänsyn till samhällsmedlemmarna. Med yrkesetik eller professionsetik menas att 

arbeta utifrån klientens intresse och tillgodose dennes behov. Den personliga etiken innebär 

vikten jag själv lägger på mina egna värderingar (Pettersson, 2013). Ljungquist (1991) menar 

att dessa olika intressen ofta kolliderar. Det gäller främst lojaliteten gentemot överordnad och 

organisationen som kolliderar med klientens intressen och huruvida tjänstemannen kan 

tillgodose dennes behov. 

3.4 Myers teori om vad som gör människor lyckliga 

Istället för de tre faktorerna kompetens, tillhörighet och autonomi som nämns i SDT, visar 

Myers (2000) tre andra behov som behöver uppfyllas; religiositet, god ekonomi samt nära 

personliga relationer, för att uppleva lycka. Enligt båda teorierna behöver specifika behov 

tillgodoses för att känna tillfredsställelse och uppnå lycka. Myers (2000) ifrågasätter “Hur 

glada är människor?” och “Vilka är de glada människorna - vilka karaktärsdrag, egenskaper 

och omständigheter indikerar lyckliga liv?”. De flesta människor är optimistiska i förhållande 

till sin tillfredsställelse i livet. I Myers studie framgår det att 8 av 10 människor rankar sig 

själva som mer tillfredsställda än icke tillfredsställda i Västeuropa och Nordamerika. Mindre 

än 1 av 10 rankar sig själv som mer icke tillfredsställd än tillfredsställd. Myers (2000) påtalar 

att de flesta människor uppger att de är måttligt glada oavsett kön och ålder. 

Ed Diener (refererad i Myers, 2000) har samlat ihop data från 916 enkäter av 

sammanlagt 1.1 miljoner människor i 45 nationer som representerar den mesta av 

mänskligheten. Han kalibrerade subjektivt välbefinnande på en 0-10 skala (där 0 är låga 

extremen, som “very unhappy” eller “completely dissatisfied with life”, 5 är neutral, och 10 är 

den höga extremen). Resultatet visar att den genomsnittliga responsen är 6.75. Enligt Myers 

(2000) är det många människor som har en uppfattning om att det finns olyckliga tider i livet. 

Upprepade undersökningar över den industrialiserade världen avslöjar att ingen tid i livet i 

synnerhet är den “mest lyckliga” eller den “mest tillfredsställande”. Emotionalitet förändras 

med mognad, även prediktorerna för lycka förändras (senare i livet, tillfredsställelse med 

sociala relationer och hälsa blir viktigare). Ändå visar det sig vara många lyckliga och vissa 

olyckliga i alla åldersgrupper. 

Myers (2000) tar upp frågor som “could money buy you happiness?” och “would a little 

more money make you a little happier?” i sin studie. Myers tror att pengar/rikedom har ett 

samband med människors välmående. Detta visar han med en nationell studie från University 

of Michigan i USA där den mest frekventa responsen på frågan “vad skulle förbättra din 

livskvalitet?” var “more money” och “the more, the better”. Ett ytterligare bevis finns att 

hämta i den årliga UCLA och “American Council on Education survey” i vilken närmare en 
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kvarts miljon studenter återfinns. De som är enade om att en “mycket viktig” anledning till att 

läsa på college är för att det genererar mer pengar ökade från 1 av 2 år 1971 till 3 av 4 år 

1998. Enligt Rubenowitz (2004) framgår det ofta som att lönen spelar en relativt underordnad 

roll för arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse i jämförelse med vad en person får ut av 

själva arbetet. Han menar att arbetets utformning har en mer betydande roll för motivation, 

men att lönen är ett medel för att göra saker som ger behovstillfredsställelse, och därför går 

dess betydelse inte att utesluta för någon kategori i det dagliga arbetet. Även om sådan 

tillfredsställelse helt eller delvis också kan fås i arbetet. Nedtoning av lönens betydelse står i 

strid med den populära uppfattningen att lönen är den drivande kraften bakom all 

arbetsmotivation. För att förklara denna skenbara motsättning måste varje särskilt fall beaktas 

dels utifrån den aktuella personens behovsnivå, dels med hänsyn till vilka möjligheter arbetet 

erbjuder för att i sig vara stimulerande och huruvida det baseras på inre motivationsbetonande 

incitament. Annat som enligt Myers kan påverka personlig lycka är flow. Myers (2000) 

beskriver flow som en zon mellan ångest över att vara överväldigad och stressad och att vara 

likgiltig inför understimulans och känslan av att vara uttråkad. 

3.4.1 Flow 

Konceptet beskriver en särskild form av upplevelse som är så fängslande och njutbar att den 

blir “autotelic” (självverkande), sådant som är värt att göra för dess egen skull, även om det 

kanske inte har någon konsekvens utanför sig själv. Flow anses vara det optimala tillståndet 

och en mycket härlig upplevelse som ofta uppstår i samband med beteenden och handlingar i 

intressestyrda situationer. När flow inträffar upplever personen det som att tid och rum 

försvinner och att personen blir ett med vad han/hon håller på med. Kreativa aktiviteter, 

musik, sport, spel och religiösa ritualer är typiska källor för denna typ av upplevelse. 

Begreppet har på senare år även nått arbetslivsforskningen och kan i vissa fall överlappas med 

arbetsengagemang (Lundberg, 2011). Csikszentmihalyi (1999) hävdar att vi inte gör något 

enbart för “sakens skull”, utan våra motiv är alltid en blandning av inre och yttre 

överväganden. För att ta kompositörer som ett exempel, de skriver musik som de hoppas 

kunna sälja så att de kan betala sina räkningar, för att de också vill bli kända, och eftersom 

deras självbild återspeglas i sångtexten - blir alla dessa exempel på yttre motiv. 

Csikszentmihalyis menar att om kompositören endast motiveras av de yttre belöningarna, 

förlorar han/hon en grundläggande ingrediens. Förutom dessa yttre belöningar kan 

kompositörerna också skriva musik för sakens skull - oavsett skulle aktiviteten bli 

självverkande. 

Med hänvisning till Csikszentmihalyis studier har det föreslagits att lycka beror på 

huruvida en person har möjlighet att härleda flow utifrån det han/hon gör, och med mer än 

10.000 intervjuer som samlats in runt om i världen, skulle Csikszentmihalyi kunna tänkas ge 

en representativ bild av hur människor upplever flow. Ett exempel på hur upplevelsen 

beskrivs är “ecstatic” (extatisk), det vill säga att på något sätt separeras från rutiner i det 

vardagliga livet. Csikszentmihalyi (1999) menar att det finns mycket att göra för att 

introducera mer flow i exempelvis arbetslivet. Dock garanterar inte flow lycka i sig själv, utan 

det kan krävas att människor lär sig att uppskatta sällskap med andra och hitta många andra 

möjligheter i en meningsfull social kontext för att uppnå inre harmoni.  
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4. Metod 
Denna studie är en enkätundersökning som riktar sig till handläggare inom frivård och 

socialtjänst. Studien är kvantitativ och lägger vikt vid samband och skillnader mellan 

handläggarnas arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation och arbetseffektivitet samt samband 

och skillnader mellan deras upplevelser, känslor och inställning med avseende på utebliven 

klientkontakt. 

4.1 Population  

Ambitionen var att göra en totalundersökning, det vill säga undersöka handläggare i 

Jönköpings län (13 kommuner) som arbetar inom socialtjänst och frivård, inte enbart 

undersöka ett urval av populationen utan även för att kunna dra slutsatser och generalisera 

resultatet. Sammanlagt blev 284 handläggare tillfrågade att besvara enkäten; 256 kvinnor och 

28 män. Tabell 1 redovisar respondenternas kön, ålder, yrkesområde och antal verksamma år 

som handläggare.   

 

Tabell 1: Beskrivande information av deltagare.   

 Kvinnor  Män 

Ålder      

18-25 år 12% 0% 

26-35 år 30% 46% 

36-45 år 26% 18% 

46-55 år 21% 9% 

55 år eller äldre 11% 27% 

  (N=103) (N=11) 

Yrkesområde      

Barn och unga 34% 36% 

Missbruk 6% 0% 

Äldreomsorg 24% 9% 

Funktionshinderomsorg 9% 0% 

Ekonomiskt bistånd 17% 27% 

Våld i nära relationer 1% 9% 

Frivård 2% 9% 

Övriga * 8% 9% 

  (N=104) (N=11) 

Antal verksamma år som handläggare     

0-2 år 25% 18% 

3-5 år 21% 36% 

6-10 år 23% 0% 

10 år eller fler 32% 46% 

  (N=101) (N=11) 

* Avser handläggare som arbetar inom fler än ett arbetsområde samt handläggare som 

arbetar inom socialpsykiatrin.  
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Svarsfrekvensen uppgick till 41 procent (N=115), varav 90 procent var kvinnor och 10 

procent var män. Tabellen visar att flest respondenter är kvinnor mellan 26-35 år (30%) och 

att de flesta arbetar inom ”Barn och Unga” (34%). Utifrån Tabell 1 går det att se att män är 

tydligt underrepresenterade. Respondenterna har uppgett antal verksamma år som 

handläggare. De mest representerade kategorierna bland kvinnliga handläggare är ”10 år eller 

fler” och ”0-2 år”. Tabell 1 visar fem kategorier med olika åldersintervall, där minimum avser 

18-25 år och maximum avser 55 år eller äldre. Medianen för ålder är 36-45 år. I Tabell 2 

redovisas fördelningen av klientkontakt inom respektive yrkesområde.  

 

Tabell 2 visar inom vilket yrkesområde det förekommer flest bokade respektive uteblivna 

klientkontakter. Det är inom arbetsområdena missbruk, ekonomiskt bistånd och frivården som 

flest klientkontakter respektive uteblivna klientkontakter förekommer. 

Tabell 2: Fördelning av klientkontakt inom respektive 

yrkesområde. 

Antal bokade klientkontakter i genomsnitt per vecka 

 

0-2  3-5  6-8  9-11  12 eller fler 

Yrkesområde 

     Barn och Unga 5,30% 55,30% 31,60% 7,90% 0,00% 

Missbruk 0,00% 16,70% 33,30% 50% 0,00% 

Äldreomsorg 4,00% 60,00% 28,00% 8,00% 0,00% 

Funktionshinder-

omsorg 0,00% 66,70% 11,10% 22,20% 0,00% 

Ekonomiskt bistånd 4,80% 47,60% 42,90% 4,80% 0,00% 

Våld i nära relationer 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Frivård 0,00% 0,00% 33,30% 33,30% 33,30% 

Övriga 0,00% 44,40% 11,10% 33,30% 11,10% 

 

 

Antal uteblivna klientkontakter i genomsnitt  

per vecka 

0-2  3-5 6-8 9-11 12 eller fler 

Yrkesområde 

     Barn och Unga 92,30% 5,10% 0,00% 2,60% 0,00% 

Missbruk 66,70% 33,30% 0,00% 0% 0,00% 

Äldreomsorg 96,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Funktionshinder- 

omsorg 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ekonomiskt bistånd 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Våld i nära relationer 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Frivård 33,30% 66,70% 0,00% 0,00% 0,00% 

Övriga 77,80% 22,20% 0,00% 0,00% 0,00% 
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4.1.2 Bortfall  

Av sammanlagt 284 utskickade enkäter besvarades 115, vilket gav ett externt bortfall på 60 

procent. På uppgift från handläggare som inte deltog i studien, berodde det externa bortfallet 

bland annat på hög arbetsbelastning, sjukskrivningar, semestrar, föräldraledighet, 

handläggares egen uppfattning om att enkäten inte var relevant för dem och att handläggares 

separata e-postadresser inte erhölls i tid, att de var ofullständiga och/eller inte erhölls 

överhuvudtaget.  

