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Sammanfattning 
 

Denna studie har utgått från en teoridriven kvalitativ metod där självbestämmandeteorin 

och dess tre behovsområden, nämligen samhörighet, självbestämmande samt 

kompetens, ligger till grund. Syftet med denna studie har varit att undersöka om känsla 

av samhörighet, självbestämmande och kompetens, finns uppfyllt på arbetsplatsen samt 

om dessa behovsområden har varit viktiga i valet att stanna kvar på sin arbetsplats. 

Studien har utförts på åtta stycken socialsekreterare i en mindre kommun i Sverige. I 

studien har det framkommit att samtliga tre behovsområden är uppfyllda, framförallt 

avseende samhörighet och självbestämmande. Behovsområdet kompetens framkom 

dock inte med lika stor tydlighet. Det framkom även att samhörigheten har varit av 

yttersta vikt i beslutet samt motivationen till att stanna kvar vid sin arbetsplats. Skälet 

till att samhörigheten har varit av stor vikt tror vi beror på arbetets komplexitet och 

utsatthet, därav vikten av samhörighet och gemenskap med kollegor för att uppleva 

tillfredsställelse.  

Nyckelord: Självbestämmandeteori, samhörighet, självbestämmande, kompetens, 

stanna kvar. 
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Abstract 

This study was based on a theory-driven qualitative method where self-determination 

theory and its three areas of need, namely relatedness, autonomy and competence, is 

founded. The purpose of this study was to investigate whether the sense of relatedness, 

autonomy and competence, are fulfilled in the workplace and if those areas of need have 

been important in the choice of staying in their workplace. The study has been 

performed on eight social workers in a small municipality in Sweden. The study has 

revealed that all three areas of need are met, particularly for relatedness and autonomy. 

However area of competence emerged not with equal clarity. It also emerged that 

relatedness was the main condition in the decision and motivation to remain at their 

workplace. The reason that relatedness has been of great importance, we believe 

depends on work complexity and vulnerability, therefore the importance of relatednes 

and social support with colleagues to experience satisfaction. 

 

Titel: Why do you stay? Circumstances that are crucial for social workers to stay at 

their workplace from a self-determination theory perspective. 

Keywords: Self-determination-theory, relatedness, autonomy, competence, remain.  
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På uppdrag av akademikerförbundet SSR presenterade Novus 2015 en kartläggning som 

visade att sju av tio socialsekreterare överväger att söka annat arbete utanför 

socialtjänsten till följd av den höga arbetsbelastningen (Pettersson & Wemminger, 

2014). Denna undersökning är ej unik i sitt slag. Tidigare studie har visat att 54% av 

socialsekreterarna i Stockholms län hade varit anställda vid sin nuvarande arbetsplats i 

två år eller mindre samt att 48 % av de i undersökningen hade för avsikt att avsluta sin 

anställning (Tham, P., 2007). Fackförbundet Vision har i artiklar och rapporter, på 

samma tema, till den kommunala sektorn presenterat uppgifter som samtliga visar på att 

socialsekreteraryrkets belastning och komplexitet är framträdande faktorer till varför 

tjänstemännen väljer att avsluta sina anställningar (Socialchefsrapport 2012, Vision). I 

dessa studier saknas ett fokus på de socialsekreterare som väljer att stanna kvar vid sin 

arbetsplats samt orsaken till att de de facto väljer att bli kvar.   

Tidigare studier har visat att faktorer och omständigheter såsom arbetets karaktär, 

instrumentella faktorer, sociala faktorer, utvecklingsmöjligheter, stöd från chef och 

ledning samt organisationsidentitet är bidragande till benägenheten och motivationen till 

att stanna kvar på sin arbetsplats (Björklund & Martin, 2014; Allisey, 2014). Att som 

anställd dessutom i stor omfattning identifiera sig med samt känna samhörighet med 

den organisation som denne arbetar i ökar känslan av jobbtillfredsställelse och som i sin 

tur bidrar till intentionen och motivationen till att stanna kvar vid sin arbestplats (Van 

Dick, 2004; Mitchell, 2001). Teorier som berör arbetsmotivation samt som ger uttryck 

för motivation och behov i allmänhet är bl.a. Maslows behovshierarki, Herzbergs två-

faktorteori, McClelland tre inlärda grundbehov samt självbestämmandeteorin (Weiten, 

2006; Deci & Ryan, 1985).  Självbestämmandeteorin (SDT) skiljer sig dock från de 

andra personlighets- och motivationsteorier främst i avseendet att dessa teorier utgår 

från att behov är inlärda under tid, medan SDT menar att dessa psykologiska behov är 

grundläggande och medfödda (Deci & Ryan, 2000). 

Självbestämmandeteorin 

Själbestämmandeteorin (Self-Determination theory, SDT), som har framarbetats av 

Deci och Ryan utgår från att motivationen och välbefinnandet påverkas främst utifrån 

tre grundläggande behov, nämligen; känsla och behov av kompetens, känsla av 

självbestämmande/autonomi samt känsla och behov av social meningsfullhet/social 

samhörighet (Deci & Ryan, 1985). Deci och Ryan gör skillnad mellan inre och yttre 

motivation, där de tre olika grundläggande behoven representerar komponenter som 
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påverkar den inre motivationen. Exempel på yttre motivation är enligt Deci och Ryan 

faktorer såsom pengar och övriga tillgångar (Norman & Sand, 2011).  

För att uppleva känsla av välbefinnande skall enligt Deci och Ryan (2000) de tre 

fundamentala behoven, kompetens, självbestämmande och samhörighet, vara uppfyllda. 

De menar vidare att meningsfulla relationer, personlig utveckling samt känsla av att 

bidra till gruppen och gemenskapen, frambringar total känsla av välbefinnande ej enbart 

välbefinnande bestående av lycka och positiv stämning i allmänhet (Ryan & Deci, 2000; 

Deci & Ryan, 1985).    

Kompetensen kommer till yttring genom i vilken omfattning individen känner att 

denne ges möjlighet till att visa sina kunskaper samt att de får känna sig effektiva i 

samspelet med anda individer (Deci & Ryan, 1985). Att få positiv uppskattning och 

”feedback” som ett resultat av effektivitet genererar en känsla av tillfredsställelse och ett 

behov av kompetens, och därmed stärks den inre motivationen. Att ta emot negativ 

uppskattning och ”feedback” som förmedlar ineffektivitet minskar på behovet av 

kompetens och därigenom minskar på den inre motivationen (Deci & Ryan, 2000). En 

förutsättning för motivation inom området kompetens är dock att individen frivilligt 

engagerar i aktiviteter som de finner intressanta samt att de känner sig ansvarig för 

kompetensen som kommer till yttring. Att känna sig ansvarig för samt att kunna stå för 

sin komptens är en förutsättning för att kompetensen skall generera en positiv effekt på 

den inre motivationen.    

