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Sammanfattning  
Vi har genomfört en kvalitativ studie med syfte att undersöka arbetsmotivationen hos 

personal på två korttidsboenden i en närliggande kommun till Göteborg. Korttidsboendena 

är till för ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser med utåtagerande problematik. Det 

råder en tuff arbetsmiljö där hot och våld förekommer. I studien ställer vi oss frågor om 

personalen upplever sig motiverade i arbetet, vad som motiverar dem och om det finns 

faktorer som påverkar motivationen negativt.  

 

Empiri har samlats genom semi-strukturerade intervjuer med nio respondenter från de två 

korttidsboendena. 

 

Resultatet visar på att personalen upplever sig motiverade och att det finns sex faktorer som 

påverkar arbetsmotivationen bland personalen positivt, negativt och/eller båda och. Dessa 

faktorer är ekonomiska incitament, arbetsmiljö, arbetskamrater, att arbeta med människor, 

struktur och arbetsförhållanden. Faktorerna som främst höjde arbetsmotivationen är att 

personalen får arbeta med människor och den fria strukturen med stort eget ansvar. De 

faktorer som påverkade arbetsmotivationen negativt är en arbetsmiljö där hot och våld 

förekommer samt att strukturen upplevs som diffus och arbetsrollen otydlig.  

 

Resultatet diskuteras utifrån Frederick Herzbergs tvåfakorsteori, Self-determination-theory 

av Edward Deci och Richard Ryan tidigare forskning utförd av Yasushi Kudo, Adam M. 

Grant, Karen Danna och Ricky W. Griffin och Daniel A. Sachau.  

  



 

 

Abstract 
We have made a qualitative study to investigate the motivation to work amongst staff at two 

short term accommodations in a municipality close to Gothenburg. The accommodations are 

for adolescents with neuropsychiatric disorders with outward behavioral problems. This is a 

tough environment where threats and violence occur regularly. In this study, we ask the 

questions if the staff feel motivated to work, what motivates them, and if there are factors 

that negatively influence motivation.  

 

Empirical data was collected through semi-structured interviews with nine respondents from 

the two short term accommodations.  

 

The results show that the staff feel motivated and that there are six factors affecting work 

motivation among the staff. These factors are: economical incitements, work environment, 

colleagues, working with people, structure and work conditions. The factors that enhance 

motivation are relationships between colleagues, and between patients and staff, and a high 

degree of autonomy at work. The factors that negatively influence the motivation to work 

are: unclear structure, unclear work roles and tough working environment.  

 

The results are discussed with Herzberg's Twofactor theory, Self-determination-theory and 

with previous research of the subject by Kudo, Grant, Danna & Griffin and Sachau.
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INLEDNING 

Arbetet är en stor del av en vuxen människas vardag, då vi spenderar en större del av vår 

vakna tid på arbetet. Arbetet blir för många därmed den främsta sysselsättningen i livet. Då 

vi människor tillbringar så mycket av vår vakna tid på ett arbete borde det rimligtvis 

behövas något som driver oss att arbeta. De flesta är nog överens om att en stor drivkraft är 

lönen. Vi har ett samhälle uppbyggt kring konsumtion, lönen skall täcka utgifter som mat, 

hem, kläder och nöjen. Hade det varit så enkelt att lönen är den enda faktorn som driver 

människor till att arbeta, borde de flesta söka sig till högavlönade branscher, där snabba 

pengar finns att tjäna. Men det är inte möjligt, då det inte finns möjligheter för alla att arbeta 

i högavlönade branscher. Alla arbeten ser olika ut och har olika förutsättningar i form av lön, 

arbetsbörda samt kvalifikationer som krävs.  Arbetsmarknaden är en dynamisk marknad, där 

faktorer som kompetens, tillgång och efterfrågan styr, vilket påverkar vilka arbeten som är 

tillgängliga för individen.  

 

Valet av arbete är delvis fritt för oss människor då det är vi som skapar dem och vi kan som 

individer anpassa oss till arbetsmarknaden och styra våra möjligheter till jobb genom 

exempelvis utbildning och intressen. Vad är det som gör att en del människor aktivt söker 

sig till branscher som har rykte om sig att ge dåligt betalt, med obekväma arbetstider och en 

stressig miljö, som exempelvis vården? När man tänker på vårdyrken tänker man ofta på 

stress, dåliga löner och obekväma arbetstider i form av exempelvis nattarbete och långa 

arbetspass. Då borde det rimligtvis finnas något djupare som motiverar människor att arbeta 

inom denna bransch med dessa arbetsvillkor.    

 

Om man dessutom tänker sig att patienterna har en utåtagerande problematik som försvårar 

arbetet, där det händer att både delar av personalen och andra patienter blivit utsatta för 

fysiskt våld och hot, och risken att det händer igen är ständigt överhängande. I en sådan 

arbetsmiljö kan man fråga sig vad som motiverar personalen att arbeta. Vad är det som får 

personalen att gå upp på morgonen, genomföra sitt arbetspass, och dessutom göra det med 

stort engagemang och glädje? Det är just denna fråga, som vi vill undersöka med vår studie 

och vi har därför sökt upp två boenden där denna problematik är en del av personalens 

vardag. Dessa två korttidsboenden ligger i en kranskommun till Göteborg och är till för barn 

och ungdomar upp till 21 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (brukare), som 

Aspbergerssyndrom eller diagnoser inom ADHD och ADD med tillhörande utåtagerande 

problematik.  
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att få kunskap om och försöka förstå vad som motiverar 

personalen på de två korttidsboendena. I studien kommer utrönas vad det finns för faktorer 

utöver lön som gör att personal motiveras att arbeta  inom vård och omsorg på dessa 

specifika arbetsplatser. Syftet är också att undersöka var personalen finner sin 

arbetsmotivation och att identifiera om det finns faktorer som har negativ effekt på 

arbetsmotivationen.  

Frågeställningar 

 Upplever sig personalen motiverad i sitt arbete?  

 Vad anser personalen skapar arbetsmotivation?  

 Finns det faktorer som har negativ effekt på arbetsmotivationen? 

 

Begreppspreciseringar 

ADHD: symptom i form av bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, 

överaktivitet och impulskontrollbrist (http://www.socialstyrelsen.se/psykiskhalsa/adhd).  

 

ADD: Störningar som depression, ångest och självdestruktivt beteende. Ofta mycket 

lättdistraherad av yttre stimuli vilket bland annat medför svårigheter att följa instruktioner 

(http://www.add.org/).  

 

Aspberger: Personen har normal eller hög intelligens och normal språklig förmåga, men 

signifikant nedsatt social interaktionsförmåga och specifika intressen 

(http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Aspergers-syndrom/).  

 

Brukare: Syftar till den individ som vistas på korttidsboendet. 

 

Korttidsboende: Med korttidsboende menar vi tillfälligt boende i särskilda boendeformer 

förenad med behandling, rehabilitering och/eller omvårdnad för bland annat avlösning, 

växelvård och eftervård.  

 

Arbetsmotivation: Den energigivande kraft som initierar en persons arbetsrelaterade 

beteende och formar dess inriktning, intensitet och uthållighet. 

 

Disposition 

Inledningsvis gavs en bakgrund till studien och studiens syfte och frågeställningar 

presenterades samt definitioner av nyckelbegrepp.  

 

I nästa kapitel presenterar vi tidigare forskning som berör ämnet arbetsmotivation. Vi 

presenterar en studie av Kudo (årtal) och en studie av Danna och Griffin (årtal) samt en 

artikel av Grant (årtal).   

 

Vi presenterar därefter de teorier vi valt att ha som utgångspunkter under studien, Herzbergs 

tvåfaktors teori, och bemöter kritiken av Herzbergs teori med en artikel av Sachau (årtal). 

Ytterligare en teori presenteras, Self-determination Theory av Deci och Ryan (årtal). 