4.2 Tillvägagångssätt 

Undersökningen inleddes med att samla in mailadresser till handläggare inom socialtjänsten 

och frivården. Detta gjordes genom besök på kommunsidorna samt kontakt med respektive 

chefer för att få tillgång till handläggarnas mailadresser. Ett informationsbrev (se Bilaga 1) 

skickades ut till respektive handläggare med uppgifter om syftet med studien samt att enkäten 

skulle skickas ut några dagar senare. Enkäten skickades ut med möjlighet att svara i 9 dagar 

respektive 6 dagar för dem vars mailadresser blev tillgängliga senare. Två påminnelser 

skickades ut till alla handläggare under tidsperioden för vilken enkäten fanns tillgänglig för 

handläggarna att svara på. Då enkäten var helt anonym går det inte ge en generell bild av hur 

respektive kommun har svarat eller inte svarat, eftersom handläggarna inte behövde uppge 

inom vilken kommun de är verksamma i. Det som går att utläsa är den totala svarsfrekvensen, 

kön, samt vilka områden handläggarna arbetar inom. Utifrån detta kan vi inte identifiera 

vilken handläggare som har svarat och inte.  

4.3 Forskningsetiska aspekter  

Vid genomförande av detta examensarbete har hänsyn tagits till kraven i Lag om 

Etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) samt till Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer (2016).  Innan webbenkäten blev tillgänglig för handläggarna 

skickades ett informationsbrev via e-post till samtliga berörda kommuner med information om 

frågeställningar och syftet med undersökningen. De berörda fick information om att alla 

uppgifter behandlas anonymt - att uppgifterna som lämnas varken kan utläsas av utgivare eller 

någon annan som valt att medverka. Intresset att utgå från anonymitetskravet motiveras med 

den valmöjlighet som följer för aktuell handläggare att vara anonym vid sitt deltagande i 

undersökningen. Förhoppningen var att möjligheten att vara anonym skulle öka 

handläggarnas deltagande. Trots att webbenkäten - enligt Personuppgiftslagen (PUL) (SFS 

2010:1969) – inte berör känsliga personuppgifter, bedömdes anonymitet inte vara en 

begränsning i detta avseende, utan snarare en förtjänst som möjliggör trygghet för 

handläggaren i relationen till sin chef. Särskilt beträffande de verksamheter vilka består av 

mindre arbetsgrupper och få handläggare. Samtycke angavs i samband med val av deltagande 

i enkäten. Utifrån anonymitetsaspekten lämnade respondenterna inga uppgifter gällande namn 

eller tillhörande kommun då svaren inte ska kunna kopplas samman med aktuell handläggare.  

4.4 Enkät 

För att få svar på frågeställningarna strukturerades en webbenkät med 72 frågor (Bilaga 2). 

Webbenkäten utformades med hjälp av Google Formulär 
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(https://www.google.se/intl/sv/forms/about/). Enkäten inleddes med frågor gällande kön, 

ålder, antal verksamma år som handläggare på aktuell arbetsplats samt arbetsområde. För att 

undersöka handläggares upplevelser och känslor samt inställning och attityd vid utebliven 

klientkontakt formulerades frågor och påståenden som “Jag anser att jag har möjlighet att 

lägga ner så mycket tid på klienten som är nödvändigt” och “Uteblivna klientkontakter leder 

till att jag inte kan utföra mitt arbete”. Svarsalternativen angavs på en 5-gradig Likertskala 

med ändpunkterna “instämmer inte alls” och “instämmer helt”.  De som svarade “ja” på 

frågan “Upplever du att utebliven klientkontakt utgör ett hinder för dig i ditt arbete?” fick 

även möjligheten att formulera “på vilket sätt utebliven klientkontakt utgör ett hinder i 

arbetet” i ett öppet svarsalternativ. Möjlighet till öppna svarsalternativ förekommer vid fyra 

tillfällen i enkäten varav två av dessa har analyserats kvalitativt.  

4.4.1 Minnesota Satisfaction questionnaire och Basic Need Satisfaction at work scale 

För att analysera data har sex skalor utformats och testats med Cronbach’s Alpha (α) för att 

mäta dess reliabilitet i form av intern konsistens. Två skalor har utformats, en för 

arbetsmotivation (α=.86) och en för arbetstillfredsställelse (α=.90). För att undersöka 

handläggarnas arbetsmotivation användes den validerade skalan Basic Need Satisfaction at 

work scale (BNS) (Eriksson, 2012) som består av 21 påståenden (se Bilaga 2, enkätfråga 30-

50). Svarsalternativen i BNS anges på en 7-gradig. I denna studie anges BNS på en 5-gradig 

Likertskala med ändpunkterna “instämmer inte alls” (1) och “instämmer helt” (5). BNS mäter 

behovsuppfyllelse av autonomi, kompetens och samhörighet avseende arbetsmotivation 

(Baard, Deci & Ryan, 2004). Skalan som användes för att undersöka arbetstillfredsställelse 

var Minnesota Satisfaction questionnaire (MSQ). Denna användes i webbenkäten genom 20 

frågor (se Bilaga 2, enkätfråga 51-70). I likhet med BNS anges även svarsalternativen i MSQ 

på en 7-gradig Likertskala med ändpunkterna “Jag är mycket missnöjd” (1) och “Jag är 

mycket tillfredsställd” (5), men i denna studie anges svarsalternativen istället på en 5-gradig 

Likertskala (Weiss, Dawis, England & Lofquist, 1967). Enkätfrågorna 1-29 samt 71-72 (se 

Bilaga 2) är egenkonstruerade och avsedda att mäta ”utebliven klientkontakt”.  

4.5 Analys 

Den kvantitativa enkäten gör det möjligt att statistiskt undersöka resultaten. Med större urval 

ökar förmågan att hitta signifikanta samband eftersom marginalerna för slumpens inverkan då 

minskar vilket gör det önskvärt med en studie i större omfattning (Bryman, 2011). Eftersom 

denna studie framförallt är kvantitativ har analysen i studien främst byggt på jämförelser av 

statistik som genererats utifrån svaren från enkäten. Svaren från enkäten har kodats och förts 

in i dataprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) för att genom olika 

metoder kunna analysera kvantitativ data. Resultatet nämner olika procentsatser av olika 

svarsalternativ, dessa procentsatser anges i “valid percent” vilket innebär att det interna 

bortfallet är bortplockat vid uträkning av procent. Detta med anledning för att det interna 

bortfallet endast uppgick till 0,9 % vid aktuella frågor. Svaren samlades in i Google Formulär 

och överfördes senare till SPSS där det kodades och begrundades med analysmetoder. 

Dataprogrammet Microsoft Excel har även används för att utforma tabeller och diagram. 

Kruskal Wallis Test används då det är osäkert om mätvärdena är normalfördelade. 

Parametrisk data (normalfördelad) analyseras vanligtvis med ensidig variansanalys. I denna 

https://www.google.se/intl/sv/forms/about/
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studie har icke-parametrisk data analyserats med Kruskal Wallis Test (Wahlgren, 2012). Vid 

analys utifrån Kruskal Wallis används “adjusted significans” (justerad signifikans) vilket 

innebär att en del av slumpfaktorn försvinner. Detta leder till att signifikansvärdet blir aningen 

högre men mer tillförlitligt då slumpens påverkan minskar. Multipel linjär regression är en 

analysmetod med vilken data kan analyseras för att undersöka om det finns statistiskt 

samband mellan ett beroende (Y) och två eller flera oberoende (förklarande) variabler. 

Analysmetoden visar om sambandet mellan det beroende variabeln och de oberoende 

variablerna är säkerställt eller inte (Wahlgren, 2012). Vi använder Spearman Rho 

korrelationstest som tittar på icke-normalfördelad data, för att utläsa samband. 
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5. Resultat 
Strukturen på resultatet följer den ordning som studiens frågeställningar har. Först görs en 

kartläggning av förekomsten av (uteblivna) klientkontakter samt tiden för handläggares 

schemalagda klientkontakter. Senare redovisas handläggares upplevelser, känslor och 

inställning i relation till tidsaspekten avseende utebliven klientkontakt. För att analysera hur 

handläggares arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation och arbetseffektivitet påverkas vid 

utebliven klientkontakt undersöktes handläggarnas upplevelse av tid och känsla av stöd vid 

utebliven klientkontakt.  

5.1 Förekomsten av uteblivna klientkontakter  

Enligt denna studie kan såväl bokade som uteblivna klientkontakter förekomma i 

handläggares arbete. Tabell 3 redovisar hur många bokade klientkontakter handläggare i 

genomsnitt har per vecka.  

 

Tabell 3: Bokade klientkontakter. 

Antal  Andel handläggare  

0-2 klientkontakter 4% 

3-5 klientkontakter 51% 

6-8 klientkontakter 30% 

9-11 klientkontakter 13% 

12 klientkontakter eller fler  2% 

N=114 

Tabell 3 redovisar att antalet bokade klientkontakter varierar, men att flest respondenter har 

uppgett att de i genomsnitt har 3-5 klientkontakter (51%) och 6-8 klientkontakter (30%). I 

Tabell 4 tydliggörs hur många klientkontakter, av de ovan nämnda, som i genomsnitt uteblir 

per vecka. 

Det är tydligt att det i huvudsak är 0-2 klientkontakter (90%) som i genomsnitt uteblir per 

vecka. Utifrån Tabell 3 och 4 går det att konstatera att klientkontakter förekommer och att det 

är förhållandevis få klientkontakter som uteblir av dessa. För att vidare undersöka huruvida 

utebliven klientkontakt är ett uttalat eller uppmärksammat fenomen, fick handläggare uppge 

om det finns rutiner vid utebliven klientkontakt (se Tabell 5).  

 

Tabell 4: Uteblivna klientkontakter. 

 Antal  Andel handläggare  

0-2 klientkontakter 90% 

3-5 klientkontakter 9% 

6-8 klientkontakter 0% 

9-11 klientkontakter 1% 

12 klientkontakter eller fler  0% 

N=113 
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Tabell 5: Rutiner för utebliven klientkontakt. 

 Det finns rutiner för utebliven klientkontakt. Andel handläggare  

Nej 61% 

Ja 21% 

Vet inte 18% 

N=114 

Tabell 5 visar att majoriteten av respondenterna uppgivit att det inte finns rutiner för 

utebliven klientkontakt, medan resterande uppgivit att det antingen finns eller att de inte har 

någon kännedom huruvida det finns rutiner eller inte.  

5.2 Handläggares upplevelser, känslor och inställning vid utebliven klientkontakt  

För att undersöka handläggares upplevelser, känslor och inställning vid utebliven 

klientkontakt fick de ta ställning till olika påståenden kopplade till utebliven klientkontakt. I 

tabell 6 redovisas handläggares inställning till huruvida deras arbete underlättas av att 

klienterna upprätthåller sin avtalade kontaktfrekvens.  