Samhörighet avser den upplevda nivån av trygghet och social tillhörighet och har 

genom forskning kommit att visa sig ha en central roll, om än något avlägsen till 

skillnad från kompetens och självbestämmande (Deci & Ryan, 1985; Deci & Ryan, 

2000). Den inre motivationen ökar, enligt SDT, när individer befinner sig i en trygg 

samvaro med nära relationer. Studier har visat att studenter som uppfattade sina lärare 

som omhändertagande och innerliga hade en högre grad av inre motivation (Deci & 

Ryan, 2000). Att som anställd känna sig sammankopplad med antingen ledning, 

gruppen eller organisationen, där de kan dela sin glädje, fram- och motgångar samt sina 

problem, genererar en känslan av tillfredsställelsen i behovet av samhörighet (Graves, 

2012). Människans behov av att ingå i homogena och likaratade sociala gemenskaper är 

i sig självt den huvudsakliga drivkraften som i sin tur ökar den inre motivationen. Enligt 

självbestämmandeteorin är samhörighet ett grundläggande behov och av stor vikt för 

individen, däremot kan det ej helt avskiljas och separeras från behoven 

autonomi/självbestämmande. Deci & Ryan (2000) beskriver att individer som upplever 
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stöd i relationer vanligen även upplever ett stöd för deras autonomi och 

självbestämmande. Författarna menar dock att båda behoven är av vikt och har en stor 

påverkan på den inre motivationen.   

Graden av självbestämmande utgår från individens upplevese kring huruvida 

möjligheten till att styra sitt beteende kommer inifrån (Deci & Ryan, 1985). Behovet av 

autonomi och självbestämmande inkluderar att betrakta sig själv som initiativtagare till 

sina handlingar och insatser samt att individen upplever en känsla av valfrihet. Behovet 

av autonomi tillfredsställs när individen har möjligheten att välja sina uppgifter och 

insatser samt att de upplever att de ansvarar för och upplever en känsla av besittning och 

förfogande över en uppgift som har tilldelats (Graves, 2013).   

Motivation i form av t.ex. lön, bonus och att arbeta utifrån deadlines, som är att 

kategorisera som yttre motivations- och påverkansfaktorer, har enligt SDT en minskad 

effekt på den inre motivationen. Enligt SDT beror detta på att den yttre motivationen 

samt att arbeta utifrån tvång och krav gör att människor känner sig kontrollerad av 

belöningen samt att de känner att deras naturliga och egna initierade drivkraft minskar. 

När individen istället ges en tilltro till sin förmåga och prestation så ökar dennes känsla 

av autonomi och självbestämmande, och därigenom en ökad inre motivation (Deci & 

Ryan, 2000). Enligt Deci och Ryan (2000) har experiment genomförts på två grupper 

som fick prestera under kontroll vs utan kontroll. Experimenten visade att gruppen som 

presterade utan kontroll upplevde sig som mindre pressade samt att de upplevde sig ha 

en högre nivå av autonomi. Känslan av autonomi samt individens förväntade nivå av 

autonomi generarar positiva effekter på individen avseende inre motivation, ökad 

tillfredsställelse samt förbättrat välmående.   

Enligt Deci och Ryan (2000) vilar deras teori främst på behovet av 

autonomi/självbestämmande och kompetens samt att dessa två behov har visat sig ha 

störts påverka på den inre motivationen. Känslan av samhörighet har en fortsatt 

påverkan på den inre motivation, om än inte lika stor som de två förstnämnda (Deci & 

Ryan, 2000).  

Haivas, Hofmans och Pepermans, (2013) undersökte i en studie avsikten att lämna 

sitt uppdrag ur ett självbestämmande teoretiskt perspektiv, genomförd på 349 rumänska 

volontärer. Studien fokuserade på de tre olika behoven separat, d.v.s. de studerade var 

och ett av behoven avskilt från påverkan av de övriga två, för att se om/vilka av 

behoven som kom att ha störst påverkan på motivationen. Studien påvisade att nivåerna 

av självbestämmande samt att deras kompetens togs till vara, hade en stor påverkan på 
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huruvida de fortsatte med sitt uppdrag eller ej. Att volontärerna kände en tilltro till det 

arbete som de utförde samt att de upplevde en frihet avseende valet av arbetsuppgift 

påverkade deras känsla av autonomi och självbestämmande i hög omfattning. Att de 

dessutom upplevde att deras kunskaper togs till vara samt att deras kunskaper 

genererade ett resultat i arbetet kan ha givit en känsla av att de fick något tillbaka från 

sitt arbete och sin insats. Känslan av samhörighet och gemenskap visade sig i studien 

inte ha lika stor påverkan på huruvida de stannade kvar vid sitt uppdrag eller ej. 

Anledningen till detta kan enligt studien vara flera. En av orsakerna kan vara att behovet 

av samhörighet och gemenskap var tillgodosett vid sidan av och utanför det volontära 

arbetet. De menar att volontärerna hade ett umgänge och samhörighet med andra innan 

de äntrade volontärarbetet. Att den undersöka gruppen dessutom var i yngre ålder 

bidrog till denna teori då författarna till studien kom fram till att de hade en större 

benägenhet att tillgodose sitt behov av samhörighet och gemenskap utanför ”arbetet” än 

vad äldre antas ha en förmåga till (Haivas et al, 2013).  

Att betrakta motivation och benägenhet till att stanna kvar vid en arbetsplats som 

annars är utsatt för hög personalomsättning, kan i stor utstreckning relateras till de 

motivationsfaktorer som självbestämmandeteorin hävdar.  

Föreliggande studie 

Syftet med denna studie är att undersöka om känsla av samhörighet, självbestämmande 

och kompetens har varit viktiga i socialsekreterarnas beslut att stanna på sin arbetsplats 

eller om andra omständigheter har varit avgörande.  

Frågeställningen som studien utgår ifrån är följande: 

1. Upplever de anställda att behoven enligt självbestämmandeteorin, d.v.s. samhörighet, 

självbestämmande samt kompetens, är uppfyllda på arbetsplatsen?  

2. Upplevs det som att dessa tre grundläggande behov påverkar valet av att stanna kvar 

på arbetsplatsen, och är någon av dem mer central?  

3. Finna det några andra omständigheter eller behov som har varit viktiga i valet att 

stanna, och i så fall vilken har varit mest framträdande?  

Den studerade organisationen har i inledande samtal lyft fram avsaknaden av studier 

kring vilka skäl som motiverar en anställd att kvarstå vid sin tjänst trots att arbetet är 

komplext, betungande och utsatt för en hög grad av stress. Intentionen och 

förhoppningen med denna studie har varit att bidra med kunskap och kännedom om vad 

som motiverar samt av vilken anledning socialsekreterare väljer att kvarstå vid sin 

tjänst, med syfte att minska personalomsättningen i kommun A. För att uppfylla detta 
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syfte behöver arbetsgivarna inte bara kännedom om varför man slutar utan också om 

vad som är bra och gör att de anställda arbetar kvar.  

 

Metod 
 

Studien vilar på en teoridriven deduktiv metod som har inneburit att studien har utgått 

från en teori som med hjälp av metoden skall återbevisas. Enligt den teoridrivna 

metoden analyseras intervjumaterialet utifrån ett urval av teman som är av betydelse för 

teorin. 