 

http://www.socialstyrelsen.se/psykiskhalsa/adhd
http://www.add.org/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Aspergers-syndrom/
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I metodkapitlet kommer vi gå igenom den metod vi har använt oss av samt urval och 

tillvägagångssätt. I detta avsnitt tas de fyra forskningsetiska principerna upp och hur de har 

följts i vår studie. Vi kommer även gå igenom hur vi har bearbetat och analyserat vårt 

material. Vår förförståelse redogörs för i detta kapitel. 

 

Resultatkapitlet består av en sammanställning av empirin från intervjuerna.  

 

I diskussionskapitlet diskuterar vi hur vi tolkar det resultat vi har fått fram, med 

utgångspunkt från våra teorier och den tidigare forskning vi har presenterat. 

 

Diskussionen kommer även röra de metoder vi har använt oss av för att ta fram, tolka, 

analysera och presentera resultatet. I metoddiskussionen tar vi även upp de problem vi stött 

på samt vad vi kunde har gjort annorlunda. Kapitlet avslutas med den fortsatta forskning 

som vi anser vara intressant att spinna vidare på.  

 

Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning som funnits intressant för studien. 

 

I sökandet efter tidigare forskning kring området arbetsmotivation har vi funnit en del 

relevanta studier om ämnet. De tre studierna som presenteras här har en nära anknytning till 

vår studie. Detta genom att samtliga studier berör begreppet arbetsmotivation, och har 

genomförts på arbetsplatser inom vård och omsorg. I samband med en av våra teoretiska 

utgångspunkter, presenteras ytterligare en studie som har nära anknytning till en av 

teorierna, och därmed lämpar sig bättre att bli presenterad där. 

Enhancing work motivation for Japanese female nurses in small to medium-sized 
private hospitals by analyzing job satisfatcion 
Yasushi Kudo har gjort en studie på området vård och omsorg om sambandet mellan 

arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation bland sjuksköterskor på små och medelstora 

privatsjukhus i Japan.  

 

Urvalet bestod av 1116 kvinnliga sjuksköterskor, som fick fylla i en enkät. Studien fann att 

sjuksköterskorna hade olika åsikter om att vara engagerade i patienterna och att vara 

dedikerade i sjukhuset. Många kände ett engagemang för patienterna, men var inte lika 

engagerade i sjukhuset som organisation. I studien kartlades sju olika faktorer som gav 

arbetstillfredsställelse, dessa var: lön, att arbeta som specialister, att de upplevde säkerhet på 

arbetsplatsen, att ha bra relationer med överordnade, arbetslivets balans, relationer mellan 

sjuksköterskor och ha bra kommunikationen med läkaren (Kudo, 2010, ss. 239). 

 

Studien visade att de som arbetade deltid hade mindre engagemang för sjukhuset, de 

saknade en känsla av anknytning till sjukhuset. Kudo ansåg att man bör öka känslan av 

anknytning för att öka deras engagemang och därmed få ett bättre sjukhus. Studien fann 

även att engagemanget för patienter ökade med sjuksköterskornas ålder, ju äldre desto mer 

engagerad. Något som leder till att man tenderar att ta mer ansvar både för patienter och för 

sjukhuset som organisation (Kudo, 2010, ss.241).  

 

Det som är mest intressant i studien och relevant för vår studie är att sjuksköterskorna 

uppnådde självförverkligande i att hjälpa patienter, att de fick använda sin specialistkunskap 

för att rädda liv. Det skapar en upplevelse av att arbetet är värdefullt och detta fungerar som 

en motivationsfaktor. Studien visade också på sambandet mellan att arbeta i vad som 
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upplevs som en tillfredställande arbetsmiljö och arbetsmotivation. Ju mer nöjd sjuksköter-

skorna var med sin arbetsmiljö, ju mer arbetsmotivation hade de. Studien fann att alla 

arbetade för att få lön, men det var inte lönen som motiverade dem i det dagliga arbete, utan 

känslan av att skydda människors liv och hälsa (Kudo, 2010, ss.244). Detta blir intressant 

för vår studie då vi vill finna de faktorerna utöver lönen som motiverar personalen i sitt 

arbete och för de faktum att i arbetsmiljön i studien, förekommer det hot och våld mot 

personalen. 

 

Health and well-being in the workplace: a review and synthesis of the literature 

Karen Danna och Ricky W. Griffin (1999) har gjort en studie i Texas angående välmående 

och hälsa bland personal, på flera olika typer av arbetsplatser, inom olika branscher. De har 

funnit flera faktorer och problemområden som påverkar personalens hälsa och välmående. 

Exempelvis att ohälsosamma arbetsförhållanden kan leda till mindre välmående personal. 

Några ohälsosamma faktorer kan vara underbemanning, skiftarbete och obekväma 

arbetstider, långa arbetspass, risker och faror i arbetsuppgifterna samt understimulering. 

Danna och Griffin (1999:361) hävdar att dessa ohälsosamma faktorer kan leda till stress 

bland personalen och till en ökning av ohälsosamma aktiviteter såsom rökning, samt 

generera fysiska såväl som psykiska problem. Understimulering och underbemanning är en 

faktor som kan leda till lågt självförtroende bland personalen. 

 

Ytterligare en faktor som studien presenterar som avgörande för välbefinnandet var vilken 

roll personalen har inom företaget. En otydlig roll kan leda till stress bland personalen. 

Andra faktorer som påverkar välmående negativt är konflikter mellan ledning, personal eller 

inom personalgruppen, hög personalomsättning och brist på resurser. Alla dessa negativa 

faktorer kan leda till utmattning för personalen (Danna & Griffin, 1999, ss. 370).  

 

Studien tar även upp faktorer som är viktiga för att nå välbefinnande på arbetet, som 

exempelvis en fungerande personalgrupp. Relationer på arbetsplatsen är av stor vikt för 

individers välmående. Det handlar om relationen mellan kollegor, med överordnade och 

underordnade. Goda relationer leder till många positiva effekter som bra teamwork och 

känslan av stöd, vilket kan leda till ökad produktivitet (Danna & Griffin, 1999, ss. 370).  

 

En faktor som visade sig inverka både positivt och negativt var möjligheterna till 

karriärutveckling. Pressen att göra karriär kan vara stressande för individen och leda till 

osäkerhet. För andra kan möjligheten till karriärutveckling fungera motiverande. 

Organisationsstrukturen är också en faktor som är avgörande för personalens välbefinnande. 

En diffus struktur och dåligt ledarskap kan skapa stress. En ledare som inte kan 

kommunicera, eller göra personalen delaktig leder till ineffektivitet och bristande 

engagemang. Sist tar de även upp gränsen mellan fritid och arbete, en otydlig gräns mellan 

dessa riskerar att arbetet inkräktar på privatlivet vilket kan skapa stress. Det kan även 

påverka individernas identitet och självkänsla (Danna & Griffin, 1999, ss. 371-374). 

 

Denna studie är relevant för oss då den tar upp flera faktorer som leder till välmående eller 

ohälsa på arbetsplatsen. Vi kommer i vår studie titta på vilka faktorer som skapar 

motivation, alltså vilka faktorer som gör att personalen mår bra i sitt arbete och kan prestera. 

Vi kommer även precis som, Danna och Griffin, undersöka om det finns faktorer som sätter 

hinder för arbetsmotivationen.  
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Relational job design and the motivation to make a prosocial difference 

Adam M. Grant (2007) har skrivit en artikel om hur anställda motiveras att göra en skillnad i 

människors liv genom hur arbetets kontext ser ut. Grant menar att det finns mycket 

forskning som visar på att anställda engagerar sig för att göra en positiv förändring i 

människors liv. Vissa egenskaper gör att individer söker sig till arbeten där det finns 

möjlighet att göra skillnad. För att motivera sina anställda anger många organisationer och 

företag att deras mål är att verka för en positiv förändring i människors liv eller i samhället. 

Det finns yrken där det är självklart att målet är att göra en positiv skillnad, exempelvis 

läkare. Det finns också yrken där det inte är lika självklart utan något ledningen förmedlar 

till de anställda, som exempelvis att en säljares uppgift är att sälja en produkt som 

underlättar människors vardag. Trots att det finns mycket forskning som pekar på att 

anställda vill verka för en positiv förändring, menar Grant att det saknas forskning kring 

motivationens källa att arbeta för att göra en positiv förändring i människors liv. Han menar 

att det bottnar i de interpersonella relationerna i arbetet och hur arbetets kontext ger 

möjlighet för dessa relationer (Grant, 2007, ss. 393). 