 

Tabell 6: Handläggares arbete underlättas när 

klienterna upprätthåller sin avtalade kontaktfrekvens. 

 Handläggares inställning  Andel handläggare 

Nej 2% 

Ja 90% 

Vet inte 8% 

N=112 

Det framgår tydligt av Tabell 6 att handläggarna upplever att deras arbete underlättas av att 

klienterna upprätthåller sin avtalade kontaktfrekvens. Vidare för att undersöka handläggares 

inställning vid utebliven klientkontakt fick de ta ställning i frågan om de anser att klienten har 

ett eget ansvar att upprätthålla avtalad kontaktfrekvens med sin handläggare (se Tabell 7).  

 

Tabell 7: Klienten har eget ansvar att upprätthålla 

avtalad kontaktfrekvens.  

 Handläggares inställning Andel handläggare 

1 Instämmer inte alls 0% 

2 4% 

3 30% 

4 39% 

5 Instämmer helt  27% 

N=114 

 

Tabell 7 tydliggör att övervägande handläggare har en instämmande inställning till att 

klienten har eget ansvar avseende upprätthållandet av avtalad kontaktfrekvens. Vidare har 
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handläggares upplevelse av att utebliven klientkontakt utgör ett hinder för dem i arbetet 

undersökts och redovisas i Tabell 8. Detta för att för att få en uppfattning om handläggares 

arbetssituation i relation till utebliven klientkontakt. 

5.2.1 Utebliven klientkontakt som ett hinder i handläggares arbete? 

 

Tabell 8: Utebliven klientkontakt utgör ett hinder i 

handläggares arbete. 

 Handläggares upplevelse Andel handläggare 

Nej 48% 

Ja 42% 

Vet inte 10% 

N=114 

 

Utifrån Tabell 8 går det att utläsa en någorlunda jämn fördelning mellan dem som uppgav att 

de tycker att utebliven klientkontakt utgör ett hinder för dem i arbetet, och dem som uppgav 

att de inte tycker det. Utifrån Tabell 8 blir det påtagligt att respondenterna tagit en tydlig 

ställning i frågan.  

 

De som uppgav att uteblivna klientkontakter utgör ett hinder för dem i arbetet (42%) fick 

möjlighet att besvara ”på vilket sätt” uteblivna klientkontakter utgör ett hinder för dem i 

arbetet. Utifrån hur handläggarna har beskrivit sina upplevelser och känslor vid uteblivna 

klientkontakter samt med hänsyn till de svar som angivits i samband med ”utebliven 

klientkontakt som ett hinder i arbetet”, går det att tolka ett genomgående tema som främst 

fokuserar på handläggarnas tänkbara tidsresurser samt förhållande/inställning till tidsaspekten. 

Aspekter av tid är det som handläggarna angett som genomgående kännetecken för utebliven 

klientkontakt som ett hinder i arbetet. Nedan visas några exempel: 

 ”Ny tid måste bokas och extra arbete i pressat schema” 

 ”Förhandsbedömningar och utredningar är tidsbegränsade, vilket gör att uteblivna 

besök gör att jag riskerar att överskrida tider för handläggningen” 

 ”Svårt att planera om mötet till annan tid” 

 ”Jag har en tight almanacka och det är ofta svårt att inom kort hitta en ny tid. Med 

tanke på lagstadgade tidsgränser t.ex. för utredningar uppstår därför en stress och 

frustration” 

 ”Att vänta och gå och kolla i väntrummet hindrar mig från att påbörja en ny uppgift” 

 ”Om det är så att klienten uteblir vid flera tillfällen skapar uteblivelsen ytterligare 

arbetsuppgift i form av misskötsamhetsåtgärder. Har jag rest till distrikt för att träffa 

klienten blir jag ”låst” och kan inte använda datastödet utan får ”dötid”. 

5.2.2 ”Mer tid åt annat arbete”, ”Frustration” och ”Oro” 

För att få en övergripande bild av vilka upplevelser och känslor som uppstår hos handläggare 

när en klient uteblir från en bokad klientkontakt, fick handläggarna välja mellan fjorton 
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svarsalternativ för att beskriva deras upplevelser och känslor (se Tabell 9). Det fanns 

möjlighet att välja fler än ett svarsalternativ, men den sammanlagda svarsfrekvensen visade 

att ”Mer tid åt annat arbete” (69%), ”Frustration” (44%), ”Oro” (30%) och ”Stress” (25%) 

var de vanligast förekommande upplevelserna och/eller känslorna i samband med utebliven 

klientkontakt. ”Trötthet” (17%) och ”Lättnad” (15%) var även dem vanligt förekommande 

variabler, särskilt i kombination med ”Mer tid åt annat arbete” och ”Frustration”.  

 

Tabell 9: Sammanställning av handläggares 

upplevelser/känslor i samband med utebliven klientkontakt.   

Känsla  Antal  Procent 

   

Lättnad 17 15% 

Ilska  4 4% 

Stress 29 25% 

Rädsla  4 4% 

Oro 35 30% 

Tomhet 1 1% 

Vemod 1 1% 

Avsky 0 0% 

Glädje 1 1% 

Trötthet 19 17% 

Hopplöshet 5 4% 

"Mer tid år annat" 79 69% 

Frustration 51 44% 

"Får inte utlopp för mina förmågor" 2 2% 

N=115 

5.2.3 Att göra ett arbete som klienten har nytta/glädje av  

Handläggarna fick ta ställning till vad de anser viktigast med hänsyn till tre påståenden (se 

Figur 1). Majoriteten (91%) uppgav ”att göra ett arbete som klienten har nytta/glädje av” är 

det viktigaste, samtidigt som 2 procent uppgav att det viktigaste är ”att göra ett arbete som 

organisationen har nytta/glädje av”. Det tredje alternativet handlade om att göra ett arbete 

som handläggaren själv har nytta/glädje av. Ingen uppgav detta som viktigast med hänsyn till 

ovanstående alternativ. Som ett fjärde alternativ fick handläggarna möjlighet att lämna en 

egen kommentar under kategorin ”Övriga” (7%). Exempel på lämnade kommentarer var: 

”samtliga är viktiga”, ”rättssäker handläggning”, ”att göra rätt, vilket gynnar klient och mig 

som handläggare positivt”, ”arbeta enligt SoL och som också gagnar vårdtagaren”. 
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Figur 1: Cirkeldiagram 

Vad är viktigast? 

 
N=115 

 

För att svara på frågan om vad de prioriterar högst i sitt arbete fick de välja mellan följande 

svarsalternativ: ”Andras välmående” (24%), ”Ditt eget välmående” (36%), ”Antalet utförda 

arbetsuppgifter” (13%), ”Att få erkännande” (5%), ”Lön” (3%) samt ”Övriga” (18%). 

Resultatet visar att de flesta prioriterar sitt eget välmående före de andra alternativen. De som 

uppgav ”övriga” fick möjlighet att lämna ett öppet svar. En handläggare formulerade sin 

högsta prioritering, utifrån ovanstående alternativ, enligt följande: ”andras välmående är det 

man vill förbättra, men inte på bekostnad av min egen hälsa”. Någon annan uppgav ”att 

utföra de uppgifter jag får tilldelade på bästa möjliga sätt med de resurser jag har att tillgå” 

som exempel på vad som tillägnas hög prioritet i arbetet. 

5.3 Tidsaspekten  

För att få förståelse för hur utebliven klientkontakt påverkar handläggares arbetseffektivitet 

undersöks tidsaspekten avseende utebliven klientkontakt. I tabell 10 redovisas antal minuter 

som handläggare schemalägger för klientkontakt.  

 

Tabell 10: Antal minuter som handläggare 

schemalägger för klientkontakt. Detta avser 

genomsnittligt antal minuter för tiden före, under och 

efter klientkontakt.  

 Avsatt tid Andel handläggare  

0-30 min 10% 

31-60 min 17% 

61-90 min 36% 

91-120 min 22% 

120 min eller mer 15% 

N=111 

 

Att göra ett arbete som klienten

har nytta/ glädje av

Att göra ett arbete som jag som

handläggare har nytta/ glädje av

Att göra ett arbete som

organisationen har nytta/ glädje av

Övriga
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Resultatet i Tabell 10 visar en tydlig variation i antal minuter som handläggare schemalägger 

för klientkontakt. Det var flest som uppgav att de i genomsnitt schemalägger mellan 61-90 

minuter (36%) för respektive klientkontakt. För att bringa klarhet i vad schemalagd 

klientkontakt avser i tid, är det både tiden för förberedelser, tiden under samt tiden som följer 

efter en (utebliven) schemalagd klientkontakt. I Tabell 11 redovisas hur handläggare upplever 

utebliven klientkontakt i förhållande till arbetseffektivitet.  

 

Tabell 11: Handläggares upplevelse av att utebliven 

klientkontakt orsakar ineffektivitet i arbetet. 

 Handläggares upplevelse Andel handläggare 

1 instämmer inte alls 6% 

2 12% 

3 29% 

4 30% 

5 Instämmer helt  23% 

N=114 

 

Tabell 11 gör det tydligt att upplevelsen av att utebliven klientkontakt orsakar ineffektivitet i 

arbetet är subjektiv och svår att ta ställning till. Det är ändå fler respondenter som ”instämmer 

helt” än respondenter som inte alls instämmer. Fortsättningsvis, i samband med tidigare 

resultat, redovisas huruvida handläggare upplever att det är svårt att påbörja en ny 

arbetsuppgift efter kännedom om att en klient inte kommer att närvara vid avtalad kontakt (se 

Tabell 12). 

 

Tabell 12: Det är svårt att påbörja en ny arbetsuppgift 

efter kännedom om att en klient inte närvarar vid 

avtalad kontakt med handläggare. 

 
Handläggares upplevelse Procent 

Nej 87% 

Ja 13% 

N=114 

I Tabell 12 visas ett märkbart resultat vad gäller handläggares upplevelse av påbörja en ny 

arbetsuppgift i detta avseende. Majoriteten (87%) har uppgett att det inte upplever att det är 

svårt att inleda en ny arbetsuppgift efter insikt om att en klient uteblir från kontakt. Vidare har 

det undersökts hur lång tid det tar för handläggare att påbörja en ny arbetsuppgift efter insikt 

om att en klient inte kommer att närvara vid avtalad kontakt (se Tabell 13). 
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Tabell 13: Tiden mellan handläggares insikt om att en klient 

inte kommer att närvara vid avtalad kontakt och inledning av 

ny arbetsuppgift.  

 Tid Andel handläggare 

0-5 min 24% 

6-10 min 19% 

11-15  min 26% 

16-20 min 21% 

21-25 min 5% 

25 min eller mer 4% 

N=114 

De flesta respondenterna har uppgett att det tar 11-15 minuter (26%) att påbörja en ny 

arbetsuppgift när klienten uteblir från avtalad kontakt. Det är av vikt att belysa att det för vissa 

tar 0-5 minuter (24%), medan det för andra tar 16-20 minuter (21%).  

5.3.1 Skillnader mellan ”hur snabbt” handläggare påbörjar en ny arbetsuppgift 

avseende upplevelsen att uteblivna klientkontakter utgör ett hinder i arbetet 

För att undersöka handläggares arbetseffektivitet utformades en korstabell avseende ”hur 

snabbt” handläggare påbörjar en ny arbetsuppgift när de upplever att utebliven klientkontakt 

utgör ett hinder respektive inte ett hinder för dem i arbetet (se Tabell 14).  