Den teoridrivna ansatsen innebär enligt Hayes (2008) att resultatet har analyserats 

och förklarats utifrån den teori som studien har utgått från, d.v.s. 

självbestämmandeteorin. Den teoridrivna metoden innebär även att såväl syfte och 

frågeställningar utgår från den teori som studien vilar på.  

Studiens frågeställningar har dock delats upp där frågeställning ett och två utgår från 

en teoridriven deduktiv metod samt där frågeställning tre utgår från en explorativ 

induktiv metod.  

Urval och deltagare 

Kommun A utgjordes av ett socialkontor i en mindre kommun i mellersta Sverige. 

Socialförvaltningen är organiserad utifrån tre huvudsakliga områden; barn och ungdom, 

vuxen samt öppenvård. Kontakt med organisationen skapades via en mellanchef som 

arbetar på en av enheterna. Förvaltningen har 23 stycken anställda socialsekreterare 

inom barn- och ungdom samt vuxenenheten. Arbetsplatsen har i många år haft en hög 

personalomsättning men är ej unikt i sitt slag. Jämförbara kommuner, utifrån 

invånarantal och storlek på förvaltning, uppvisar liknande tendenser med en hög 

personalomsättning (personlig kontakt, 150212). 

Urvalet har varit strategiskt och utifrån följande kriterier: socialsekreterare med en 

anställningstid längre än tre år samt med en spridd åldersfördelning och en jämn 

könsfördelning, där syftet med kriterierna har varit att få så många perspektiv som 

möjligt. Utfallet av strategin blev att samtliga intervjuade hade befattningen 

socialsekreterare med en anställningstid om tre år eller mer. Avseende jämn 

könsfördelning så blev utfallet ett annat då endast två av de intervjuade var av manligt 

kön till följd av att arbetsplatsen är kvinnodominerad. Fler män finns dock anställda på 

arbetsplatsen, dock uppfyllde de ej övriga kriterier såsom befattning, anställningstid och 

ålder. Avseende ålderskriteriet så blev utfallet en spridd fördelning där fyra av de 
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intervjuade hade en ålder mellan 30 och 40 år och fyra stycken hade en ålder mellan 50 

och 60 år. Av de åtta intervjuade representerade två av dem anställda som hade valt att 

avsluta sin tjänst vid Kommun A. Syftet med att ta med dem i studien var för att få 

perspektivet på vad som var bra och fungerande under tiden som de var anställd i den 

studerade kommunen, samt för att få deras perspektiv på vilka omständigheter som 

motiverade dem till att stanna kvar så länge som de gjorde.  

Genom den skapade kontakten med mellanchefen på socialförvaltningen gavs vi 

möjlighet till kontakt med hela personalgruppen för att därefter göra vårt urval. I 

informationen till de anställda framhölls med tydlighet att intervjudeltagandet var 

frivilligt samt att deras identitet vid eventuellt deltagande ej skulle röjas eller kunna 

identifieras.   

Datainsamlingsmetod och Tillvägagångssätt 

Undersökningen har varit en kvalitativ studie som baserats på intervjuer. Den 

kvalitativa data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer som enligt Hayes 

(2008) innebär att samma frågor ställs till alla intervjupersoner samt att frågorna har 

öppna svarsmöjligheter. Till de två personer som hade avslutat sin anställning ställdes 

samma frågor men ur ett dåtid-perspektiv. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en 

intervjuguide (se bilaga) som utformades utifrån syfte och frågeställningar som i sin tur 

utgick från självbestämmandeteorin. De tre frågeställningarna skiljer sig i avseendet att 

de utgår från två olika analysmetoder, då frågeställning ett och två utgick från en 

teoridriven analys och den tredje frågeställningen utgick från en konventionell tematisk 

analys. Frågeställning ett och två utgick m.a.o. från självbestämmandeteorin samt 

analyserades utifrån densamma, medan frågeställning nummer tre analyserades 

konventionellt och i sig genererade en möjlig slutsats.  

Intervjuguiden behandlade intervjupersonernas känsla och förekomst av 

samhörighet, självbestämmande samt känsla av och nyttjande av sin kompetens. 

Intervjuguiden var strukturerad på så sätt att den behandlade ett av behovsområdena i 

taget för att mot slutet ställa generella frågor som ej berörde självbestämmandeteorins 

behovsområden. Syftet med detta var för att fånga upp eventuellt andra perspektiv och 

omständigheter som har varit bidragande till beslutet att stanna kvar vid sin anställning i 

Kommun A.  

Med intervjuguiden som grund fick intervjupersonerna tala fritt och vid behov 

kompletterades svaren med följdfrågor och en uppmaning om att utveckla svaret. I vissa 

situationer fick frågorna sättas i ett sammanhang och ett förtydligande för att 



 

9 

 

intervjupersonerna skulle ges möjlighet till att relatera samt erinra sig till situationer 

som frågan avsåg.  

Intervjuerna inleddes alltid med ytterligare en beskrivning om studiens syfte och 

preliminär tidsåtgång, som beräknades vara i cirka 30 minuter. Intervjupersonerna fick 

dessutom förfrågan om godkännande avseende ljudupptagning, med syfte att underlätta 

transkribering av intervjuerna, samt med en försäkran om att ljudupptagningen skulle 

raderas efter genomförd transkribering. Efter avslutad intervju erbjöds till samtliga 

intervjupersoner en möjlighet till kontakt om eventuella behov av kompletteringar eller 

korrigeringar skulle uppstå. Intervjupersonerna erbjöds dessutom även att få ta del av 

studien efter att den har färdigställts.   

Sex av deltagarna intervjuades på myndighetens kontor. De övriga två, som hade valt 

att avsluta sin anställning vid Kommun A, intervjuades via telefon då detta bedömdes 

vara lämpligast då båda hade påbörjat tjänst i annan kommun.  

Dataanalys 

Intervjuerna har behandlats genom att inledningsvis transkriberas för att därefter 

analyseras utifrån självbestämmandeteorin och kategoriseras in i olika 

teman/behovsområden. Analysmetoden innebar att självbestämmandeteorin explicit 

styrde analysen i bemärkelsen att huvudteman togs fram i förväg utifrån teorin och 

endast material som var relevanta för dessa teman inkluderades i analysen samt 

resultatet. De kategorier som användes vid den tematiska analysen var samhörighet, 

självbestämmande samt kompetens. Vid den första genomläsningen av det 

transkriberade materialet togs alla meningsbärande citat som var relevanta för de på 

förhand framtagna huvudtemana samt frågeställningarna ut. Samtliga utvalda citat 

sorterades därefter in under något av de tre huvudteman.  

 Citaten sammanställdes därefter och beskrevs sammantaget i resultatavsnittet för att 

därefter generera slutsatser som presenterades i diskussionsavsnittet.  

Analysen genomfördes m.a.o. i tre steg med transkribering som inledning, urval samt 

sammanställning av resultat och identifiera slutsatser i det avslutande förfarandet.  