 

Grant presenterar en modell som visar hur arbetets kontext skapar motivation. Modellen 

bygger på hur de interpersonella relationerna är uppbyggda och vad det finns för möjligheter 

till dessa. Det finns tre olika huvudfaktorer som bidrar till att skapa motivation för att arbeta 

för positiva förändringar (Grant, 2007, ss. 395). Det första är vilken påverkan ens arbete har 

på mottagaren, som kan vara patienten, kollegor eller samhället. Ju mer individen kan 

påverka desto mer motiverad blir individen att arbeta för en positiv förändring. Exempelvis 

har en läkare stor påverkan på sina patienter, skillnaden på ett väl eller sämre utfört arbete 

kan vara skillnaden mellan liv och död. Den andra faktor handlar om kontakten med 

mottagaren, hur ofta man träffar personen, hur länge, hur djup relationen är och hur många 

som blir påverkade av ens arbete. Ju fler personer som påverkas, desto större motivation att 

utföra ett bra arbete. Om du inte träffar mottagaren alls, kan motivationen sjunka. Får man 

gensvar av mottagaren att man utfört ett bra arbete ökas motivationen, exempelvis när en 

läkare ser att personen blir frisk (Grant, 2007, ss. 401). Den tredje faktor handlar om hur 

bestående påverkan blir. Om en anställd gör en positiv förändring i någons liv som består, så 

skulle det öka motivationen. Han menar också att flera uppgifter tillsammans ofta upplevs 

som att de gör större påverkan än vad en arbetsuppgift gör. Därför ser man till helheten av 

arbetet och om helhetsupplevelsen av ens arbete är att man gör skillnad så blir man mer 

motiverad (Grant, 2007, ss. 415).  

 

Källan till motivation är alltså enligt Grant (2007) om det finns möjligheter för de anställda 

att påverka andra människors liv positivt och hur de interpersonella relationerna ser ut. 

Denna artikel blir intressant för studien då personalen träffar mottagarna, i detta fall 

brukarna, dagligen. Personalens arbete påverkar även brukarna direkt och bestående, då de 

stannar under en längre tid med brukarna och arbetar för att de ska få en meningsfull fritid 

och tränas i sociala relationer. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Under denna rubrik framförs de teoretiska utgångspunkter vi valt. Utgångspunkterna 

tillsammans med tidigare forskning utgör grunden för vår analys av resultatet. Här 

presenteras även tidigare forskning, som har nära anknytning till tvåfaktorsteorin. 

Tvåfaktors teorin 

Vid studier av begreppet arbetsmotivation är det svårt att bortse från Frederick Herzbergs 

tvåfaktors teori. Teorin grundar sig på att det finns olika faktorer som skapar 

arbetsmotivation. Dessa kan delas in i två olika grupper, hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna tillgodoser de grundläggande behoven för att skapa 

trivsel och arbetsmotivation. Det kan vara faktorer som lön, arbetsmiljö och arbetssäkerhet. 

När hygienfaktorerna sjunker till en nivå som anses oacceptabel, sjunker motivationen hos 

den anställde och arbetet riskerar att bli lidande. Dock menar Herzberg att hygienfaktorerna 

aldrig kan höja din arbetsmotivation över en viss nivå. När hygienfaktorer är acceptabla eller 

till och med optimala, exempelvis genom att den anställde har en bra lön och goda 

arbetsförhållanden ökar inte arbetsmotivationen över den grundläggande nivån. 

Hygienfaktorerna kan alltså endast användas för att bibehålla den grundläggande nivån eller 

ha en motivationsdämpande inverkan (Herzberg, 1992, ss. 113-114).  

 

För att öka arbetsmotivationen över den grundläggande nivån menar 

Herzberger att det krävs motivationsfaktorer. Detta kan exempelvis vara ett 

erkännande, att få ta ansvar, möjlighet att vara kreativ och möjlighet till att 

utvecklas. Dessa faktorer upplevs och uppfattas individuellt, när rätt 

förutsättningar finns växer arbetsmotivationen inifrån individen och har 

potential att höja sin prestationsnivå. Kärnan i tvåfaktors teorin är att en hög 

nivå av både hygienfaktorer och motivationsfaktorer är väsentliga för att höja 

arbetsmotivationen och få den anställda att prestera mer. Endast 

motivationsfaktorerna kan alltså inte fungera prestationshöjande så länge 

hygienfaktorerna inte har tillgodosett de grundläggande behoven (Herzberg, 

1992).  

 

Herzbergs teori är en av de tidigare teorierna kring arbetsmotivation, dock blir 

den intressant för vår studie då teorin gör en tydlig uppdelning mellan mer 

grundläggande och djupare faktorer som påverkar arbetsmotivation, och att 

Herzberg menar att båda måste vara uppfyllda för att arbetsmotivation skall nås 

i högre grad. Vi frågar oss om personalen upplever sig motiverade i arbete och 

om båda dessa faktorer upplevs som tillgodosedda eller vad motivation/brist på 

motivation beror på. Vi är medvetna om att teorin har fått utstå en del kritik 

genom åren. Vi vill därför lyfta fram en del av diskussionen som förs, för att 

komplettera teorin. 

 

Resurrecting the Motivation-Hygiene Theory: Herzberg and the Positive Psychology 

Movement 

Artikeln är skriven av forskaren Daniel A. Sachau och vill väcka nytt liv i en av de mest 

kontroversiella motivationsteorierna, nämligen Herzbergs tvåfaktors teori. En teori som fått 

stor genomslagskraft inom området, men samtidigt blivit hårt kritiserad. Sachau menar dock 
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att teorin till stora delar blivit vitalt missförstådd och feltolkad, något som Sachau i artikeln 

försöker få rätsida på. I artikeln görs även ett försök att lägga fram de misstag som Herzberg 

har gjort med sin teori.  

 
Den första feltolkningen som kritiker gör är att hygienfaktorer inte kan skapa motivation. 

Herzberg anser att hygienfaktorer kan motivera folk, men inte på ett långsiktigt plan. Därför 

menar han även att en arbetsgivare inte bör använda sig av hygienfaktorer som motivator, 

eftersom hygienfaktorer som lön och andra förmåner ständigt behöver förbättras för att hålla 

anställda motiverade eller i movement som Herzberg skulle kalla det. Det människor gör för 

att nå sina hygienfaktorer kallar han movement, och det som anställda gör för att nå sina 

motivationsfaktorer kallar han motivation.  Vanligtvis används termen motivation i en mer 

generell bemärkelse som både inkluderar begreppet movement och motivation. Herzberg 

menar att lön och andra hygienfaktorer kan få anställda att arbeta åt ett visst håll, vilket 

författaren tycker kan ses som en slags motivation. Genom att använda en mer begripbar 

terminologi menar Sachau att Herzberg skulle kunnat undvika denna misstolkning (Sachau, 

2007, ss.378). 

 
En annan feltolkning kritiker gör av Herzbergs tvåfaktors teori är att inte tillfredsställd och 

inte otillfredsställd är samma slags sinnesstämning. Dessa två inställningar till arbetsmotiva-

tion är vitalt olika. Att inte vara tillfredställd innebär per definition, ett negativt tillstånd.  

Medan att inte vara otillfredsställd, skulle kunna ses som en lätt positiv inställning. Även 

konsekvenserna skiljer sig åt beroende på vilka faktorer det är som skapar otillfredsställel-

sen, hygienfaktorerna eller motivationsfaktorerna. Är arbetarna till exempel inte helt 

tillfredsställda med sina löner, är det mer sannolikt att de går ut i strejk än om de är 

otillfredsställda med sina chanser till kreativitet och ansvarstagande på arbetet. Sachau 

(2007:384) menar att Herzberg faktiskt skiljer på dessa olika sorters inställningar till 

arbetsmotivation, men anser att en hel del feltolkningar skulle kunnat undvikas om han mer 

utförligt hade definierat begreppet tillfredställelse. 