 

Tabell 14: Frekvenser över ”hur snabbt" 

handläggare påbörjar en ny arbetsuppgift avseende 

upplevelsen att uteblivna klientkontakter utgör ett 

hinder i arbetet. 

Utgör uteblivna ett hinder för dig i ditt arbete? 

Hur lång tid tar det för dig att påbörja en 

ny arbetsuppgift efter insikt om att 

klienten du bokat tid med inte dyker upp 

och/eller hör av sig? 

Nej Ja Vet inte Total 

0-5 min 36% 6% 36% 24% 

6-10 min 24% 13% 27% 19% 

11-15 min 24% 29% 27% 26% 

16-20 min 13% 35%  0% 21% 

21-25 min 4% 8%  0% 5% 

25 min eller mer 0% 8%  0% 4% 

N=114 

I Tabell 14 blir det tydligt att det tar längre tid att påbörja en ny arbetsuppgift för majoriteten 

(35%) av dem som upplever utebliven klientkontakt som ett hinder i arbetet, jämfört med 

majoriteten (36%) av dem som inte upplever att utebliven klientkontakt utgör ett hinder i 

arbetet. För de förstnämnda tar det mellan 16-20 minuter att påbörja en ny arbetsuppgift, för 

de sistnämnda mellan 0-5 minuter. 
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5.4 Arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation 

5.4.1 Arbetsmotivation avseende antal verksamma år som handläggare  

Tabell 15 redovisar signifikansvärden för arbetsmotivation med hänsyn till antal verksamma 

år som handläggare. För att undersöka skillnaderna användes Kruskal-Wallis test, vilket går ut 

på att jämföra de genomsnittliga rangsummorna mellan flera grupper av individer. 

Sammanlagt 33 procent av handläggarna uppgav att de varit verksamma inom yrket ”10 år 

eller fler”, medan 50 procent uppgav att de varit verksamma som handläggare mellan 0-2 år. 

Spearman’s rho (r) = .254 och p = 0,007 < 0,1 procent, säkerställer att det finns ett statistiskt 

samband mellan antal verksamma år som handläggare och skalan för arbetsmotivation. 

 

Ett Kruskal-Wallis test visar att det finns ett signifikant samband (p=.044) mellan antal 

verksamma år som handläggare och arbetsmotivation. För att se vart skillnaderna finns och är 

som störst har ett Post Hoc test gjorts, vilket genom en parvis jämförelse av gruppernas 

medelvärde visar att den största skillnaden finns mellan dem som arbetat 0-2 år (Mean Rank 

(MR)=42,28) och dem som arbetat som handläggare 10 år eller fler (MR=64,28). Den grupp 

som är mest motiverade i arbetet är alltså de som varit verksamma handläggare under 10 år 

eller fler.  

5.4.2 Multipel linjär regressionsanalys  

För att undersöka vilka variabler som har ett samband med arbetsmotivation gjordes en 

multipel linjär regressionsanalys. Multipel linjär regressionsanalys har använts för att se 

variansen som förklaras i det beroende variabeln arbetsmotivation. De oberoende variabler 

som ingick i modellen handlade om stöd, tid och utebliven klientkontakt (se Tabell 16). 

  

Tabell 15: Kruskal-Wallis test – jämförelse mellan arbetsmotivation 

avseende antal verksamma år som handläggare.   

Antal verksamma år som handläggare Signifikansvärde 

0-2 år - 10 år eller fler .044 

0-2 år - 6-10 år .181 

0-2 år - 3-5 år .935 

3-5 år - 10 år eller fler 1.000 

3-5 år - 6 - 10 år 1.000 

6-10 år - 10 år eller fler  1.000 

N=112  
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Resultatet visade att variablerna ”Känslan av stöd vid uteblivna klientkontakter” (p=.005, 

B=.284) och ”Jag anser att jag har möjlighet att lägga ner så mycket tid på klienten som är 

nödvändigt” (p=.000, B=.379) har ett starkt statistiskt samband med arbetsmotivation. Utifrån 

Tabell 15 går det att utläsa R
2
-värdet, en varians på 24,2% som förklaras i det beroende 

variabeln arbetsmotivation. Multipel linjär regressionsanalys har även använts för att 

undersöka det statistiska sambandet mellan arbetstillfredsställelse och variabler som rör stöd, 

tid och utebliven klientkontakt (se Tabell 17).  

 

Tabell 17: Multipel linjär regressionsanalys – varians i 

arbetstillfredsställelse beroende av variabler rörande 

stöd, tid och utebliven klientkontakt. 

  

Variabler Betavärde Signifikansvärde 

Uteblivna klientkontakter leder till att jag inte kan 

utföra mitt arbete 
.145 .179 

Känslan av stöd vid uteblivna klientkontakter .187 .073 

Utgör uteblivna klientkontakter ett hinder för dig i ditt 

arbete? 
.036 .734 

Uteblivna klientkontakter orsakar ineffektivitet i arbetet .033 .751 

Överlag anser jag att det är svårt att påbörja en ny 

arbetsuppgift efter en "lucka" i arbetet. 
.013 .899 

R
2
-värde: 0,169   

 

Det framgår tydligt av resultatet i Tabell 17 att handläggarens möjlighet att lägga ner så 

mycket tid på klienten som han/hon anser nödvändigt (p=.000, B=.391) är en förklarande 

Tabell 16: Multipel linjär regressionsanalys – varians i 

arbetsmotivation beroende av variabler rörande stöd, tid och 

utebliven klientkontakt.  

 
 

Variabler Betavärde Signifikansvärde 

Uteblivna klientkontakter leder till att jag inte kan utföra 

mitt arbete 
.016 .873 

Känslan av stöd vid uteblivna klientkontakter .284 .005 

Jag anser att jag har möjlighet att lägga ner så mycket tid på 

klienten som är nödvändigt 
.379 .000 

Uteblivna klientkontakter orsakar ineffektivitet i arbetet .138 .171 

Överlag anser jag att det är svårt att påbörja en ny 

arbetsuppgift efter en "lucka" i arbetet. 
.075 .424 

R
2
-värde: 0,242 
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variabel med statistiskt samband, precis som ovan (se Tabell 16). Känslan av stöd vid 

utebliven klientkontakt (p=.073, B=.187) har inte ett statistiskt säkerställt samband, men 

ligger nära gränsvärdet (p=.05) och kan därmed antydas vara en förklaring på variansen i det 

beroende variabeln arbetstillfredsställelse. I tabell 16 visar R
2
-värdet en varians på 17 procent 

som förklaras i det beroende variabeln arbetstillfredsställelse.  
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5.5 Sammanfattning av resultat 

Tidsaspekten i olika former och handläggares inställning till tid spelar roll för handläggares 

upplevelser och känslor vid utebliven klientkontakt, vilket i sin tur påverkar deras 

arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och arbetseffektivitet. För de handläggare som 

upplever att utebliven klientkontakt är ett hinder, tar det samtidigt längre tid för att påbörja en 

ny arbetsuppgift efter insikt om att en klient inte kommer att närvara vid avtalad kontakt. 

Vidare har antal verksamma år som handläggare betydelse för handläggares arbetsmotivation. 

Handläggares upplevelse av att kunna lägga ner så mycket tid som krävs på en klient och 

deras känsla av stöd vid utebliven klientkontakt har ett starkt signifikant samband med 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse.  
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6. Diskussion 

6.1 Ämnesval 

Det skulle innebära ”en stor vinst” om en tiondel av frivårdens 14.000 klienter skulle ha 

användning av Frivårdsappen (Akademikern, 2015; L. Lundholm, personlig kommunikation, 

5 april, 2016); stor vinst för vem/vilka? Tanken med Frivårdsappen är att den ska ge klienten 

möjlighet att ställa in påminnelser så att det blir lättare för honom/henne att komma ihåg när 

han/hon har möten med sin handläggare. Det förväntade resultatet av projektet är att klienten i 

högre utsträckning deltar i besök och behandling samt att handläggarna får möjlighet att 

stämma av och utföra sitt arbete. Uppkomsten av detta projekt blev också utgångspunkten för 

våra funderingar kring huruvida handläggares perspektiv vid utebliven klientkontakt tidigare 

exemplifierats. Vad (utebliven) klientkontakt egentligen innebär för handläggares 

arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation och möjlighet att använda arbetstiden så effektivt 

som möjligt. Vårt resonemang kring ämnesval grundar sig också på Gustavssons och 

Edvardssons (2003) hävdanden att tidigare forskning inte fokuserat lika mycket på 

professionellas (handläggares) perspektiv som på klienters perspektiv. Gustavsson och 

Edvardsson (2003) menar att kraven som ställs på handläggare handlar om förmågan att 

uppvisa sådant förhållningssätt att klientens behov tillgodoses, snarare än att belysa huruvida 

arbetsmiljön och dess förutsättningar tillgodoser handläggarnas egna behov. I början av denna 

studie ställde vi oss frågan varför det är viktigt att klienter kommer på besök och upprätthåller 

sin avtalade kontaktfrekvens med sina handläggare. Klientens närvaro vid avtalad kontakt 

med sin handläggare bidrar bland annat till möjligheten för handläggaren att ”stämma av och 

utföra sitt arbete”, att lägga ner så mycket tid på klienten som handläggaren anser nödvändigt 

samt möjligheten att utföra ett meningsfullt arbete, det vill säga ett arbete som klienten har 

nytta/glädje av. Målet var att undersöka på vilket sätt handläggares arbetstillfredsställelse, 

arbetsmotivation samt arbetseffektivitet påverkas vid utebliven klientkontakt. Till exempel 

undersöka på vilket sätt möjligheten att utföra sitt arbete hänger ihop med handläggarnas 

arbetstillfredsställelse samt hur känslan av att kunna utföra ett meningsfullt arbete hänger ihop 

med tidsaspekten till följd av utebliven klientkontakt.  

6.2 Förekomsten av (uteblivna) klientkontakter 

Målet med undersökningen var att kunna undersöka huruvida antalet uteblivna 

klientkontakter har betydelse för handläggares arbetsmotivation. Med tanke på att 

övervägande handläggare i denna undersökning uppgav att det i genomsnitt uteblir mellan 0 

till 2 klientkontakter per vecka, gynnades studien genom att fokusera på förekomsten av 

uteblivna klientkontakter i handläggares arbetsmiljö och vad den i sin tur har betydelse för 

handläggares upplevelser, känslor och inställning samt arbetstillfredsställelse, 

arbetsmotivation och arbetseffektivitet, istället för att fokusera på antalet uteblivna 

klientkontakter. Vad som var avgörande för att kunna undersöka antalet uteblivna 

klientkontakter som en eventuell påverkansfaktor på handläggares arbetsmotivation, var 

enkätfrågornas svarsintervall vid frågor rörande antalet bokade respektive uteblivna 

klientkontakter. Istället för ental (ett besök, två besök, osv.) utformades svarsalternativet med 

tvåstegsintervall (0-2 besök, 3-5 besök, osv.), vilket kom att påverka möjligheten att göra 

uttalanden kring vilken betydelse antalet klientkontakter har för handläggares 



 36 

arbetsmotivation. Ett kritiskt förhållningsätt till val av svarsintervall är av intresse också med 

anledning för att majoriteten av handläggarna uppgav att det i genomsnitt är 0-2 besök som 

uteblir per vecka. Det hade gynnat undersökningens ursprungliga syfte att ge en tydligare bild 

av exakta antal bokade respektive uteblivna klientkontakter som handläggare har per vecka. 