Forskningsetiska överväganden 

Då intervjuer, med syftet att få ut så mycket information och erfarenheter som möjligt, 

kan vara ett hot mot intervjupersonernas integritet och identifierbarhet togs beslutet att 

avidentifiera dem i så stor omfattning som möjligt. Detta har gjorts genom att 

intervjupersonens kön, ålder och befattningen ej har redovisats. De har istället benämnts 
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som intervjuperson ett, två, tre osv. Den studerade arbetsplatsen är även den anonym 

och har därför valt att benämnas som ”Kommun A”. Enligt beskrivning ovan så har 

intervjupersonerna garanterats en anonymitet samt att material raderades efter 

genomförd transkribering. För att ytterligare värna om de etiska övervägandena så har 

studien följt den rådande sekretesslagstiftning som är gällande på arbetsplatsen.  

 

Resultat 
 

Resultatet delas in i fyra områden, nämligen utifrån självbestämmandeteorins tre 

behovsområden samt utifrån övriga omständigheter. I resultatet presenteras 

behovsområdet samhörighet som synonymt med begreppet samvaro, samt 

behovsområdet självbestämmande som synonymt med begreppet autonomi. De tre 

behovsområden utgår från frågeställning ett och två som har sin utgångspunkt i en 

teoridriven deduktiv metod. Avsnittet avseende övriga omständigheter utgår från 

frågeställning tre och har sin utgångspunkt i en explorativ induktiv metod.  

Då de två intervjupersoner som har valt att avsluta sin anställning vid kommun A ej 

har svarat avvikande i förhållande till de som fortfarande arbetar vid kommun A, så har 

vi valt att ej särskilja deras svar.  

Samhörighet 

Samtliga intervjupersoner framhöll samvaron, gemenskapen och tryggheten med 

kollegor som den centrala delen på arbetsplatsen samt det som har varit avgörande i 

valet att stanna kvar. I flertalet av intervjuerna framkom även en hög grad av samvaro, 

trygghet och känsla av tillfredsställelse avseende chefer och ledarskap. 

 

”Det som har gjort att jag har stannat från början var ju själva arbetsgruppen 

och så är det fortfarande” (Intervju 3).  

”Det är gemenskapen med arbetskamraterna som gör att jag trivs, vi har en bra 

relation och det tycker jag att det är med cheferna också” (intervju 4) 

 

Trivseln och tillfredsställelsen med kollegorna kommer även till uttryck i intervjuerna 

då flera av intervjupersonerna beskriver möjligheten till att alltid kunna gå in till sina 

kollegor för att söka stöd, vägledning samt social samvaro. De intervjuade framhåller 

sina kollegors tillgänglighet som stor och viktig. ”Kan gå in till vem som helst om det 

skulle behövas hjälp eller bara prata” (intervju 4). Då flera av dem har jobbat där sedan 
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de var nyexaminerade socionomer har de redogjort för ett stort behov av stöttning och 

en möjlighet att få ställa alla slags frågor till sina mer erfarna arbetskamrater.   

 

”Jag tyckte alltid man kunde fråga någon om hjälp (…), många har ju jobbat där 

längre än mig och det var aldrig svårt att knacka på och fråga efter hjälp, (…) jag 

kände alltid att dörren alltid var öppen” (intervju 5). 

 

Att den sociala samvaron framhävs som viktig framkommer med tydlighet, dock finns 

en önskan om att detta ytterligare skulle kunna utvecklas. Vissa av de intervjuade 

framhåller vikten av gemensamma aktiviteter som ej är kopplade till arbetet, såsom 

”after work”. Sådana aktiviteter skulle enligt de intervjuade generera en högre grad av 

samvaro och gemenskap.  

 

”/att/ ibland stiga ur socialsekreterarrollen och bara vara arbetskollegor som 

går och har en trevlig after work tror jag stärker ännu mer” (intervju 6). 

”Man kanske skulle göra mera saker tillsammans utanför jobbet, ja vi hade ju 

ett par planeringsdagar och sånt är ju bra, men att man kanske just göra 

någonting tillsammans inte bara sitta ner och hålla på med planering utan 

något mera konkret. Bygga lite mer lagkänsla, att man får se andra sidor av 

varandra på det sättet” (intervju 2). 

 

Däremot fanns det några intervjupersoner som ansåg att ”after work” ej bidrog till 

gemenskapen utan önskade en annan form av kvalité och samvaro på de gemensamma 

aktiviteterna. De beskrev att sådana aktiviteter kan stå åt sidan till förmån för andra 

typer av sammankomster som bygger gemenskap med syfte att stärka gruppen.  

 

”Jag vill inte ha sådana här after work och umgänge på fritiden och sådana här 

grejor för det bygger ingen grupp. Gemenskap och kunskap tror jag bygger en 

grupp, att man vågar vara personlig /men/ inte så mycket privat, men personlig i 

arbetssammanhang och se sina tillkortakommanden” (intervju 7).  

 

Gemenskapen är av stor vikt för de intervjuade och i analysen framkom att flera av de 

intervjuade beskrev sin arbetsgrupp som glad och positiv samt som uppskattar att 

umgås. Det framkommer även att flertalet anser att det är en nödvändighet att ha den 
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positiva och lättsamma stämningen på arbetsplatsen i syfte att underlätta det annars så 

komplexa och såväl fysiskt som psykiskt påfrestande arbetet.  

 

”Jo, jag trivs bra, och det är på grund av att jag har roligt med 

arbetskamraterna och det blir som en kontrast mot arbetsuppgifterna” (Intervju 

4). 

”Det är klart att jag trivdes också med jobbet, men på grund av att jobbet ibland 

kunde vara så slitigt så trivdes man mycket bättre ibland på grund just av 

arbetskamraterna, man hade så roligt och kunde stötta varandra. Så det var den 

väldigt bidragande faktorn varför jag trivdes så bra. Det hade inte gått utan 

gruppen för det blir slitigt och du behöver ha roligt emellanåt i det tunga” 

(intervju 5). 

 

I tre av intervjuerna beskrevs betydelsen av den fysiska placeringen i förhållande till 

kollegorna som de arbetar nära samt även vikten av gemensamma personalutrymmen. 

Tidigare var personalen placerad i olika delar av lokalen, vilket ej upplevdes som 

främjande för samarbetet. Idag har detta justerats med undantag för några av kollegorna 

som är placerad på ett annat våningsplan.     

 

”Förut hade vi kontor i olika delar av lokalen och det var inte bra för det blev så 

mycket spring och så blev det inte lika lätt att gå in till varandra och be om hjälp 

eller bara att få prata. Nu är det här ändrat så vi sitter tillsammans och det är 

mycket bättre för gemenskapen” (Intervju 4). 

”Jag tycker inte om att sitta i det där rummet på ett annat plan, alltså jag tycker 

bättre om när vi satt tillsammans med arbetsgruppen. Vi sitter så långt från 

arbetsgruppen och sen är vi en väldigt social arbetsgrupp (…) så kontakten blir 

inte alls på samma sätt nu” (intervju 8). 

 

I intervjuerna framkom att det idag saknas ett eget fikarum för personalgruppen vilket 

enligt de intervjuade skulle stärka samvaron om ett sådant återinrättades. Tidigare fanns 

ett gemensamt fikautrymme där socialsekreterarna samlades på för- och eftermiddag. 