 
Artikelns författare lägger även fram de misstag som han menar Herzberg har gjort. Det 

första uttalandet Sachau inte håller med om är: ”Arbetsrelationer kan inte skapa tillfreds-

ställelse”. Här menar Sachau (2007:386) att Herzberg har fel när han kategoriserar 

arbetsrelationer som en hygienfaktor, då Sachau menar att relationer kan få människor att 

växa och utvecklas mentalt. Goda relationer till sina kollegor kan även skapa lycka och 

välmående. Vilket kan göra att man bättre klarar av tristessen som arbetet kan innebära. 

Detta gör goda arbetsrelationer till en motivationfaktor,  

 

Ett annat misstag Sachau anser att Herzberg har gjort, är att han använt sig av den kritiska 

incident tekniken, för att testa sin motivationsteori. Tekniken går ut på att respondenten 

ombeds att berätta om en svår situation som har skötts bra, respektive en som skötts dåligt. 

Denna teknik anser Sachau vara bristfällig för att mäta arbetsmotivation. Studier har visat att 

när människor ska beskriva svåra situationer som gått bra, tenderar individer att framhäva 

sina egna goda prestationer så som att de tog ansvar, hade kontroll och var en god 

problemlösare. Alltså typiska motivationsfaktorer. Men när individer ombeds beskriva svåra 

situationer som fått negativ utgång, tenderar individer att skylla på yttre faktorer såsom 

bristfällig ledning, de dåliga arbetsförhållandena eller den dåliga arbetsmiljön. Alltså typiska 

hygienfaktorer. Denna teknik att mäta arbetsmotivation menar Sachau gör att studien 

förvisso är lätt att reproducera vilket skapar reliabiltet, men att den skadar studiens validitet, 

då tekniken inte till fullo kan stödja den data Herzberg menar att han fått fram. Enligt 
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Sachau vore det bättre att använda fler tekniker och metoder för att stärka validiteten i 

studien (Sachau, 2007, ss.388). 

 

Self-Determination theory – SDT 
Vi har valt att använda oss och stödja oss på ytterligare en teori, då den kompletterar och ger 

ett större djup i begreppet arbetsmotivation. 

Self-determination theory (SDT) delar in motivation i två tydliga och applicerbara grupper. 

SDT-teorin tydliggör att begreppet motivation inte bara bör mätas i hur mycket motivation 

en människa innehar, utan även bör mätas genom vilken slags motivation individen drivs av. 

 

Motivationsteorin  skiljer på olika slags motivation  beroende på vilken anledning som leder 

till handling. Edward Deci och Richard Ryan menar att motivation är ett flerbottnat 

fenomen. Människor har inte bara olika mycket motivation, utan även olika sorters 

motivation. För att förstå människors motivation räcker det alltså inte bara att mäta hur 

mycket motivation en individ har. Man måste även förstå människors bakomliggande 

attityder och mål till varför en individ handlar som den gör (Deci & Ryan, 2000, s. 54). 

 

Self-determination theory delar in motivation i antingen intrinsic motivation eller extrinsic 

motivation. På svenska, inre eller yttre motivation.  Inre motivation utgår från att individen 

utför en handling för att exempelvis den tycker det är kul, intressant eller utvecklande. Det 

görs för att man har ett naturligt självuppfyllande intresse i handlingen. Har individen en 

yttre motivation till handling, utförs handlingen då den leder till en från handlingen separat 

utkomst. Exempelvis att man blir belönad, får bättre betyg, eller höjer sin status. Deci och 

Ryan (2000:55) menar att resultatet av ens prestation kommer skilja sig kvalitativt, beroende 

på vilken slags motivation man har, yttre eller inre. Handlar individen utifrån inre 

motivation, alltså sin egen vilja att lära sig, utvecklas och att skapa något, blir resultatet från 

handlingen av högre kvalitet. Till skillnad från om individen handlar utifrån yttre motivation 

så som lön, status eller anseende. 

 

För att motivera individer blir det alltså viktigt att titta på vilka faktorer som skapar inre 

motivation och vilka faktorer som undergräver den. Inom SDT anses det att det är tre 

grundläggande faktorer som skapar inre motivation. Autonomi, kompetens och samhörighet. 

Autonomi är den fria viljan, känslan av självständighet och att handla utifrån sin självkänsla. 

Motsatsen till detta är att man känner sig hårt kontrollerad och styrd av yttre faktorer som 

individen inte kan påverka. Den andra faktorn för att skapa inre motivation är kompetens, att 

man sitter på den kunskap som krävs för att utföra uppgiften och effektivt kan använda sig 

av sin arbetsmiljö. En känsla av inkompetens blir en motverkande faktor för att skapa inre 

motivation. Den tredje och sista faktorn för att skapa inre motivation är samhörighet. 

Individer har ett behov att känna sig uppskattade och älskade av andra. En känsla av att man 

arbetar tillsammans är viktig för individen, men det blir även viktigt för organisationen 

eftersom det gör att de anställda blir mer benägna av att samarbeta inom grupper och att det 

skapar en vilja av att sprida kunskap mellan varandra (Deci & Ryan, 2000, ss. 57-59).  

  

Deci och Ryan (2000:57-59) menar även att inom SDT blir det viktigt att titta på de sorters 

motivation som kategoriseras som yttre motivation. Man menar att även en individs yttre 

motivation skiljer sig, beroende på vilken känsla av självständighet och frihet man upplever. 

SDT delar upp yttre motivation i fyra nivåer. Den lägsta och svagaste nivån av yttre 

motivation är extern kontroll. Här blir individen hårt styrd av yttre faktorer och drivs endast 
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av belöningen eller av rädsla för bestraffning. En mycket låg känsla av självständighet och 

frihet upplevs här. 

 

Introjicerad kontroll är nästa nivå av den yttre motivationen, här kontrollerar individen sig 

själv, men har inget eget intresse i att utföra sina uppgifter mer än att undvika känslor av 

skuld och skam om man inte skulle klara uppgifterna. En mer autonom och självbestäm-

mande form av yttre motivation är identifierad kontroll. I detta stadium har individen ett 

genuint intresse i att uppfylla målet med uppgiften och värderar därmed själv uppgiften som 

viktig (Deci & Ryan, 2000, ss. 57-59).  

 

Slutligen har vi den nivå av yttre motivation med störst grad av frihet och självständighet, 

den integrerade kontrollen. Här identifierar individen sig själv helt med de mål som den yttre 

motivationen har. Värderingar uppfattas som individens egna och man handlar utefter en 

upplevelse av att de är viktiga för en själv. Denna nivå av extern motivation, har många 

likheter med inre motivation. Men kategoriseras som yttre motivation då ens handlingar 

ändå motiveras av att man förväntar sig ett visst resultat, och inte av en inre glädje att utföra 

handlingen eller uppgiften. Man kan exempelvis känna stor glädje och självtillfredsställelse 

med sitt arbete, men att man inte skulle gå till sitt arbete om man inte fick någon lön (Deci 

& Ryan, 2000, ss. 60-62). 

  

För att nå de två högre stegen inom yttre motivation och bli mer självbestämmande, är det 

viktigt att individen får stöd i sina upplevelser om kompetens, självständighet och 

samhörighet. Alltså samma psykologiska behov som anses vitala för att upprätthålla sin inre 

motivation. Finns dessa psykologiska behov tillfredsställda har forskning visat att känslan av 

självbestämmande och assimilation av yttre värderingar ökar (Deci & Ryan, 2000, s. 64). 
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METOD 

I detta kapitel går vi igenom den metod vi använt oss av och hur vi har gått tillväga för att 

sammanställa studien. Här presenterar vi även studiens urval, material, tillvägagångsätt, de 

forskningsetiska principerna, bearbetning av analys samt vår förförståelse. 