Detta med anledning av att arbetsmotivationen för handläggare, vars klientkontakter aldrig 

uteblir, kan skilja sig markant från en handläggares arbetsmotivation vars klientkontakter 

uteblir en eller flera gånger per vecka. Inledningsvis fanns en föreställning om och förväntan 

på att handläggare i allmänhet har ett högre antal klientkontakter per vecka och att fler av 

dessa uteblir än vad handläggarna själva uppgav vid undersökningstillfället. Val av 

datainsamlingsmetod kan också haft betydelse i detta sammanhang med avseende på hur 

handläggarna väljer att svara i webbenkäten. Vad uppfattar handläggare mest idealiskt och 

inte, och vad säger egentligen det ”genomsnittliga antalet” om det faktiska antalet bokade 

respektive uteblivna klientkontakter som handläggare har per vecka?  

Handläggares upplevelse av att deras arbete underlättas av att klienterna upprätthåller 

sin avtalade kontaktfrekvens går att likna med frågan huruvida handläggare ser utebliven 

klientkontakt som ett hinder. Resultatet av undersökningen visar att handläggares upplevelser, 

känslor och inställning till ”tidsaspekten” avseende (utebliven) klientkontakt kan vara de mest 

avgörande faktorerna för deras arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation och arbetseffektivitet 

vid utebliven klientkontakt.  

6.3 Känsla av stöd vid utebliven klientkontakt och möjlighet att lägga ner så 

mycket tid på klienten som är nödvändigt  

Utifrån en multipel linjär regressionsanalys visar det sig att variablerna “Känslan av stöd vid 

uteblivna klientkontakter” och “Jag anser att jag har möjlighet att lägga ner så mycket tid på 

klienten som är nödvändigt” har ett starkt statistiskt samband med arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse. Båda variablerna kan kopplas till faktorer som ligger på 

organisationsnivå och ledningens ansvar gentemot handläggarna i deras vardagliga arbete. Det 

handlar om en ömsesidighet i relationen chef – anställd. Att organisationen tillgodoser 

handläggarnas behov av stöd och tid leder till ökad arbetsmotivation och känsla av 

tillfredsställelse i arbetet. Därigenom kan handläggarna bidra organisation genom att utföra 

sitt arbete. Det finns likheter mellan studiens resultat och det som nämnts i tidigare forskning. 

I webbenkäten ifrågasattes i vilken utsträckning handläggare har kännedom om det finns 

rutiner vid utebliven klientkontakt eller inte för att få en bild av hur det kan ha betydelse för 

handläggares trygghet och känsla av stöd vid uteblivna klientkontakter. Weber menade att en 

organisation behöver skrivna regler och riktlinjer för att den ska fungera (Giddens, 2013). I 

detta sammanhang tolkas begreppet ”fungera” som att verksamheten tillgodoser 

handläggarnas behov i arbetet, och vice versa, det vill säga att det finns en ömsesidighet 

mellan organisationen och de anställda, som också benämns inom HR-perspektivet. För att 

uppnå effektivitet i arbetet krävs därför att arbetsgivare och organisationer bemöter de 

anställda med hänsyn till deras individuella behov (Wolvén, 2000). Rutiner för uteblivna 

klientkontakter kan ses som en trygghet och en känsla av stöd för de anställda. Likaså frihet 

och feedback (Thylefors, 2007) samt möjligheten att tillgodose de behov som anses viktiga 

för dem i arbetslivet (McGregor, 1960).   
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Utebliven klientkontakt är en central del i handläggares arbetsmiljö och med stöd från 

Herzbergs motivationsteori ser vi klientkontakt som en motivationsfaktor. Utifrån olika test 

som gjorts i samband med studien konstateras att det finns ett signifikant samband mellan 

”känslan av stöd vid uteblivna klientkontakter” samt ”möjlighet att lägga ner så mycket tid på 

klienten som är nödvändigt” och motivation. Handläggare som inte upplever känsla av stöd 

vid utebliven klientkontakt och/eller har möjlighet att lägga ner så mycket tid på klienten som 

är nödvändigt, har en lägre grad av motivation, och vice versa. Det krävs att klienten 

upprätthåller sin kontaktfrekvens med sin handläggare för att handläggaren ska kunna lägga 

ner så mycket tid på honom/henne som handläggaren anser nödvändigt. Klientkontakt har en 

uppenbar betydelse för handläggarens arbetsmotivation. Samtliga handläggare i denna studie 

är överens om att klientkontakt är viktigt i deras arbete. Det går att dra paralleller mellan dem 

som uppgav att klientkontakt är viktigt i arbetet och Rubenowitz (2004) som menar att lönen 

spelar en relativt underordnad roll för arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse i jämförelse 

med vad handläggaren kan få ut av själva arbetet med klienten. Rubenowitz (2004) menar 

också att arbetets utformning har en mer betydande roll för motivation, men att lönen är ett 

medel för att göra saker som ger behovstillfredsställelse, och därför går dess betydelse inte att 

utesluta för någon kategori i det dagliga arbetet. Väldigt få handläggare uppgav i denna studie 

att de prioriterar lönen högst av sådana alternativ som är relevanta för arbete med 

klientkontakt.  

6.4  ”Mer tid åt annat”, ”Frustration” och ”Oro” 

Utifrån ett organisatoriskt perspektiv går det att placera känslor och upplevelser som 

”Lättnad” och ”Mer tid åt annat” under ”Positiv inställning”. Majoriteten av handläggarna 

anser att deras arbete underlättas av att klienterna upprätthåller sin avtalade kontaktfrekvens. 

Detta resultat jämförs med resultatet av huruvida handläggare upplever utebliven 

klientkontakt som ett hinder. Det är av intresse att se skillnaden i svarsfördelningen mellan 

dem som uppgett att deras arbete underlättas av att klienten upprätthåller sin avtalade 

kontaktfrekvens, samtidigt som cirka hälften av handläggarna uppgett att det inte utgör ett 

hinder i arbetet när klienten uteblir från avtalad kontakt med sin handläggare. Att något 

underlättas eller inte underlättas behöver inte nödvändigtvis innebära samma sak som att 

uppleva något som ett ”icke-hinder” eller ett hinder. För att analysera och diskutera resultaten 

vidare kopplas dessa an till handläggarnas känslor och upplevelser vid uteblivna klientbesök. 

Majoriteten av handläggarna uppgav ”Mer tid åt annat” som en upplevelse när en klient 

varken hör av sig eller inte kan komma till ett bokat besök. ”Mer tid åt annat” tolkas med 

hjälp av handläggarnas egna svar ”på vilket sätt uteblivna klientbesök utgör ett hinder i 

arbetet”. Ett genomgående tema i samtliga svar är ”tidsaspekten” kopplat till utebliven 

klientkontakt. Känslor/upplevelser som ”Stress”, ”Oro” och kanske framför allt ”Frustration”, 

kan tänkas kategoriseras som ”Negativ inställning” och ge upphov till att handläggaren i fråga 

inte kan utföra sitt arbete. För att återkoppla till det som nämndes tidigare, förs en diskussion 

kring huruvida antalet (uteblivna) klientbesök kanske inte har någon betydelse för att väcka 

reaktioner hos handläggare. Ett uteblivet besök kan skapa lika mycket reaktioner som vid tio 

uteblivna klientbesök hos en handläggare. I samband med detta diskuteras de praktiska bitarna 

vid utebliven klientkontakt, hur förutsättningarna i handläggares fysiska arbetsmiljö spelar 

roll för arbetets genomförande. Kopplat till hur mycket tid som i genomsnitt avsätts för en 
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schemalagd klientkontakt (förberedelser, tiden för kontakten samt efterarbete), var det i 

huvudsak 61-90 minuter som avsätts för en schemalagd klientkontakt. Frågan kan kopplas 

samman med handläggarnas uppfattning om huruvida utebliven klientkontakt utgör ett hinder 

för dem i arbetet. De som uppgav att det var ett hinder i arbetet beskrev ”på vilket sätt” det 

utgör ett hinder. Sammantaget handlade de flesta svaren om tidsaspekten och svårigheten att 

hitta en ny tid i ett ”redan pressat schema”. Tidigare forskning visar att de viktigaste 

faktorerna som påverkar handläggares arbetstillfredsställelse var att uppnå resultat, deras 

relationer med klienter, deras relationer med kollegor samt närvaro eller frånvaro av 

tillräckligt med tid och resurser. Klientkontakt kan likväl vara en tillfredsställande faktor i 

arbetet likväl som en icke-tillfredsställande faktor. Detta kan bero på att handläggare har ett 

genuint intresse att göra ett gott arbete för klienten, samtidigt som klienten ställer orimliga 

krav på bekostnad av handläggarens tid och energi. Möjligheten att göra ett bra arbete och att 

upplevelsen att ha tillräckligt med tid i relationer med klienter ökar handläggares 

tillfredsställelse i arbetet. Arbetet i sig kan ge tillfredsställelse under förutsättning att känslan 

av att göra ett gott arbete för klienten förekommer. Det innebär i sin tur möjligheten att 

använda sina kunskaper och erfarenheter samt möjlighet att tillgodose sina högre ställda 

behov som självverkligande (Meller & Macarov, 1986). Klientkontakt utgör en central del i 

handläggares arbete, däremot kan själva klientkontakten och uteblivelsen av denna ha olika 

betydelse för olika individer.  

6.5 Tidsaspekten  

Det går att se skillnader mellan ”hur snabbt” handläggare påbörjar en ny arbetsuppgift 

avseende upplevelsen att uteblivna klientkontakter utgör ett hinder i arbetet. Majoriteten av 

dem som upplevde utebliven klientkontakt som ett hinder, tog det också längre tid för att 

påbörja en ny arbetsuppgift efter insikt om att en klient inte kommer att närvara vid den 

avtalade kontakten, än för majoriteten av dem som inte upplevde utebliven klientkontakt som 

ett hinder i arbetet. Det är av intresse att belysa handläggares upplevelse av ”på vilket sätt” 

utebliven klientkontakt utgör ett hinder i arbetet. Detta har några handläggare beskrivit med 

egna ord. Vi tolkar handläggarnas upplevelser av ”på vilket sätt” uteblivna klientkontakter 

utgör ett hinder som ett hinder för handläggarnas möjlighet att lägga ner så mycket tid på 

klienterna som de anser nödvändigt för att samtidigt kunna uppnå känslan av att de gör ett 

meningsfullt arbete, det vill säga ett arbete som klienten har nytta/glädje av.  