Idag har fikarummet sammanslagits med andra verksamheter lokaliserade i samma 

byggnad. Detta har resulterat i att de gemensamma fikarasterna inte längre prioriteras 

samt heller ej uppskattas likt tidigare.  
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”Lokalerna här känns inte trivsamma och det finns inga direkta 

personalutrymmen (…) det skulle ge en bättre samvaro och gemenskap mellan 

kollegor, med gemensamma kafferaster och någonstans där man kan samlas, det 

finns ju inget sånt utrymme idag” (intervju 2).  

Självbestämmande 

I flertalet av intervjuerna beskrevs graden av självbestämmande som hög och 

uppskattad där en känsla av tillit från chef och ledning upplevdes av de intervjuade. De 

intervjuade beskrev att de visste utifrån vilka ramar det hade att arbeta utifrån, d.v.s. det 

som hade bestämts enligt delegationsordningen. Inom denna ram upplevde de 

intervjuade att de hade en väldigt hög nivå av självbestämmande. 

 

”Vi har väldigt mycket mandat. Vi gör ju bedömningar, men det har jag ju gjort 

under väldigt lång tid eftersom jag har jobbat som socialsekreterare länge men 

vet vad vi har för ruta jobba i på något sätt. Det är väldigt tydligt tycker jag” 

(Intervju 1). 

”Väldigt mycket självbestämmande. Man får bestämma mycket i beslut och sånt, 

och det tror jag är bra” (intervju 4). 

 

Det framkom även att den höga nivån av självbestämmande skulle ytterligare kunna öka 

om arbetet strukturerades och baserades på socialsekreterarnas intresse och 

spetskompetens.  

 

”Om man jobbade lite mer utifrån sitt intresse och spetskompetens då skulle 

man kunna få in ännu mer självbestämmande” (intervju 2). 

 

I tre av intervjuerna så framkom däremot att graden av självbestämmande kunde 

upplevas som pressande och stressande då t.ex. nyanställda vanligen har ett behov av 

styrning och ledning för att känna trygghet i sitt arbetsutövande. 

 

”Kanske att man skulle kunna anpassa lite till olika individer och så, för vissa 

som kommer som är lite yngre kanske behöver mindre självbestämmande. De 

blir lite skrämda av att dom har så mycket makt och dom förväntas att vara så 

självständiga på en gång” (intervju 4).  
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”Det var lite läskigt att få bestämma lite för mycket samtidigt, men det handlade 

nog mycket om mig, för jag tycker det är ganska skönt när det var lite 

förutbestämt” (intervju 5). 

 

Å ena sidan upplevde flertalet av de intervjuade att graden av självbestämmande var 

hög och tillfredsställande, å andra sidan fanns tendens till att i synnerhet nyexaminerade 

socialsekreterare kunde uppleva den höga graden som stressande och pressande. Den 

höga graden av självbestämmande framkom i intervjuerna vila på en hög nivå av tillit 

hos chef och ledning. De intervjuade kände sig sällan motarbetade eller ifrågasatta. 

Socialsekreterarnas förslag till beslut gick vanligtvis igenom hos cheferna efter att de 

hade givits möjlighet att motivera och ge skäl för sina förslag och idéer. De intervjuade 

beskriver även att de gavs ett stort utrymme till egen planering och strukturering av sitt 

arbete avseende såväl arbetstider som strategi.  

 

”Det är ingen som ifrågasätter på något sätt. Jag får lägga upp det själv som 

jag vill ha det, så det passar för mig” (intervju 2). 

”Jag får en stor portion av autonomi, /chefen/ litar på mig och jag känner att de 

lyssnar på mig” (intervju 8).  

Kompetens 

Att kompetensen togs tillvara upplevdes av flertalet av de intervjuade. Däremot så gav 

några av de intervjuade uppfattningen av att de hade svårt att bedöma om deras 

kompetens togs tillvara eller ej samt att tillvaratagandet ytterligare kunde ökas genom 

att dela upp arbetet utifrån de individuella socialsekreterarnas intresse och fallenhet. 

 

”Jag tycker att min kompetens tas tillvara, jag känner att jag bidrar i situationer 

(…) och man lyssnar på vad jag tycker, så jag känner mig högst delaktig och 

tillvara” (Intervju 8). 

”Jag hade först en tjänst som jag sedan fick byta och orsaken var att de sa att 

jag var duktig på att uttrycka mig i skrift, och eftersom vi skriver mycket så 

tyckte de att jag skulle byta” (intervju 6). 

 

Några av de intervjuade kände sig dock tveksam till om deras kompetens togs tillvara 

eller ej samt upplevde att det var en förlust att ej göra det.  
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”Jag tycker att kompetensen till viss del tas tillvara. Jag var mentor till 

nyanställda ett tag, men det prioriterades inte i lönesamtalen, så det är jag inte 

längre” (intervju 4). 

”(…) allas åsikter kan inte beaktas, men att inte ta tillvara på all kunskap som vi 

besitter är slöseri” (intervju 7). 

 

I en av intervjuerna framkom även att intervjupersonen framhöll sitt egna ointresse till 

att dennes kompetens skulle nyttjas och/eller tas tillvara. Intervjupersonen ansåg att den 

inte önskade samt heller ej var pådrivande till att kompetensen skulle nyttjas, istället 

hade intervjupersonen ett fokus på att strikt utföra sitt arbete. Denna inställning och 

förståelse för det egna drivet kunde skönjas i flera av intervjuerna då socialsekreterarna 

framhöll sitt egna ansvar till att kompetensen skulle tas tillvara.   

 

”Jag var ganska tillbakalutad när det gällde mina egna styrkor, jag gick in i det 

jag skulle men inte mycket mer. Jag tror jag aldrig heller riktigt efterfrågade att 

dom skulle nyttja det riktigt, så det låg nog mycket på mig. Man måste ju visa 

framfötterna själv också” (intervju 5). 

”Jag har ju en lite brokig bakgrund och det används kanske inte i den 

utsträckning som den skulle kunna göras och visst känner jag mig 

understimulerad ibland, men jag propsar inte på det heller” (intervju 7). 

Andra omständigheter 

Syftet med denna del av studien var att finna eventuella andra omständigheter och 

behov, bortsett från de tre grundläggande behoven som självbestämmandeteorin utgår 

ifrån, som har varit av vikt i valet att stanna kvar. I Intervjuerna framkom dock hos 

samtliga intervjuade att det har varit arbetsgruppen och kollegorna som har varit det 

yttersta skälet till beslutet att stanna kvar. Här fanns ett utrymme för intervjupersonerna 

att redogöra för egna motiv och omständigheter, men för samtliga hade arbetsgruppen 

den avgörande rollen. I intervjuerna har ett flertal följd- och förklaringsfrågor ställts till 

intervjupersonerna för att dels få dem att vidare reflektera över andra omständigheter 

samt dels för att säkerställa att det ej fanns andra omständigheter som var av vikt.  
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”Det har alltid funnits bra arbetskamrater och sen har det varit en viss lathet 

och en viss trygghet hos mig själv också. Men det har alltid funnits en handfull 

bra arbetskamrater och vi har följts åt några stycken under alla år” (intervju 7). 