Val av metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie ur ett hermeneutiskt perspektiv. En kvalitativ studie i 

form av intervjuer ger oss möjligheten att få en inblick i individers upplevelser, känslor, 

åsikter och attityder (May, 2001, s. 183). Vårt intresse ligger i att studera individens 

subjektiva upplevelser av arbetsmotivation, vilket den kvalitativa metoden ger oss möjlighet 

till (Backman, 2008, s. 64). En kvantitativ studie hade inte gett oss samma möjligheter att gå 

djupare in på individernas uppfattningar och känslor kring arbetsmotivation. En kvantitativ 

studie ger möjlighet att utföra mätningar och med hjälp av statistiska analyser dra generella 

slutsatser. Då vårt urval är litet på grund av att det är få anställda, skulle en kvantitativ studie 

inte ge oss möjligheten att göra statistiska analyser som är valida. (Backman, 2008, s. 33). 

Ett hermeneutiskt perspektiv ger oss möjligheten att förstå individerna i vår studie, och 

skapa en djupare helhet. Genom att grundligt skapa förståelse i delarna kan vi tydligare 

förstå och tolka helheten. Och genom att vi skapar en vidare förståelse av helheten kan vi 

bättre förstå delarna i vår studie (Thurén, 2007, s. 94).  

 

Urval 

Vi har valt att utföra studien på just dessa två gruppboendena, då vi själva har arbetat inom 

en annan del av verksamheten och har hört om den rådande tuffa arbetsmiljön på just dessa 

boenden, där hot och våld ingår. Det gjorde oss intresserade av vad som motiverar 

personalen att arbeta just där, då de antagligen skulle kunna arbeta på en arbetsplats där 

lönen är högre och arbetsmiljön lugnare. Det är även via vårt arbete som vi har kommit i 

kontakt med en enhetschef som gett oss möjlighet att utföra studien på boendena. Eftersom 

vi sökt efter särskilda kriterier när vi sökt intervjuobjekt har vi använt oss av ett så kallat 

strategiskt urval (May, 2001, s. 121). I urvalet har vi inte tagit hänsyn till kön, ålder eller 

utbildning. Det enda kriteriet har varit att de skall vara anställda på något av boendena. 

 

Den ursprungliga tanken var att genomföra intervjuer bland samtliga tillsvidareanställda. 

Dock fanns inte möjligheten eftersom ett antal tackade nej, samt att ett antal inte befanns sig 

på arbetsplatsen under den period som studien utfördes. Därför har även några vikarier 

tillfrågats. Totalt genomfördes nio intervjuer av 13 tillfrågade. Övriga 4 tillfrågade valde att 

tacka nej. 

 

Material 

En intervjuguide har utformats och använts under intervjuerna (se bilaga 1). Intervjuguiden 

utformades för att utföra semi-strukturerade intervjuer och består av 12 övergripande frågor 

om hur personalen upplever sin arbetssituation. Den inleds med lite lättare frågor kring hur 

länge de arbetat och hur det kommer sig att de började arbeta på vald arbetsplats. En del av 

frågorna är beskrivande, där vi bad dem beskriva deras upplevelser kring arbetet, exempel-

vis deras arbetsmiljö. I andra frågor bad vi dem exemplifiera olika situationer som en typisk 

dag eller en situation då det är roligt att arbeta. Frågorna är utformade som öppna frågor, 

vilket innebär att det inte finns frågor som kunde besvaras med enklare svar som ja och nej. 
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Ledande frågor har undvikits, för att ge respondenten utrymme att själv formulera sina svar 

(May, 2001, s. 157). Den semi-strukturerade intervjuformen hjälpte oss att hålla oss kvar 

kring studiens syfte, samtidigt som den gav respondenterna stort utrymme att sätta egna ord 

på sina tankar. Det fanns även möjlighet för respondenterna att utveckla och fördjupa sina 

svar. Vi hade vidare möjlighet att följa upp de eventuella sidospår som intervjun kunde ta,  

genom följdfrågor vilket gav intervjun ytterligare djup och förståelse för helheten (May, 

2001, s. 150).  

 

Tillvägagångssätt 

Intresset att forska om personal som arbetar med ungdomar som har neuropsykiatriska 

funktionshinder väcktes när vi själva arbetade i en annan del av verksamhet med kortare 

helgläger för funktionshindrade ungdomar. Ämnet arbetsmotivation blev intressant då vi fått 

indikationer på att det är en tuff arbetsmiljö med utåtagerande ungdomar. Vi kände då att 

denna arbetsplats lämpade sig utmärkt för att besvara studiens syfte och frågeställningar, då 

vår studie syftar till att ta reda på vad som driver personal i just en sådan arbetsmiljö. Efter 

att vi valt ämne och arbetsplats formulerade vi vår förförståelse, för att den inte skulle 

påverkas under studiens gång. 

 

För att nå personal kontaktade vi vår gate-keeper, och bokade ett möte. Under mötet 

presenterade vi våra tankar och han gav oss godkännande att genomföra en studie bland 

hans personal. Tanken var att vi skulle vara på enbart ett boende, men då det fanns för få 

personal beslutade vi att vara på båda boendena som enhetschefen leder. Responsen från 

utskickat appendix var svag, då vi enbart fick ett svar och vi beslutade att kontakta dem 

personligen istället. Vi ringde och blev inbjudna till deras arbetsplatser, där vi fick möjlighet 

att presentera oss och studien igen och utföra intervjuer med frivilliga.  

 

Respondenterna fick själva välja plats för intervjun, detta för att genomföra intervjun på en 

plats där respondenterna kände sig bekväma och avslappnade. Samtliga valde att bli 

intervjuade på sin arbetsplats, antingen under arbetspasset eller i samband med ett 

arbetspass. På båda boendena fanns ett enskilt rum, dit enbart personal hade tillgång. I dessa 

rum genomfördes intervjuerna. Vi bjöd på fika och inledde intervjun med att småprata lite, 

för att de skulle känna sig bekväma och känna förtroende för oss (May, 2001, s. 159). I 

samband med intervjun upprepade vi vårt syfte samt de etiska förhållningsreglerna. Vi bad 

om respondenternas godkännande av inspelning och spelade in i samtliga intervjuer. Detta 

för att ge oss möjlighet att lyssna på intervjuerna flera gånger, samt att underlätta för 

transkriberingen (Aspers, 2007, s. 152). 

 

En av oss ledde intervjun medan den andra förde anteckningar och närvarade som stöd, med 

möjlighet att bryta in med frågor. Nio intervjuer genomfördes och intervjutiden varierade 

från 40 min till 1 timme. Intervjuerna har genomförts individuellt och inte i grupp. Detta för 

att värna om anonymiteten, men också för att respondenterna lätt kan påverkas av varandra i 

en gruppintervju. Individuella intervjuer passar även bäst till syftet då det är deras personliga 

uppfattningar kring arbetsmotivation vi söker. (May, 2001, s. 153) 

 

Efter intervjuerna har samtligt material transkriberats, kodats och analyserats. Parallellt med 

utförande av intervjuer, har söknandet kring tidigare forskning och teorier kring arbets-

motivation fortlöpt.  
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Bearbetning och analys av material 

Samtliga inspelade intervjuer har blivit transkriberade till skrift med hjälp av transkribe-

ringsprogrammet Transcriber. Det innebär att transkribering har underlättats då ljudfilen 

synkas med skriften. På så vis kan man snabbt skifta mellan skrift och ljudfil. Transkribering 

har utförts för att underlätta läsning samt kodning och analys av materialet. (Aspers, 2007, s. 

149). Kodningen innebar att materialet bröts ner till mindre bitar för att göras mer greppbart 

och för att underlätta tolkning av materialet. En induktiv kodning har genomförts, då vi har 

utgått från empirin för att skapa teman som materialet kodats efter (Aspers, 2007, s. 160). 