Byråkratiska organisationer hämmar ofta och i stor utsträckning möjligheten för 

anställda att vara kreativa och ta egna initiativ på grund av graden av kontroll, stark 

regelstyrning och disciplin i organisationen. Detta tenderar istället att orsaka tröghet, 

långsamhet och okänslighet hos de anställda och därmed även lägre arbetsmotivation och 

effektivitet i organisationen som helhet (Wolvén, 2000). Tre värden är särskilt 

anmärkningsvärda när det gäller “hur snabbt” handläggare påbörjar en ny arbetsuppgift efter 

insikt om att klienten han/hon bokat tid med inte dyker upp eller hör av sig utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv. De som uppgett att det inte utgör ett hinder påbörjar en ny 

arbetsuppgift efter 0-5 minuter, de som uppgett att de inte vet om uteblivna klientkontakter 

utgör ett hinder i arbetet påbörjar en ny arbetsuppgift efter 0-5 minuter och de som uppgett att 

det är ett hinder påbörjar en ny arbetsuppgift efter 16-20 minuter. Skillnaderna mellan tiden 

det tar att påbörja en ny arbetsuppgift för de som tycker att uteblivna klientkontakter antingen 
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utgör ett hinder eller inte i arbetet och funderar kring orsakerna till detta. “Handläggares 

upplevelse av uteblivna klientkontakter” (som hinder eller inte ett hinder) översätts till 

inställning och attityd. De som har en negativ inställning (fortsatt utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv) vid utebliven klientkontakt, det vill säga de som tycker att uteblivna klientbesök 

utgör ett hinder, tenderar att ta längre tid på sig att påbörja en ny arbetsuppgift efter insikt om 

att klientkontakten inte kommer att bli av. De som har en positiv inställning, det vill säga de 

som inte tycker att utebliven klientkontakt utgör ett hinder i arbetet, tenderar att redan efter 0-

5 minuter påbörja en ny arbetsuppgift. Att inte veta om uteblivna klientbesök utgör ett hinder, 

tenderar också att leda till tidseffektivt arbete då handläggare i dessa avseenden påbörjar en 

ny arbetsuppgift efter 0-5 minuter. “Vet inte” tolkas som en på sätt och vis 

“obekymrad”/”oberörd” inställning som ger upphov till ett positivt och därmed effektivt 

beteende som i sin tur möjliggör för handläggare att uppleva ”flow” i arbetet. Resultatet tolkas 

som ett exempel på att inställning och attityd har betydelse för handläggares beteende, som 

också påverkar arbetseffektiviteten.  

McGregor’s Teori X handlar om att utgå från att människor är lata och i behov av fast 

ledning och behandlas därefter. Teori X är en gammalmodig syn på motivation därför att två 

personer kan ha samma grad av arbetstillfredsställelse, men av skilda anledningar. Det har 

skett en förskjutning och att synen på vad som ska inrymmas i relationen mellan 

organisationen och de anställda har förändrats. McGregor’s Teori Y är ett exempel på ett 

utvecklat synsätt på förhållandet mellan organisation och anställda. Högre krav betyder att det 

finns, möjligtvis fler, men framförallt större behov att tillgodose hos de anställda. Behov som 

återfinns på högre nivå än de fysiologiska behoven som Maslow tar upp i sin behovsteori. En 

otillfredsställande faktor för en individ, kan vara en tillfredsställande faktor för en annan 

individ.  

6.6 Att göra ett arbete som klienten har nytta/glädje av - ett meningsfullt arbete? 

“Vilka ska gynnas på vilkas bekostnad?”. Pettersson (2013) belyser socialtjänstens komplexa 

uppgift att tillgodose olika parters behov och tar upp olika typer av etik inom offentlig 

förvaltning: “Lojalitet mot vem?”. Förvaltningsetik, yrkesetik (professionsetik) och personlig 

etik är tre olika aspekter av etik inom offentlig verksamhet. Förvaltningsetiken innebär att 

vara lojal mot överordnad och organisationen, lyda lagen och visa hänsyn till 

samhällsmedlemmarna, medan yrkesetik eller professionsetik innebär att arbeta utifrån 

klientens intresse och tillgodose dennes behov. Den personliga etiken handlar om den vikt 

som läggs vid egna värderingar (Pettersson, 2013). De olika intressena kolliderar ofta, det 

gäller i första hand handläggarens intresse att vara lojal gentemot överordnad och 

organisationen, som ibland kolliderar med klientens intressen och behov. Majoriteten i denna 

studie uppgav att det viktigaste är att göra ett arbete som klienten har nytta/glädje av. Hur kan 

handläggare göra ett arbete som klienten har nytta/glädje av när en så central del som 

klientkontakt uteblir från deras vardagliga arbete? Utebliven klientkontakt påverkar 

handläggarnas känsla av att göra ett meningsfullt arbete och försöker koppla det till tidigare 

forskning, vilken bland annat visar att arbetsorganisationen i allmänhet har en betydande roll 

för att tillgodose “högre ställda” behov som självförverkligande. En individs potentiella 

resurser kan inte utvecklas till ett positivt arbetsengagemang såvida inte arbetsorganisationen 

samspelar med den aktuella individens behov. Vad som utmärker en god arbetsmiljö och vad 



 40 

som har betydelse för handläggares arbetstillfredsställelse är inte enbart den psykosociala 

miljön, utan också arbetsengagemanget, känslan av att uppleva arbetet som meningsfullt samt 

känslan av att ha möjlighet att aktivt påverka den egna arbetssituationen. Bristande 

arbetsengagemang (alienation) kan vara en följd av antingen arbetets upplägg, verksamhetens 

organisatoriska uppbyggnad eller en kombination av båda (Rubenowitz, 2004). Att göra ett 

arbete som klienten har nytta/glädje av har visat sig vara viktigt för handläggarna i denna 

studie. Likaså möjligheten att lägga ner så mycket tid på respektive klient som de anser 

nödvändigt. Känslan av stöd vid uteblivna klientkontakter har i denna studie ett starkt 

statistiskt samband med arbetsmotivation och därför går det att tolka handläggarnas 

upplevelse att göra ett meningsfullt arbete som att göra ett arbete som aktuell klient har 

nytta/glädje av.  

Tidigare forskning visar att socialarbetare värdesätter inre belöningar som uppkommer 

genom att “hjälpa andra” och “göra nytta i samhället”, snarare än yttre belöningar som lön. 

Känslan att ha utfört ett gott arbete, att utvecklas och att bli bättre på det arbete de gör är 

faktorer som återfinns nära motivationsbegreppet. Likaså begrepp som meningsfullhet, 

tillhörighet och sammanhang (Bolman & Deal, 2014). Myers tror att pengar/rikedom har ett 

samband med människors välmående. Detta visar han med en nationell studie från University 

of Michigan i USA där den mest frekventa responsen på frågan “vad skulle förbättra din 

livskvalitet?” var “more money” och “the more, the better”. Ett ytterligare bevis finns att 

hämta i den årliga UCLA (University of California, Los Angeles) och “American Council on 

Education survey” i vilken närmare en kvarts miljon studenter återfinns. De som är enade om 

att en “mycket viktig” anledning till att läsa på college är för att det genererar mer pengar 

ökade från 1 av 2 år 1971 till 3 av 4 år 1998. Enligt Rubenowitz (2004) framgår det ofta som 

att lönen spelar en relativt underordnad roll för arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse i 

jämförelse med vad en person får ut av själva arbetet. Han menar att arbetets utformning har 

en mer betydande roll för motivation, men att lönen är ett medel för att göra saker som ger 

behovstillfredsställelse, och därför går dess betydelse inte att utesluta för någon kategori i det 

dagliga arbetet. Även om sådan tillfredsställelse helt eller delvis också kan fås i arbetet. 

Nedtoning av lönens betydelse står i strid med den populära uppfattningen att lönen är den 

drivande kraften bakom all arbetsmotivation. För att förklara denna skenbara motsättning 

måste varje särskilt fall beaktas dels utifrån den aktuella personens behovsnivå, dels med 

hänsyn till vilka möjligheter arbetet erbjuder för att i sig vara stimulerande och huruvida det 

baseras på inre motivationsbetonande incitament. Annat som enligt Myers kan påverka 

personlig lycka är flow. Myers (2000) beskriver flow som en zon mellan ångest över att vara 

överväldigad och stressad och att vara likgiltig inför understimulans och känslan av att vara 

uttråkad. 

Smith och Shields (2012) menar i sin tur att socialarbetare inte enbart arbetar för pengar 

eller andra förmåner, utan fortsätter att arbeta då de anser att det har ett egenvärde och för att 

arbetet innebär en chans för dem att hjälpa allmänheten. Med stöd från tidigare forskning kan 

handläggarnas upplevelse av att deras arbete underlättas av att klienterna upprätthåller sin 

avtalade kontaktfrekvens kopplas till deras känsla av att utföra ett meningsfullt arbete. För att 

uppnå högre ställda behov som självförverkligande måste arbetsorganisationen samspela med 

handläggarna, utifrån detta kan initiativet att utveckla ”Frivårdsappen” även ses som en vinst 

för handläggarna, då Herzberg menar att de faktorer som är av avgörande betydelse för 
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otillfredsställdhet i arbetet associeras med individers relationer till den kontext eller 

omgivning i vilken han/hon utför sitt arbete (House & Wigdor, 1967). I detta fall den relation, 

eller icke-relation som uppstår vid (utebliven) klientkontakt. Frivårdsappens förväntade 

resultat är att klienter i större utsträckning upprätthåller bestämd kontaktfrekvens med sina 

handläggare, om denna kontakt upprätthålls och sköts på rätt sätt, erhåller det större möjlighet 

för handläggare att tillfredsställa behov av högre rang samt behovet att göra ett ”gott arbete”. 

Underförstått är att klientkontakt måste äga rum för att handläggarna ska ha möjlighet att 

tillgodose dessa behov samt för att handläggaren överhuvudtaget ska kunna utföra sitt arbete. 

Det är av intresse att studera i hur stor utsträckning handläggare har möjlighet att ”ställa 

krav” på att klienter upprätthåller sin avtalade kontaktfrekvens för att få ”belöning” för sitt 

”goda arbete”. Belöning för att ha lagt ner tid, kunskap och energi på ett arbete som kanske 

inte blir besvarat från klienten. Finns det andra vägar? Det har visat sig att ”Känslan av stöd 

vid uteblivna klientkontakter” har betydelse för handläggares arbetstillfredsställelse och 

arbetsmotivation. Likaså möjligheten att lägga ner så mycket tid på en klient som handläggare 

anser nödvändigt. Kopplat till tidigare forskning har Hackman och Oldham byggt vidare på 

Herzbergs arbetsmotivationsteori genom att utforma en modell som inkluderar 

personlighetsfaktorer. Utifrån deras modell är variation, helhetsuppfattning, meningsfullhet, 

frihet och feedback vad som leder till hög motivationspotential (Thylefors, 2007).  

6.7 Antal verksamma år som handläggare har betydelse för arbetsmotivationen 

Enligt McGregor (1960) är det traditionella antagandet som teori X bygger på baserat på 

felaktiga föreställningar om vad som är orsak och vad som är verkan. Människors beteende 

inom organisationer är inte en konsekvens av deras inneboende natur, utan snarare en 

konsekvens av den industriella organisationens natur, dess ledarfilosofi, policy och praktik. 