”Jag hade en fast tjänst i /kommun A/ och det gjorde mycket, men jag hade ändå 

bra kollegor och det var positivt” (intervju 6). 

 

I två av intervjuerna nämndes andra omständigheter som till viss del har bidragit, men 

dessa har endast delvis påverkat. De omständigheter som nämndes var trygghet och 

tjänstens utformning. 

 

”Dels handlar det ju jättemycket om mig själv naturligtvis, att jag är en sådan 

person, lite trygghetsnarkomani (…). Men det har alltid funnits grunden till 

varför jag har stannat kvar, hur det än har varit, har det alltid funnits några 

arbetskamrater som jag har haft väldigt nära kontakt med och det har varit 

avgörande. Det har funnits perioder när det har stormat ordentligt och att man 

har känt ’inte en dag till’, men det har ändå alltid funnits en grund, samvaro och 

stöd. Och så har man tänkt att det goda måste segra på något sätt till slut” 

(intervju 2). 

”Framförallt är det tjänsten i sig, men om jag skulle bli erbjuden en likadan i 

annan kommun så skulle jag inte sluta. Samarbetet mellan mig och mina 

kollegor fungerar bra, samarbetet med cheferna fungerar bra och sen att jag 

trivs ju väldigt bra i den här arbetsgruppen” (intervju 8). 

 

I intervjuerna har även uttryckts en stor belåtenhet och nöjsamhet avseende chefer och 

ledning. Detta har av de intervjuade uttryckts som en del av samvaro och 

självbestämmande. I analysen har vi dock tolkat dessa svar som ett uttryck för ledarskap 

och därav övriga omständigheter till varför de anställda har valt att stanna kvar i 

kommun A.   

Flera av de intervjuade har upplevt förändringar, såväl fysiskt som strategiskt, 

avseende chefskapet på arbetsplatsen. De har fått tjänstgjort under ett flertal olika chefer 

men uttrycker i intervjuerna en stor tillfredsställelse över gällande chefer och dess 

strategier. Flera av de intervjuade framhåller även möjligheten att alltid kunna söka upp 

sin chef för att få stöd och vägledning.   
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”Sen trivs jag med arbetskamraterna och just nu trivs jag väldigt bra med 

chefen. (…) Man kan gå in till /chefen/ med vad som helst och det känns tryggt, 

man får bra råd och /chefen/ fördömer en aldrig” (intervju 2). 

 

Tryggheten i chefen speglar sig även i behovet och vikten av att känna ett stöd och en 

uppbackning från chefen, som de intervjuade framhåller. Flera av de intervjuade 

beskriver att det är viktigt med chefer som stöttar och backar upp socialsekreterarna i 

såväl med som motgång samt att de finns tillgänglig i det dagliga arbetet. 

 

”Det finns alltid någon chef att hitta, som har dörren öppen eller är tillgänglig 

och hjälper till så gott de kan fast det kanske inte är deras område eller deras 

arbetsuppgift så finns det någon man kan gå till” (intervju 3).  

”Det jag tyckte var positivt med min chef där var att chefen stod upp för oss nya. 

Och sa till många utanför socialtjänsten att det här är de socialsekreterare vi 

har och vi måste hjälpas åt och det är dom som kan det här jobbet och vi måste 

stötta dom, dom är duktiga” (Intervju 5). 

 

Ytterligare en omständighet som ej visade sig vara av vikt var kommun A´s geografiska 

läge. Då kommun A ligger geografiskt lämpligt placerat för såväl pendlare som de som 

bor i närheten, skulle detta kunna ha haft en påverkan i valet att stanna kvar. I intervju 

framkom dock att detta ej hade haft ett avgörande i beslutet. 

 

”Det är precis lagom avstånd med tåget till (…) och (…), men det är inte den 

största av dom och avgörande grejen utan det är tjänsten i sig och sen trivseln” 

(intervju 8).  
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Diskussion 
 

I resultatet kan vi med tydlighet se att samhörighet och självbestämmande var av stor 

vikt för de intervjuade i valet att stanna vid arbetsplatsen. Kompetensbehovet däremot 

fanns det ett stöd för, dock inte lika tydligt som de andra behovsområdena. Detta 

innebär att det finns ett stöd för frågeställning nummer ett, d.v.s. att de anställda 

upplever att självbestämmandeteorins behovsområden är uppfyllda på arbetsplatsen. I 

analysen framkommer även ett stöd för frågeställning nummer två som avser om dessa 

behovsområden har haft en påverkan i valet att stanna kvar då det med tydlighet 

framkommit i intervjuerna att behovsområdena har varit centrala i valet att kvarstå vid 

sin tjänst. Frågeställning nummer tre, d.v.s. om det finns några andra omständigheter 

eller behov som har varit viktiga i valet att stanna kvar, ger även det stöd för 

självbestämmandeteorin då samtliga intervjuade har uppgett samvaron och stödet från 

kollegor som ytterst avgörande.  

De intervjuade som hade valt att avsluta sin anställning vid kommun A framhöll båda 

samvaron och kollegiet som den omständighet som hade motiverat dem att stanna kvar 

så länge som de gjorde. 

Att ha en känsla av trygghet samt att ha en nära relationer till sina kollegor har 

framkommit vara av stor vikt för de intervjuade. Detta vidhåller även Deci & Ryan 

(1985) som beskriver att tryggheten och den sociala tillhörigheten är av vikt samt att 

den inre motivationen ökar när individer befinner sig i en trygg samvaro med nära 

relationer. Anledningen till att samhörigheten har kommit att spela en så pass stor roll 

ser vi i denna studie beror på att det finns ett stor behov av att dela såväl sina 

glädjefyllda stunder som sina motgångar och svårigheter med sina kollegor. Detta 

menar även Graves (2012) som redogör för vikten att dels känna sig sammankopplad 

med kollegor och ledning, men även redogör för vikten av att ges möjlighet till att dela 

glädje, fram- och motgångar samt problem, då detta ökar tillfredsställelsen och känslan 

av samhörighet. 

Enligt självbestämmandeteorin är behovet av samhörighet och samvaro väsentligt för 

individens känsla av tillfredsställelse, enligt Deci och Ryan (2000). I studien har 

framkommit att flertalet av de intervjuade såg avsaknaden av personalutrymmen samt 

den fysiska lokaliseringen som en negativ faktor samt en omständighet som minskade 

på känslan av samhörighet. De intervjuade framhåller ett stort behov av samvaro och 

gemenskap med sina kollegor, varav vikten av gemensamma personalutrymmen samt 
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samlokalisering blir med anledning av detta av stor vikt för behovsområdet 

samhörighet.  

Som nämnts ovan så har samvaron och samhörighet framkommit vara av stor vikt för 

de intervjuade, men även behovsområdet självbestämmande har visat sig vara av vikt 

samt väl tillgodosett på arbetsplatsen. Individer som upplever stöd i relationer upplever 

vanligtvis även ett stöd för deras autonomi och självbestämmande, enligt Deci och Ryan 

(2000), vilket vi tydligt kan se i vår studie då såväl samvaro samt känslan av 

självbestämmande upplevs befinna sig på en avsevärt hög nivå.  