När koderna har identifieras utifrån empirin har material sorteras enligt färgkoder, där varje 

tema ges en specifik färg. Totalt identifierades sex olika teman om arbetsmotivation: 

Ekonomiska incitament, arbetsmiljö, arbetskamrater, arbeta med människor, struktur i 

arbetet och arbetsförhållanden. Efter färgkodningen har material med samma färg 

sammanställts. Analysen har utförts efter våra kodningar. Genom detta har ett mönster 

kunnat urskiljas som vi ansåg ha kopplingar med vårt syfte, tidigare forskning och de teorier 

vi utgått från. Studien har även deduktiva inslag, då vi som nämnt ovan har fördjupat oss i 

tidigare forskning och teorier fortlöpande.   

  

Etiska övervägande  

I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets fyra forsknings etiska principer: informa-

tionskravet, samtyckesprincipen, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Information-

skravet har uppfyllts genom att ett informationsblad skickades ut, där vi presenterade oss 

själva och studiens syfte. I informationsbladet framgår även att medverkan är frivillig och 

deltagandet kommer ske anonymt. Denna information upprepades även inför varje enskild 

intervju för att säkerställa att respondenten tagit del av och uppfattat informationskravet. 

Inför intervjuerna bad vi även respondenterna om tillåtelse att spela in intervjun, vilket 

samtliga respondenter godkände. Enligt informationskravet skall respondenterna få 

möjlighet att läsa igenom och godkänna materialet innan publicering om så önskas. På grund 

av anonymitet kan inte respondenterna urskiljas från varandra i materialet och vi såg då 

ingen mening med att de läser materialet innan. Respondenterna har godkänt att studien 

publiceras utan att de har läst den innan (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).   

 

I enlighet med konfidentialitetskravet har vi meddelat respondenterna om deras rätt till 

anonymitet. Med tanke på att vi har använt oss av en ”gatekeeper”, vilket i detta fall är deras 

chef, och med det faktum att det är relativt få anställda har det varit av yttersta vikt för oss 

att säkerställa att anonymiteten vidhålls. Detta då känslig information om arbetsförhållanden 

och arbetsrelationer kan komma ut under intervjun. Vi har därför valt att använda oss av 

figurerade namn och att inte redogöra för respondenternas kön, ålder och bakgrund.  Alla 

citat och exempel är noga övervägda för att värna om anonymiteten, detta för att undvika 

sammankopplingar med respondenterna (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

 

I enlighet med nyttjandekravet har materialet enbart använts till denna studie. När studien 

har färdigställts kommer materialet att förstöras, vilket respondenterna är informerade 

om(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

 

  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Förförståelse 

Vår förförståelse är relativt stor kring arbetet och arbetsplatsen då den utgår från att vi själva 

arbetar, med ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inom samma 

kommun med samma enhetschef i en annan del av verksamheten. Dock har de vi arbetar 

med inte en utåtagerande problematik, vi arbetar heller inte under samma intensitet och 

tidsramar. Vi har själva under vårt arbete fått indikationer på att det råder en psykisk 

påfrestande arbetsmiljö med hot och våld på korttidsboendena. Vår förförståelse grundas sig 

även på vår utbildningstid där vi tagit del av Herzbergs tvåfaktors teori. Med Herzbergs teori 

som grund tror vi att hygienfaktorerna ibland kan sättas ur funktion på grund av att 

brukarnas problematik som gör att arbetssäkerheten inte kan garanteras. Därmed tror vi att 

det kan vara problematiskt att finna arbetsmotivation. När man väl finner motivationen så 

tror vi att den finns i relationen och kommunikationen mellan brukare och anställd och i 

relationen mellan personalen.   

   

  



14 

 

RESULTAT 

I detta avsnitt sammanställs resultatet av intervjuerna som genomfördes på de två 

korttidsboendena. Vi börjar med att ge en kortfattad introduktion om korttidsboendena.  

Boendena 

De två korttidsboendena är belägna i en kranskommun till Göteborg. Korttidsboendena drivs 

av kommunen och leds av en enhetschef. Boendena är till för barn och ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (brukare), som Aspbergerssyndrom eller diagnoser 

inom ADHD och ADD. 

 

Brukarna skall få beviljad insats utifrån lagen om Stöd och Service (LSS) eller Socialtjänst-

lagen (SoL) för att få vistas på boendena. Det ena boendet riktar sig till brukare i lägre 

tonåren och det andra till brukare i övre tonåren upp till 21 år. Verksamheten erbjuder 

avlastning för föräldrarna, samt miljöombyte för ungdomarna och möjlighet till social 

träning. Brukarna har kommit till boendet när det inte har fungerat hemma eller i skolan. Här 

får de hjälp med vardagliga rutiner, såsom att komma iväg till skolan eller praktiken samt 

möjligheter till en meningsfull fritid genom bland annat arrangerade aktiviteter. Alla brukare 

har en individuell handlingsplan när de gäller tid på boendet och mål med vistelsen. 

Brukarna kan vistas på boendet allt från någon dag i vecka till veckans alla dagar, från några 

timmar åt gången till hela dygn beroende på beslut. Det finns totalt 13 fastanställda på de två 

boendena som arbetar från 75 % till 100 % samt ett varierande antal timvikarier.  

 

Respondenterna uppger att de upplever sig motiverade i sitt arbete. De talar med ett stort 

engagemang om sin arbetsplats och sitt arbete med brukarna. De menar att det finns faktorer 

som har större inverkan för arbetsmotivationen och att det finns faktorer som skulle kunna 

förbättras och därmed leda till att arbetsmotivationen höjdes.  Vi presenterar här sex olika 

faktorer som vi kunde urskilja ur empirin. Dessa är ekonomiska incitament, arbetsmiljö, 

arbetskamrater, arbeta med människor, struktur i arbetet och arbetsförhållanden. Dessa är de 

faktorer respondenterna ansåg vara betydande för deras arbetsmotivation, både med positiv 

och negativ inverkan.  

Ekonomiska incitament 

”Först och främst är det pengarna som styr, man måste ha pengar för att överleva” 

(respondent 4) 

 

Hälften av respondenterna tog upp det faktum att pengarna är själva grunden till att de 

arbetar, vilket citatet ovan illustrerar. Pengar behövs för att klara sig i samhället och betala 

sina räkningar. När vi kommer till själva frågan om varför de arbetar just här, är det ingen av 

respondenterna som trycker på lönen som huvudsaklig faktor för arbetsmotivation. Dock 

anser flera av respondenterna att lönen inte är tillräcklig för det arbete de utför, att lönerna 

generellt inom vårdyrken är för låga. En respondent beskriver det som att de har fastnat i den 

klassiska kvinnofällan. Flera av respondenterna har arbetat inom andra branscher eller 

arbetsplatser där lönen varit högre, men har trots detta valt att byta till denna bransch och 

arbetsplats. En respondent nämner även att han/hon fått erbjudande om annat arbete med 

väsentligt högre lön, men tackat nej. En del av respondenterna ser arbetet i sig som 

motivationsfaktor, just för att detta arbete ser bra ut på ett cv inför framtida arbete. Arbetet i 

sig är en merit för kommande arbeten, då respondenterna upplever att de utvecklas mycket 

som människor i denna typ av verksamhet.  
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Arbetsmiljö 

När respondenterna beskriver sin arbetsmiljö, är det två ord som återkommer, kaotisk och 

tuff miljö. Arbetsmiljön beror till stor del på vilket humör brukarna är på.  När de beskriver 

arbetsmiljön positivt, är det när brukarna är lugna och allt fungerar smidigt. När arbetsmiljön 

beskrivs som tuff, har det ofta att göra med att någon av brukarna är oroliga och uttrycker 

sig med hot och våld, mot personalen eller andra brukare. Hoten består av skällsord och 

svordomar. Personalen menar att hoten oftast är grundlösa, och de känner sig inte oroliga att 

de ska agera efter hoten, men de upplever ändå att hoten påverkar personalen och deras 

arbetsmiljö på ett negativt sätt. När det handlar om hot, har personalen lärt sig att ”stänga 

av”, de menar att det ingår i diagnoserna. 

 

”På stan hade man inte tolererat det, men man måste förstå att det är deras sjukdom som 

pratar, man tar det inte på allvar då” (Respondent 6) 

 

När det kommer till våld, uttrycker däremot en del av respondenterna att de har varit rädda, 

eller att de kan komma att bli rädda. Respondenterna menar att bli utsatt för våld, eller 

tvingas använda våld i självförsvar är något som påverkar ens arbetsmotivation negativt. 