McGregor (1960) visar några av skälen till att hävda att det traditionella antagandet om den 

mänskliga sidan av företaget är otillräcklig. Han påstår att det kanske är enklast att ta hänsyn 

till frågan om motivation för att kunna peka på varför det traditionella sättet att leda är 

bristfälligt. Han delar upp människors behov under rubrikerna: ”fysiologiska och 

trygghetsbehov”, ”sociala behov”, ”egoistiska behov” och ”självförverkligande”. Människan 

är (som McGregor beskriver det) “a wanting animal”. Med detta menar han att så snart ett av 

människans behov är tillfredsställt, dyker ett annat upp i dess ställe. Denna process är oändlig 

och ordnad i en serie som präglas av hierarkisk prioritet. Samtidigt som de fysiologiska 

behoven och behovet av säkerhet är de mest överlägsna, räknas de till den “lägsta nivån” av 

behov.  Det är vanligt att anta att ett tillfredsställt behov är en drivkraft till en människas 

tillfredsställda behov inte har någon märkbar motiverande effekt på människors beteende. När 

de grundläggande behoven är någorlunda tillgodosedda börjar behov på andra högre nivåer att 

dominera individens beteende, det vill säga motivera honom/henne. Med andra ord, när en 

människas lägre liggande behov är tillgodosedda, är han/hon inte längre motiverad att 

tillgodose dessa. De existerar inte längre av praktiska ändamål. Detta sammankopplas med 

antal verksamma år som handläggare. Det finns en tydlig skillnad mellan de handläggare som 

varit verksamma mellan 0 till 2 år eller 10 år eller fler. Enligt McGregor (1960) är människor 

idag vana vid att bli styrda, manipulerade, kontrollerade i industriella organisationer och att 

tillgodose sina sociala, egoistiska och självförverkligande behov utanför arbetet. Ett annat sätt 

att se på det är att teori X leder till att människor förlitar sig på/blir beroende av extern 
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kontroll av deras beteende, medan teori Y bygger på självkontroll och självstyrning.  Orsaken 

till skillnaderna mellan arbetsmotivation i studiens undersökningsgrupper kan grunda sig i vad 

McGregor menar med ”förflyttning av fokus”, det vill säga större fokus på sociala aspekter av 

arbetet, inte enbart fysiologiska. McGregor (1960) menar att efter generationer av extern 

kontroll går det inte förvänta sig att fokus förflyttas över en natt. Begreppet ”flow” har på 

senare år nått arbetslivsforskningen och kan i vissa fall överlappas med arbetsengagemang 

(Lundberg, 2011). Csikszentmihalyi (1999) hävdar att vi inte gör något enbart för “sakens 

skull”, utan våra motiv är alltid en blandning av inre och yttre överväganden. Vad är det som 

får handläggare att fortsätta arbeta/bevara arbetsengagemang och flow trots att klienten uteblir 

från avtalad klientkontakt? Antal verksamma år som handläggare kopplas samman med 

Csikszentmihalyi (1999) som menar att ”flow” inte garanterar lycka i sig själv, utan det kan 

krävas att människor lär sig att uppskatta sällskap med andra och hitta många andra 

möjligheter i en meningsfull social kontext för att uppnå inre harmoni. Även om klientkontakt 

är en central del i handläggares arbetsmiljö, behöver det inte vara den enda bidragande 

motivationsfaktorn. Det kan finnas andra meningsfulla motivationsfaktorer som tillgodoser 

handläggares behov i arbetet och bevarar dennes motivation till arbete. Enligt SDT är 

kompetens, tillhörighet och autonomi en uppsättning psykologiska behov som anses vara 

avgörande för individers psykologiska tillväxt, deras välbefinnande och optimala funktion. De 

ses som inre, medfödda behov som är viktiga för människors inre motivation (Devloo, 

Anseel, De Beuckelaer & Salanova, 2015). I och med detta kan det finnas andra arenor och 

utrymmen för handläggare att tillgodose dessa behov i arbetet, inte nödvändigtvis i samband 

med klientkontakt. Detta kan vara särskilt utmärkande för dem som varit verksamma som 

handläggare under längre tid och utvecklat någon form av yrkesidentitet. Som tidigare nämnt 

har det i denna undersökning visat sig att det existerar en signifikant skillnad mellan 

handläggares arbetsmotivation, vilka har varit yrkesverksamma handläggare mellan ”0-2 år” 

och ”10 år eller fler”. Graden av motivation var högre för de handläggare som arbetat 10 år 

eller fler, än för dem som arbetat mellan 0-2 år. Till följd av detta har vi fört en diskussion 

kring orsakerna. Kanske har handläggarna med längre arbetserfarenhet ”hittat” andra sätt att 

tillgodose sina behov i arbetet. De eventuella attitydförändringar som nämnts ovan och 

förskjutningen från arbetsmiljöns yttre/fysiska förutsättningar till ett ökat intresse för 

arbetsmiljöns sociala förutsättningar har påverkat handläggares känsla av tillfredsställelse i 

arbetet. Likaså kan förskjutningen tänkas ha betydelse för handläggares syn på vilket ansvar 

organisationen har att tillfredsställa deras behov i arbetet. 

6.8 Begränsningar i studien 

Ambitionen var att göra en totalundersökning, det vill säga undersöka handläggare i 

Jönköpings län (13 kommuner) som arbetar inom socialtjänst och frivård, inte enbart 

undersöka ett urval av populationen. Sammanlagt tillfrågades 284 handläggare att besvara 

enkäten; 256 kvinnor och 28 män. Flest respondenter återfinns inom arbetsområdena barn och 

unga samt ekonomiskt bistånd. Det förs en diskussion kring val av population med hänsyn till 

studiens resultat. Uppfyllelse av studiens ursprungliga syfte hade underlättats om 

undersökningen riktat sig till handläggare inom specifika arbetsområden, till exempel barn 

och unga eller ekonomiskt bistånd. Ambitionen var också att kunna mäta eventuella skillnader 

mellan män och kvinnor avseende deras uppfattning av utebliven klientkontakt och om den 
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har betydelse för tillfredsställelsen, motivationen och effektiviteten i arbetet. Då antalet 

deltagande män endast uppgick till 10 procent går det inte att dra slutsatser kring männen. 

Därmed syftar studiens slutsats endast på kvinnliga handläggare. Anledningen till att andelen 

deltagande män var låg kan kopplas till att förfrågan om deltagande i enkätundersökningen 

skickades ut till betydligt fler kvinnor än män.  

Att definiera ”handläggare” som en allmän grupp var med anledning att ”sudda ut” 

gränserna mellan de olika yrkesområden som förekommer inom socialt arbete och som 

“handläggare” är verksamma i. Samtidigt riktas kritik gentemot definitionen av handläggare 

som en homogen grupp då svarsfrekvensen från vissa områden var betydligt lägre än andra. 

Synpunkter togs emot från handläggare som inte upplevde att undersökningen var relevant för 

dem, då de inte ser utebliven klientkontakt som någon problematik i arbetet. Däremot är alla 

svar från dem som arbetar med handläggning inom socialt arbete värda att analysera och 

relevanta för att förstå handläggares upplevelser och känslor vid utebliven klientkontakt och 

om utebliven klientkontakt faktiskt utgör ett problem för dem eller inte. 
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7. Slutsats 
Det förekommer utebliven klientkontakt i handläggares arbete. Tidsaspekten av olika slag har 

betydelse för handläggarnas uppfattning om utebliven klientkontakt. Likaså har känsla av stöd 

vid utebliven klientkontakt och möjlighet att lägga ner så mycket tid på en klient som 

handläggaren i fråga anser nödvändigt, betydelse för handläggarens motivation och 

tillfredsställelse i arbetet. Utebliven klientkontakt skapar reaktioner hos handläggarna i form 

av upplevelser och känslor som ”mer tid åt annat”, ”frustration” och ”oro”. När aktuell klient 

inte närvarar vid avtalad kontakt med sin handläggare, uppstår en ”lucka” i handläggarens 

arbete. I ett ”redan pressat schema” måste ny tid bokas med hänsyn till lagstiftade 

tidsbegränsningar. Utifrån studien går det inte att dra slutsatser kring huruvida antalet 

uteblivna klientkontakter har betydelse för handläggares arbetsmotivation eller 

arbetstillfredsställelse, däremot att förekomsten av utebliven klientkontakt har betydelse för 

handläggares arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse.  

Studien baseras på kvinnliga handläggare inom socialt arbete. Det finns en avsaknad av 

tidigare forskning gällande handläggares perspektiv i förhållande till utebliven klientkontakt. 

Handläggarna sätter sitt eget välmående först, samtidigt som de strävar efter att göra ett arbete 

som klienten har nytta/glädje av.  

7.1 Vidare forskning 

Som tidigare nämnt menar Gustavsson och Edvardsson (2003) tidigare forskning tidigare 

fokuserat på vad som krävs av handläggare för att tillgodose klientens behov, snarare än vad 

som ”krävs” av handläggarens omgivning och arbetsmiljö för att tillgodose hans/hennes egna 

behov. Inledningsvis lyftes frågan varför det är viktigt att klienter kommer på besök och 

upprätthåller sin avtalade kontaktfrekvens med sina handläggare, utifrån handläggarnas egna 

perspektiv. Klientkontakt som en central del i handläggarnas arbetsmiljö ser vi som ett viktigt 

och outforskat område, särskilt med hänsyn till handläggares välmående, möjlighet att kunna 

utföra sitt arbete och uppnå självförverkligande. Vidare forskning kan handla om att 

undersöka effekten och resultatet av frivårdsappen, för att se om det är ett verktyg som kan 

innebära vinst för handläggare i allmänhet. Det finns ett intresse att forska vidare kring 

huruvida antalet uteblivna klientkontakter i relation till antalet bokade klientkontakter, har 

betydelse för handläggares arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och arbetseffektivitet. 

”Luckan” som uppstår till följd av utebliven klientkontakt vore ett intressant område att 

studera vidare. Dels med hänsyn till vad handläggare gör med tiden som ”blir över”, dels hur 

de går till väga för att skapa utrymme för nya tider i ett redan pressat schema. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

 

Handläggares perspektiv på arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse i relation till 

utebliven klientkontakt 

Hur upplever du din arbetsmotivation vid plötsligt utebliven klientkontakt? Väcker det några 

tankar och/eller reaktioner hos dig när klienter inte dyker upp eller hör av sig vid bokad 

kontakt? 

 

Vi är två socionomstudenter vid Jönköping University som just nu skriver vår C-uppsats.   

Detta är en undersökning om hur Du som handläggare upplever arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse i relation till uteblivna klientkontakter. Undersökningen är utformad 

som en webbenkät där Du har möjlighet att svara på frågor som berör ditt perspektiv på 

arbetstillfredsställelse. Vi önskar att vi med hjälp av denna studie ska kunna lyfta 

handläggares upplevelse av sin arbetssituation. 

 

Undersökningen görs helt anonymt vilket innebär att ingen av oss som arbetar med 

undersökningen kommer att veta hur just Du har svarat på frågorna. Undersökningen är helt 

frivillig och ni har rätten att avbryta ert deltagande. Undersökningen beräknas ta ungefär 5-10 

minuter att genomföra. När svaren kommit in sammanställs de i form av statistiska tabeller 

och en enskilds svar kommer ej att kunna utläsas. 

 

Om du har några frågor om undersökningen så hör av dig till Mathilda Backstig eller Nathalie 

Gustafsson, mail: bama1314@hhj.hj.se eller guna13ak@hhj.hj.se.  

 

Webbenkäten kommer under följande vecka. Du får ta ställning då om du vill vara med. Tack 

på förhand.  