Att uppleva känsla av självbestämmande vilar enligt Deci och Ryan (2000) på att 

individens möjlighet att själv styra sitt arbete och sina initiativ samt att individen 

upplever en känsla av valfrihet. Detta har tydligt framkommit i studien där de 

intervjuade redogör för att de känner en stor känsla av autonomi, att de tillåts strukturera 

sitt arbete på ett sätt som passar dem samt att de själva är initiativtagare till såväl beslut 

som handlingar generellt. Flertalet av de intervjuade redogör för i detta sammanhang en 

upplevelse av att cheferna har en hög tillit till de anställdas förmåga samt även en känsla 

av det finns tillåtelse till att ta egna initiativ.  

Tilliten kommer ofta till uttryck bland de intervjuade som en viktig omständighet 

avseende självbestämmande. Att tillit är viktigt anser även Deci och Ryan (2000) när de 

beskriver att om en individ ges tillit sin förmåga så ökar dennes känsla av autonomi och 

självbestämmande, vilket i sin tur ger en ökning på den inre motivationen. Vår 

uppfattning är den att tilliten är den omständighet som högst påverkar känslan av 

självbestämmande då samtliga framhåller detta samt då nivån av självbestämmande 

bedöms som hög bland de intervjuade.  

Tilliten tycks även tycks även ha en viss påverkan på huruvida de intervjuade 

upplever att deras kompetens tas tillvara eller ej. I studien framkommer att flera av de 

intervjuade upplever att cheferna tillvaratar deras kompetens i och med att de har en hög 

nivå av tillit till de anställdas tjänsteutövning. Denna känsla är dock tudelad då det 

framkommer i studien att några av de intervjuade upplever att det är svårt att bedöma 

huruvida deras kompetens tas tillvara eller ej, samt även en svårighet i bedömningen av 

den egna kompetensen. I en av intervjuerna framkommer dock att intervjupersonen gavs 

möjlighet att byta arbetsuppgift baserat på dennes kvalité som skulle komma till bättre 

uttryck under annan tjänsteutövning. Bytet var ett resultat av att cheferna 

uppmärksammade intervjupersonens kompetens samt såg till att den togs tillvara genom 

att erbjuda ett tjänstebyte.  Enligt Deci och Ryan (1985) samt Deci och Ryan (2000) 
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stärks känslan av att kompetensen tas tillvara genom att individen ges möjlighet att visa 

sina kunskaper samt att ges en positiv uppskattning. Detta anser vi styrker att kommun 

A har tillvaratagit individens kompetens genom att den intervjuade uppmärksammades 

samt gavs uppskattning. Att vissa av de intervjuade hade svårt att se sin egen kompetens 

samt svårigheter i bedömningen av huruvida den togs tillvara eller ej tror vi kan bero på, 

likt beskrivet av Deci och Ryan (2000), att de intervjuade ej har engagerat sig samt 

heller ej känner ansvar för sin kompetens. Enligt Deci och Ryan (2000) är det en 

förutsättning för motivation inom behovsområdet kompetens att individen känner sig 

ansvarig för sin kompetens samt att de kan stå för sin kompetens. I några av 

intervjuerna beskrivs att de har valt att ej framhålla sin förmåga och kompetens samt 

heller ej ”visa framfötterna” som ett resultat av ointresse och brist på engagemang, 

vilket enligt vår uppfattning ej bidrar till känslan av tillvaratagandet av kompetensen. Vi 

tror även att de intervjuade har haft en annan tolkning av begreppet kompetens än vad 

som menas enligt självbestämmandeteorin. Enligt Deci och Ryan (2000) avser 

kompetens att individen får uppskattning och ”feedback” till följd av effektivitet som 

genererar tillfredsställelse och ett behov av kompetens. Vi tror dock att 

intervjupersonerna har tolkat samt haft föreställningen om att behov av kompetens samt 

tillvaratagande av kompetens är ett uttryck för karriär och fortbildning. 

Sammantaget är vår uppfattning den att vi har fått svar på vår första frågeställning 

avseende om behovsområdena är uppfyllda på arbetsplatsen, då det framkommer i 

studien att samtliga behovsområden är uppfyllda. Dock finner vi inte ett lika stort stöd 

för huruvida känslan av att kompetensen tas tillvara. Detta tror vi kan bero på dels hur 

begreppet har tolkats samt dels på individerna själv då flera av dem ej har framhållit sin 

kompetens samt ej haft behov av att uppmärksammans inom detta område. Enligt 

självbestämmandeteorin (Deci och Ryan 2000) har vanligen behovsområden 

självbestämmande och kompetens den största vikten och känsla av samhörighet tillmäts 

en mindre vikt för teorin. I vår studie har främst samhörighet visat sig vara avgörande 

men även självbestämmande har visat sig ha stor tyngd, däremot har känslan av att 

kompetensen tas tillvara visat sig ej vara av lika stor vikt. Anledningen till att samvaron 

har tillskrivits en så central roll av de tre olika behovsområdena tror vi beror på arbetets 

utsatthet och komplexitet. I intervjuerna framkommer att de intervjuade finner ett stort 

stöd i sina kollegor, i såväl med- som motgång, samt använder sig av samvaron och 

gemenskapen som en form av ventil där de kan kliva ur socialsekreterarrollen. De 
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beskriver att de behöver gemenskapen och stödet från kollegorna när arbetet är tungt 

och påfrestande.  

Den ovan beskrivna studien med rumänska volontärer (Haivas 2013) redovisade ett 

resultat där samvaro hade ett minskat inflytande på motivationen att kvarstå vid sitt 

uppdrag. Anledningen till att vår studie skiljer sig från denna tror vi beror på att i 

socialsekreteraryrket så finns ett stort behov av stöd och samvaro då yrket är väldigt 

utsatt, komplext och där sårbarheten är stor. Syftet med samvaron blir då att finna stöd 

och gemenskap för att uthärda det påfrestande arbetet. Volontärerna däremot har inte 

samma behov av samvaro, stöd och gemenskap då de enligt Haivas (2013) hade detta 

behov tillgodosett utanför sitt uppdrag.  

Den höga känslan av samhörighet besvarar även vår andra frågeställning, avseende 

om behovsområdena påverkar valet att stanna kvar på arbetsplatsen, då samvaron och 

gemenskapen har varit ytterst avgörande i valet att stanna kvar. Samtliga intervjuade 

framhöll återkommande att kollegorna och samvaron med dem är och har varit det som 

har fått dem att kvarstå, samt även den omständighet som motiverade de två som har 

slutat att stanna så länge som de gjorde.  

Den tredje frågeställningen avsåg vilka andra omständigheter eller behov som har 

varit viktiga i valet att stanna besvarades även den samt styrkte 

självbestämmandeteorins tre behovsområden. Frågorna kring detta i intervjuerna 

öppnade upp för övriga infallsvinklar och omständigheter till varför de intervjuade hade 

valt att stanna kvar. Dock visade det sig att samtliga intervjuade ej fann andra 

omständigheter i sitt val annat än just kollegiet och samhörigheten med desamma. De 

beskrev bl.a. att hur ostabilt och ostrukturerat arbetet än har varit så har det alltid funnits 

en grund, en samvaro och ett stöd hos kollegorna som har gjort att de har uthärdat. En 

av de intervjuade uttryckte även att förr eller senare så skulle det goda segra.  