Flera respondenter uppger att de vid flertal tillfällen behövt använda sig av självförsvar och 

ta ner en aggressiv brukare för att inte själv bli skadad eller för att brukarna ska skada andra. 

Vid våldsamma situationer har personalen själva blivit utsatta för fysiskt våld. Våldet kan 

komma plötsligt, oförutsett och oprovocerat.  

 

”Det påverkar mig psykiskt, att jag måste bruka våld mot barn på mitt jobb” (Respondent 9) 

 

Respondenterna beskriver att våld och hot är de faktorer som enskilt har störst negativ 

påverkan på arbetsmotivationen. De upplever ibland att de arbetar i något sorts kaos, och att 

de ständigt måste vara på vakt för att inte missa någon händelse, som sekunden senare kan 

eskalera. Det respondenterna menar är tuffast med en våldsam arbetsmiljö, är när de själva 

tvingas bruka våld. De upplever att det är svårt att avgöra hur mycket kraft och våld, som är 

lämpligt för att bemästra situationen. En del respondenter upplever även att det är svårt att 

hantera de känslor som uppkommer efter att våld brukats. Känslor som exempelvis 

skuldkänslor, och ångest. De menar att det behövs utrymme för att prata igenom det som har 

hänt, vilket inte alltid finns. Under en period har de haft väktare på arbetsplatsen på grund av 

överhängande risk för våld. Att ha uniformerad väktare på sin arbetsplats är något som de 

beskriver som en faktor som skapar ett obehagligt arbetsklimat för både personal och 

brukare. Väktaren upplevdes som ett intyg på att de tappat kontrollen om deras arbetsplats, 

men utgjorde samtidigt en tillfällig trygghet. En respondent menar även att det säger något 

om den arbetsmiljö de arbetar i. 

 

När respondenterna beskriver den fysiska arbetsmiljön är de positiva till att verksamheten 

bedrivs i större villor, istället för anstaltsliknande komplex. Respondenterna beskriver att 

naturen runt omkring och omgivningen ger stora möjligheter för aktiviteter. Dock menar en 

del respondenter att planlösningen inte är optimal för den typ av verksamhet de bedriver, då 

det är svårt att utnyttja alla rum.  
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Arbetskamrater 

Personalen arbetar i mindre grupper om två till fyra personer, beroende på hur många 

brukare som vistas på boendena för tillfället. Grupperna är inte fasta utan beror på hur 

schemat ser ut. Vissa tider under schemat arbetar personalen även individuellt beroende på 

vilka aktiviteter som ska göras. 

 

Då respondenterna ibland upplever att arbetsmiljön kan vara tuff och psykiskt krävande, 

trycker respondenterna på att det är viktigt att man kommer överens i personalgruppen och 

har samma arbetsfilosofi. En majoritet av respondenterna nämner arbetskamrater som en 

viktig faktor för arbetsmotivation, en del menar till och med att det är den viktigaste faktorn. 

Att man trivs bra med sina arbetskamrater gör att man stannar länge på arbetsplatsen.  

 

En del av respondenterna nämner hur styrka finnes i gruppen, genom att man tänker på 

ungefär samma sätt och kompletterar varandra i de uppgifter som behöver göras. Kan man 

lita på att sin kollega sköter de uppgifter som behöver göras, blir arbetet lite lättare och man 

inte behöver kolla så allt blir gjort. Man kompletterar varandra och det höjer motivationen 

genom att man kan få stöd i uppgifter av varandra. En respondent nämner att när samspelet 

fungerar bra mellan kollegor kan man dela upp arbetet utefter intressen. Exempelvis kan den 

som gillar att stå i köket göra det medan den andra är med brukarna. Man kan som kollegor 

motivera varandra i arbetet genom att man inspireras av varandras arbete och tillsammans 

utvecklas när man tar del av varandras styrkor. 

  

”Jag kan tycka att någon arbetar bra, då kan jag vilja jobba som han eller hon” 

(Respondent 6)  

 

De menar även att de viktigt att backa upp varandra som kollegor och stödja varandra i de 

situationer som har varit svåra, exempelvis när man behövt använda självförsvar mot en 

brukare. I svåra situationer menar respondenterna att det är viktigt att veta att man kan få 

prata och få stöd med sina kollegor om man skulle behöva. När man arbetar så nära varandra 

och under så långa arbetspass menar respondenterna att det ger extra styrka att energi när 

man trivs i varandras sällskap och kan skratta ihop, som citatet nedan illustrerar 

 

”Är man här 20 timmar på ett dygn, då är de viktigt att man kan skratta lite, skoja lite, prata 

om en film, ha samma intressen. Det bygger mycket på vilka man jobbar med” 

 (Respondent 7) 

 

När respondenterna talar om arbetskamraterna och arbetsgruppen talar de även om hur 

gruppen påverkar brukarna. De menar att det är av stor vikt att de är en sammansvetsad 

personalgrupp och arbetar efter samma riktlinjer för att underlätta för brukarna. De faktorer 

som respondenterna anser som motivationshöjande och som styrkor med arbetskamrater och 

att arbete i grupp är samtidigt de faktorer som de upplever kan sänka motivationen. När alla 

i arbetsgruppen inte har samma arbetsfilosofi eller följer samma riktlinjer upplevs det 

frustrerande och det kan bli rörigt för brukarna.  

 

Skulle man inte trivas med sina kollegor och komma överens skulle jobbet bli tuffare, just 

eftersom man arbetar så intimt och långa pass ihop. När man tänker olika i arbetsgruppen 

upplever vissa respondenter att de kan bli ett hinder i arbetet, den svagaste länken får sätta 

ribban för resten av gruppen. Är det något som ska genomföras så måste samtliga i 

arbetsgruppen vara med på det, känner någon att den inte kan eller orkar, så kan man inte 

genomföra det. Respondenterna nämner att ju större gruppen blir desto svårare blir det att 
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vidhålla en god gruppdynamik och få alla att arbeta efter samma riktlinjer. Detsamma gäller 

när det är flera olika vikarier eller ny personal som skall in i gruppen. Och detta upplever de 

som något som skulle kunna sänka motivationen. 

 

Överlag upplever respondenterna att de trivs med sina arbetskamrater för tillfället, och att 

detta är en viktig faktor för deras arbetsmotivation. Respondenterna menar att, självklart är 

alla olika och man trivs bättre med vissa. Om situationen skulle förändras och man inte 

skulle trivas med arbetskollegorna så framhäver en del av respondenterna att de eventuellt 

skulle tveka inför att jobba kvar. 

Arbeta med människor 

Samtliga respondenter uppger att de sökt sig till den här typen av verksamhet, för att de 

gillar att arbeta med människor. Det är kontakten med människor som de ser som en stor 

faktor för arbetsmotivation. Det kan vara att man gillar den sociala interaktionen, att man 

tycker det är intressant med diagnoser eller att man är intresserad av den vårdande delen av 

yrket. Respondenterna är eniga om att man inte bör arbeta inom denna typ av verksamhet, 

om man inte har ett genuint intresse för andra människor och ett starkt psyke. Att man trivs 

med andra människor är viktigt för att man arbetar så pass nära både brukarna och 

personalen. Ett starkt psyke menar respondenterna man behöver för att inte brytas ner av den 

tuffa arbetsmiljön och för att kunna se bortom diagnosen och se människan bakom. 

 

”Jag älskar sociala sammanhang, Jag vill ha mycket interaktion” (Respondent 1) 

 

När respondenterna blivit ombedda att beskriva en bra dag eller en situation där de känner 

sig motiverade i arbetet har samtliga nämnt något som har med brukarna att göra. Det kan 

handla om konkreta situationer som när de gör en aktivitet tillsammans och att brukarna 

gillar aktiviteten.  Eller mer övergripande faktorer som att man trivs när man ser brukare 

växa som individ. Vissa respondenter, menar att en motiverande situation är när de känner 

att de får kontakt med brukarna och det man säger kommer fram. Eller bara att de nämner att 

en bra dag är när brukarna mår bra. 