 

Med vänlig hälsning, 

Mathilda Backstig och Nathalie Gustafsson 

Socionomstudenter vid Jönköping University 

 

  

mailto:bama1314@hhj.hj.se
mailto:guna13ak@hhj.hj.se
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Bilaga 2 – Webbenkät 

 

Handläggares perspektiv på arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse i relation till 

utebliven klientkontakt 

Denna enkät tar upp frågor som berör ditt perspektiv på arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse samt frågor som är om klientkontakt i din roll som handläggare. 

Enkäten beräknas ta 5-10 minuter och är helt anonym. Det är frivilligt att delta. 

 

Vi förväntar oss era svar senast den 27 april 2016.  

 

Tack för din medverkan! 

 

(Klientkontakt avser denna enkät schemalagd tid för klienter i form av besök, telefonsamtal, 

sms- och/eller mail). 

 

Avsnitt 1 av 2 

 

1. Kön 

o Man  

o Kvinna 

 

2. Ålder 

o 18-25 år 

o 26-35 år 

o 36-45 år 

o 46-55 år 

o 55 år eller äldre 

 

3. Hur många år har du arbetat som handläggare? 

o 0-2 år 

o 3-5 år 

o 6-10 år 

o 10 år eller fler 

 

4. Hur många år har du arbetat som handläggare på din aktuella arbetsplats? 

o 0-2 år 

o 3-5 år 

o 6-10 år 

o 10 år eller fler 

 

5. Inom vilket område arbetar du? 

o Barn och ungdom 

o Missbruk 



 50 

o Äldreomsorg 

o Funktionshinderomsorg 

o Ekonomiskt bistånd 

o Våld i nära relationer 

o Frivården 

o Övrigt:______________________ 

 

6. Vad är det första du gör när du kommer till jobbet? 

o Tar en kopp kaffe 

o Äter frukost 

o Hälsar på kollegor 

o Påbörjar det arbete du avslutade dagen innan 

o Går igenom mail 

o Övrigt:_______________________ 

 

7. Trivs du på din arbetsplats? 

o Ja 

o Nej 

 

8. Tycker du att det är viktigt att hålla tider? 

o Ja  

o Nej 

 

9. Vad prioriterar du högst i ditt arbete av följande alternativ? 

o Andras välmående 

o Ditt eget välmående 

o Antalet utförda arbetsuppgifter 

o Att få erkännande  

o Lön 

o Övrigt:___________________ 

 

10. Hur många gånger tar du en kort paus i arbetet (utöver schemalagda raster)? 

o 0-1 gånger 

o 2-3 gånger 

o 4-5 gånger 

o 6 eller fler gånger 

 

11. Vad gör du under dessa kortare pauser? 

o Går på toaletten 

o Pratar med kollegor 

o Tar en rökpaus 

o Kollar sociala medier 
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o Går en runda för att sträcka på benen 

o Hämtar en kopp kaffe/te 

o Annat 

 

12. Hur många bokade klientbesök har du i genomsnitt per vecka? 

o 0-2 besök 

o 3-5 besök 

o 6-8 besök 

o 9-11 besök 

o 12 besök eller fler 

 

13. Hur många av dessa klientbesök uteblir? 

o 0-2 besök 

o 3-5 besök 

o 6-8 besök 

o 9-11 besök 

o 12 besök eller fler 

 

14. Uteblivna klientbesök orsakar ineffektivitet i arbetet. 

Instämmer inte alls  □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

15. Mitt arbete underlättas av att klienterna upprätthåller sin avtalade kontaktfrekvens. 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 

16. Jag skickar kontaktpåminnelser till klienterna? 

o Ja 

o Nej 

 

17. När en klient verken hör av sig eller på annat sätt förmedlar att han/hon inte kan 

komma till ett bokat besök känner/upplever jag (möjlighet att välja flera alternativ): 

o Lättnad 

o Ilska 

o Stress 

o Rädsla 

o Oro 

o Tomhet 

o Vemod 

o Avsky 

o Glädje 

o Trötthet 

o Hopplöshet 

o ”Mer tid åt annat arbete” 
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o Frustration 

o ”Får inte utlopp för mina förmågor 

 

18. Jag anser att klienten har ett eget ansvar i kontakten med handläggare. 

Instämmer inte alls  □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

19. Hur mycket tid avsätter du i genomsnitt för en schemalagd klientkontakt 

(förberedelser, tiden för kontakten samt efterarbete)? 

o 0-30 minuter (0-0,5 timmar) 

o 31- 60 minuter (0,5 – 1 timmar) 

o 61-90 minuter (1 – 1,5 timmar) 

o 91- 120 minuter (1,5 – 2 timmar) 

o 121 minuter eller mer (2 timmar eller mer) 

 

20. Jag anser att jag har möjlighet att lägga ner så mycket tid på klienterna som är 

nödvändigt. 

Instämmer inte alls  □1  □2  □3 □4  □5   Instämmer helt 

 

21. Finns det rutiner för utebliven klientkontakt? 

o Ja  

o Nej  

o Vet inte 

22. Om du svarade ”Ja” på föregående fråga: Följer du dessa? 

o Ja 

o Nej 

o Ibland 

 

23. Känslan av stöd vid uteblivna klientkontakter. 

 Inte alls tillfredsställd □1   □2  □3  □4  □5   Mycket tillfredsställd 

 

24. Hur lång tid tar det för dig i genomsnitt att påbörja en ny arbetsuppgift efter insikt om 

att klienten du bokat tid med inte dyker upp och/eller hör av sig? 

o 0-5 minuter 

o 6-10 minuter 

o 11-15 minuter 

o 16-20 minuter 

o 21-25 minuter 

o 25 minuter eller mer 

 

25. Överlag anser jag att det är svårt att påbörja en ny arbetsuppgift en oväntad ”lucka i 

arbetet. 

o Ja  

o Nej 
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26. Utgör uteblivna klientkontakter ett hinder för dig i ditt arbete. 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 

27. Om du svarade ”ja” på föregående fråga: På vilket sätt utgör de ett hinder? 

___________________________________ 

 

28. Uteblivna klientkontakter leder till att jag inte kan utföra mitt arbete? 

Instämmer inte alls  □1   □2  □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

29. Jag anser att klientkontakt är viktigt? 

Inte alls viktigt  □1   □2    □3  □4   □5   Mycket viktigt 

 

Avsnitt 2 av 2  

 

Arbetsmotivation  

 

30. Jag har goda möjligheter att påverka hur mitt arbete ska utföras. 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

31. Jag gillar mina arbetskamrater. 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

32. Jag behärskar inte riktigt mitt jobb. 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

33. På jobbet får jag uppskattning för mitt arbete. 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

34. Jag känner mig pressad på arbetet. 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

35. Jag kommer överens med mina arbetskamrater. 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

36. Jag håller mig för mig själv på jobbet 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

37. Jag kan fritt uttrycka vad jag tycker och tänker på jobbet 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 
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38. Jag betraktar mina arbetskamrater som mina vänner 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

39. Jag har lärt mig nya intressanta färdigheter på jobbet 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

40. När jag är på jobbet måste jag göra vad jag blir tillsagd 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

41. De flesta dagar känner jag att jag uträttat något på jobbet 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt’ 

 

42. Mina känslor beaktas på jobbet 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

43. Jag har inte stora möjligheter att visa vad jag går för på jobbet 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

44. Mina arbetskamrater bryr sig om mig 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

45. Jag har inte många nära vänner på jobbet 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

46. Jag känner att jag kan vara mig själv på jobbet 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

47. Mina arbetskamrater gillar mig inte 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

48. Jag känner ofta jag saknar kompetens i mitt arbete 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

49. Jag har få påverkansmöjligheter i mitt arbete 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

50. Människor är vänliga på mitt jobb 

Instämmer inte alls   □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

Arbetstillfredsställelse 

51. Att vara sysselsatt hela tiden 

Jag är missnöjd  □1   □2    □3  □4   □5   Jag är mycket tillfredsställd 
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52. Möjligheten att få arbeta ensam 

Jag är missnöjd  □1   □2    □3  □4   □5   Jag är mycket tillfredsställd 

 

53. Att få arbeta med olika uppgifter från en tid till en annan 

Jag är missnöjd  □1   □2    □3  □4   □5   Jag är mycket tillfredsställd 

 

54. Den sociala positionen i samhället som följer av mitt arbete 

Jag är missnöjd  □1   □2    □3  □4   □5   Jag är mycket tillfredsställd 

 

55.  Sättet som min chef behandlar underställda på 

Jag är missnöjd  □1   □2    □3  □4   □5   Jag är mycket tillfredsställd 

 

56.  Min närmaste chefs kompetens i att fatta beslut 

Jag är missnöjd  □1   □2    □3  □4   □5   Jag är mycket tillfredsställd 

 

57. Att få arbeta med uppgifter som inte strider mot min övertygelse 

Instämmer inte alls  □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 

 

58. Anställningstryggheten 

Jag är missnöjd  □1   □2    □3  □4   □5   Jag är mycket tillfredsställd 

 

59.  Möjligheten att få göra ett jobb som andra har nytta/glädje av 

Jag är missnöjd  □1   □2    □3  □4   □5   Jag är mycket tillfredsställd 

 

60.  Möjligheten att få tala om för andra vad de ska göra 

Jag är missnöjd  □1   □2    □3  □4   □5   Jag är mycket tillfredsställd 

 

61. Att få arbeta med uppgifter där min förmåga och kompetens kommer till uttryck 

Jag är missnöjd  □1   □2    □3  □4   □5   Jag är mycket tillfredsställd 

 

62. Verksamhetens policy och behandling av sina anställda 

Jag är missnöjd  □1   □2    □3  □4   □5   Jag är mycket tillfredsställd 

 

63. Lönen 

Jag är missnöjd  □1   □2    □3  □4   □5   Jag är mycket tillfredsställd 

 

64. Möjligheten att kunna avancera i yrket 

Jag är missnöjd  □1   □2    □3  □4   □5   Jag är mycket tillfredsställd 

 

65. Friheten att själv få ta ansvar och fatta beslut 

Jag är missnöjd  □1   □2    □3  □4   □5   Jag är mycket tillfredsställd 
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66. Möjligheten att få pröva egna idéer om hur arbetet ska utföras 

Jag är missnöjd  □1   □2    □3  □4   □5   Jag är mycket tillfredsställd 

 

67. Den fysiska arbetsmiljön 

Jag är missnöjd  □1   □2    □3  □4   □5   Jag är mycket tillfredsställd 

 

68. Samarbetet mellan mina kollegor 

Jag är missnöjd  □1   □2    □3  □4   □5   Jag är mycket tillfredsställd 

 

69. Den uppmärksamhet och ”belöning” som jag får för att göra ett bra jobb 

Jag är missnöjd  □1   □2    □3  □4   □5   Jag är mycket tillfredsställd 

 

70. Känslan av att mitt arbete ger resultat/ har bestående värde 

Jag är missnöjd  □1   □2    □3  □4   □5   Jag är mycket tillfredsställd 

 

71. Vad är viktigast? 

o Att göra ett arbete som klienten har nytta/glädje av 

o Att göra ett arbete som du som handläggare har nytta/glädje av 

o Att göra ett arbete som organisationen har nytta/glädje av 

o Övrigt… 

 

72. Jag får stora möjligheter till självreflektion. 

Instämmer inte alls  □1   □2    □3  □4   □5   Instämmer helt 