 I resultatet har, avseende andra omständigheter, även redovisats de intervjuades 

perspektiv på chef och ledning. De intervjuade har nämnt detta som en del av samvaro 

och självbestämmande men vi har valt att tolka dessa svar som ett uttryck för ledarskap 

och därav andra omständigheter. Flertalet av de intervjuade framhöll sina chefer som 

trygga personer där de fann stort stöd och uppbackning. Detta omnämns även av Deci 

och Ryan (2000) samt av Graves (2012) som beskriver att när individer upplever sina 

överordnade som omhändertagande och innerliga så ökar den inre motivationen, samt 

att när en anställd känner sig trygg och sammankopplad med bl.a. ledningen uppstår en 

känsla av tillfredsställelse i behovet av samhörighet.  
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Två av intervjupersonerna nämnde andra omständigheter som till viss del har varit 

bidragande, dock ej avgörande. De beskrev att tjänsten och dess utformning var av vikt 

samt att känslan av trygghet var betydelsefull. Tryggheten kan vi dock koppla till känsla 

av samhörighet då det beskriv som en väsentlig del av behovsområdet samvaro, enligt 

Deci och Ryan (1985).  

En föreställning som vi hade i ett inledande skede var att kommun A´s geografiska 

läge samt dess lämplighet för pendlare skulle kunna vara avgörande i valet att stanna 

kvar. Det visade sig dock att detta ej tillskrev någon betydelse då bl.a. en av de 

intervjuade tydligt beskrev att ett arbetsplatsbyte ej skulle bli aktuellt om en liknande 

tjänst erbjöds på närmare håll p.g.a. att intervjupersonen trivdes så bra med sina 

kollegor och den samhörighet som råder.  

Sammanfattningsvis kan tydligt uttryckas att frågeställning tre avseende övriga 

omständigheter kom att ge svar på samt ett stort stöd för självbestämmandeteorins 

behovsområden, då samhörigheten framhölls som en stark motivator till att kvarstå vid 

sin tjänst. Frågeställning ett och två har blivit besvarad ovan, då vi kan se att de 

anställda upplever en känsla av samvaro, självbestämmande och till viss del 

tillvaratagande av kompetensen, samt att dessa behovsområden, framförallt samvaro, 

har påverkat i valet att stanna kvar. Frågeställning tre styrkte detta genom att de 

intervjuade åter framhöll samvaro som avgörande i valet att kvarstå.  

Avslutningsvis så har vi reflekterat över studiens metod och tillvägagångssätt. 

Intervjuerna har genomförts på det sätt som har redovisats i metodavsnittet. Det som har 

varit viktigt för oss är att ge samtliga intervjuade samma förutsättningar, vilket vi har 

kunnat göra. Det har inneburit att de som arbetar kvar i kommun A har intervjuats på 

plats, medan de två som har avslutat sin anställning intervjuades båda via telefon. Vi 

uppmärksammade dock att intervjuerna som genomfördes via telefon blev av annan 

kvalité då dialogen blev kortare och svaren inte lika utförliga. För att detta inte skulle ha 

en påverkan på resultatet fick båda av dem som hade slutat samma förutsättningar med 

telefonintervju, dock gav intervjupersonerna liknande svar som övriga intervjuade på 

frågorna avseende behovsområdena, om än något mer kortfattat. 

Vidare så upplevde vi redan vid intervju nummer fem att vi kunde ana en mättnad i 

materialet då vi uppmärksammade ett liknande mönster i svaren hos de intervjuade. Vi 

valde dock att genomföra övriga tre intervjuer, dels p.g.a. att de var sedan tidigare 

inbokade, samt dels för att säkerställa och konstatera att syftet med studien uppfylls.  
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Intervjuguiden som användes upplever vi har varit bra, dock har vi reflekterat över 

om frågorna avseende behovsområdet kompetens skulle ha formulerats annorlunda 

alternativt ha utvecklats så att intervjupersonerna gavs en bättre förståelse för begreppet 

kompetens. I analysen har vi uppmärksammat att några intervjupersoner tycks har tolkat 

begreppet kompetens på ett annat sätt än enligt självbestämmandeteorin, vilket gör att 

resultatet avseende detta behovsområde inte blir lika tydligt som för de andra 

behovsområdena.   

Vid transkribering och analys av materialet har vi vid flertalet tillfällen fått tagit 

vidare beslut avseende etiska ställningstaganden för att säkerställa att 

intervjupersonerna kvarstår som konfidentiella. Bortsett från att avidentifiera 

intervjupersonerna genom att ej nämna namn, ålder, kön och befattning, så fick vi i 

analysprocessen även utesluta detaljer som anställningstid, kollegors namn samt om 

intervjupersonens närmste chef var en kvinna eller man. Detta p.g.a. att många av de 

citat som har använts i studien hade kunnat äventyra intervjupersonernas 

konfidentialitet.  

Med anledning av att samvaron framkom som det viktigaste behovsområdet i valet 

att stanna kvar tror vi att det skulle vara intressant fördjupa forskning på hur det 

kommer sig att samvaron och samhörigheten har en så avgörande betydelse och stor 

genomslagskraft hos socialsekreterare i valet att stanna kvar vid sin arbetsplats. En 

sådan studie tror vi med fördel skulle kunna vidgas till en större omfattning där flera 

socialkontor deltar, såväl stora som små samt på olika geografiska platser i Sverige. Vi 

tror att detta skulle kunna ge en bredare och tydligare bild till varför samvaron är så 

betydelsefull samt för att se att detta ej enbart avser kommun A.  
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Bilaga 
 

Intervjuguide 

1. Hur trivs du på din arbetsplats? 

2. Vad är det som gör att du trivs? 

3. Finns det något som skulle kunna förstärka din trivsel? 

4. Hur upplever du stödet och samvaron med kollegor? 

5. Hur upplever du gemenskapen på arbetsplatsen? Finns det något som skulle göra 

att känslan av gemenskap och samvaro stärks? 

6. Hur upplever du stödet från ledningen? 

7. Hur upplever du att din kompetens tas tillvara på? 

8. Hur skulle detta tillvaratagandet av kompetens ytterligare kunna förbättras 

och/eller förändras? 

9. Hur satsar arbetsgivaren på kompetensutvecklande åtgärder? Kan du ge något 

exempel? 

10. Upplever du att det finns utrymme för självbestämmande i din tjänsteutövning? 

11. Hur upplever du känslan av tillit och möjlighet att själv styra över ditt arbete? 

12. Hur skulle känslan av självbestämmande kunna utvecklas och/eller förändras? 

13. Vilka faktorer har varit avgörande för dig i valet att stanna kvar? 

14. Om du gavs möjlighet att förändra något i organisationen/arbetsplatsen, vad 

skulle det vara? 

 