 

”Arbetsmotivation för mig är när man är motiverad att gå till arbetet. Och det blir jag 

genom ungdomarna, jag motiveras av att se dem växa som människor.” (Respondent 8) 

 

Att se brukarna växa som individer och utvecklas är något som motiverar personalen även 

för att de då upplever att de gör skillnad. Att som personal kunna överföra sin kunskap och 

erfarenhet till ungdomarna gör att man kan skapa en förändring i deras liv.  

 

En del respondenter menar att man utvecklas själv som människa i denna typ av arbete. Man 

får ett större tålamod och kan se människor på ett annat sätt.  Det finns också en nyfikenhet 

för hur det skall gå med brukarna. Respondenterna beskriver att kontakten och kommuni-

kation är väsentlig för arbetsmotivation, man får så mycket motivation när man lyckas skapa 

ett förtroende eller få kontakt med brukarna. Känslan av att göra ett bra jobb och få respons 

av brukarna beskrivs som en stor motivationshöjare. En del beskriver aktiviteterna med 

brukarna som något motivationshöjande, om man hittar en aktivitet som brukarna kan ha 

som hobby under hela livet. Man väcker ett intresse hos dem om något de kan hålla på med 

och må bra av som exempelvis någon sport. Aktiviteterna kan också vara ett tillfälle att 

bygga förtroende mellan varandra och kanske prata om saker som inte fungerar att prata om 

på boendet. När det inte finns någon respons eller kommunikation med brukarna så beskrivs 

inte det som något som sänker motivationen utan mer som något frustrerande och det skapar 

en stress. När brukarna inte kommer iväg till skolan eller praktiken eller inte vill ta 
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medicinen, så beskriver vissa respondenter att de kan uppleva som att de gör ett dåligt 

arbete.  

Struktur i arbetet 

Respondenterna beskriver att de har mycket frihet under ansvar i sitt arbete. De har 

möjligheter att själva planera aktiviteterna, lägg upp arbetsdagen och planera. De upplever 

även att de har stora möjligheter att själva testa nya idéer och nya vägar.  

 

”Det funkar bra att vi kan ändra på verksamheten, inom 5 min kan vi ha en helt ny 

verksamhet om jag säger så, per dag om jag säger så…” (Respondent 8) 

 

De kan utnyttja lokalerna som de önskar. Att de inte finns någon chef på plats under 

arbetsdagarna gör att de får styra upp arbetet själva. Men även om inte chefen finns på 

samma arbetsplats är han ändå tillgänglig de flesta timmarna om dygnet. Detta upplevs som 

positivt.  

 

Respondenterna menar även att inte ha en chef på plats kan leda till att chefen inte ser vem 

som gör vad och hur de arbetar, vilket gör att det är svårt för chefen att ge konstruktiv kritik 

eller uppmuntran. Respondenterna menar att det är viktigt att ha tid och tillfällen att 

diskutera arbetet och ge feedback om varandras arbete, något som det delvis finns utrymme 

för på arbetsplatsmötena.  

 

”Jag har jobbat här ett tag här nu och det är aldrig någon som sagt att jag har gjort något 

dåligt, men det är klart att jag har gjort något dåligt, kanske flera gånger om dan.” 

(Respondent 6) 

 

Respondenterna menar att man behöver vara flexibel och ha möjlighet till det, då det är just 

människor man arbetar med. Det går inte att applicera en arbetsmall och tro att alla ska 

arbetat utefter den och att den skall fungera för alla brukare. Att de är frihet under ansvar 

beskrivs som en förutsättning för arbetet och något som höjer motivationen. 

 

Respondenterna beskriver även faktorer som påverkar motivationen negativt. Det faktum att 

det är en ung verksamhet gör att alla rutiner inte finns på plats. Arbetsrollen kan upplevas 

som diffus och det upplevs att det saknas tydliga stadgar för hur arbetet skall läggas upp. Det 

blir förvirring om alla arbetar på olika sätt, både för brukarna och för personalen. Tillåter 

personalen olika saker för brukarna kan det skapa förvirring. Och som nyanställd eller 

vikarie kan det vara svårt att veta vad som gäller och hur man ska arbeta. 

  

”I början kunde man liksom, ok, han har en kompisrelation, är de så man ska jobba, och så 

kunde en annan vara jättehård med regler, så tänker man, ok, är det såhär man ska jobba. 

Då hade det varit skönt att haft en chef som vart här jämnt, då hade de vart lite mer så här 

ska du jobba...” (Respondent 6) 

 

En faktor som kan bidra till att arbetsmotivationen sänks är när man känner att saker inte blir 

gjorda. Respondenterna menar att ibland är det för mycket slarv med enklare saker, så som 

att alla inte har fått nycklar till boendena. Det menar också att det kan vara dåligt respons 

och uppföljning på beslut och önskemål. Ledningen agerar inte alltid inom en tidsram som 

känns acceptabel för personalen, vilket leder till frustration och en viss uppgivenhet. En 

respondent menar att det leder till att man slutar föreslå saker och att kreativiteten blir 

lidande.  
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Personalen har mycket ansvar och kan själva ordna mycket, men det finns en frustration när 

det gäller saker de inte kan ordna själva. De kan även uppleva att det ibland finns brist på 

stöd och uppbackning i tuffa situationer, då hade de kanske behövt någon chef att prata med. 

 

”Nu finns det styrdokument, men de kom i somras. Innan dess var det highlife många 

gånger, magkänsla” (Respondent 3) 

 

Respondenterna nämner att det upplever att det inte finns tydliga mål att arbeta efter, vilket 

gör att personalen kan dra åt lite olika håll och ha fokus på olika saker. Exempelvis kan 

någon ha stort fokus på att lära brukarna vardagssysslor, medan en annan har fokus på att 

finna en vettig fritidssysselsättning för brukarna. Att det inte finns tydliga mål leder till att 

personalen inte vet vad de ska rapportera om och hur de ska rapportera. Någon de säger att 

de har börjat arbeta med nu.  

 

Arbetsförhållanden 

”Vi har även bekväma arbetstider, och det är inte fysiskt arbete, utan man får aktivera 

hjärnan när man arbetar” (Respondent 3) 

 

Respondenterna beskriver arbetstiderna och arbetspassen som väldigt varierande. Då det 

ständigt ska finnas ledare på korttidsboendena arbetar de jour. Det kan vara långa pass under 

nätterna, kortare dagspass eller åtta timmars dagspass. Arbetspassen sträcker sig även över 

helgen. Respondenterna trivs olika bra med de olika passen, vissa gillar kvällspassen och 

andra gillar att arbeta under dagen. Några av respondenterna nämner arbetstiderna som en av 

anledningarna till att de arbetar just på korttidsboendena, och ser dem som en bidragande 

faktor för att skapa arbetsmotivation. Detta då arbetstiderna passar bra in med deras 

privatliv. Vikarierna upplever arbetstiderna annorlunda, då det kan ringas in med kort varsel 

och inte kan påverka sina arbetstider själv. Överlag anser respondenterna att man inte bör 

arbeta 100 % inne på boendet med brukarna, utan ser hellre att man arbetar cirka 75 % med 

brukarna och övriga 25 % med mer praktiska arbetsuppgifter, vilket en del av personalen 

redan gör. Respondenterna menar att arbeta heltid endast med brukarna och kontakten med 

dem blir alltför psykiskt påfrestande då man kommer väldigt nära de brukare man arbetar 

med. Respondenterna menar att man hela tiden måste vara på sin vakt, vilket gör att det 

stundtals kan bli svårt att återhämta sig.  

 

När vi frågor respondenterna om deras arbetsuppgifter har de lite olika uppfattning om vad 

som är deras främsta uppgift. En del lägger fokus på de praktiska uppgifterna som att 

brukarna ska komma upp på morgonen, komma till skolan, få mat och lägga sig i tid. En del 

lägger större fokus på att lära brukarna att bli självständiga genom att sköta vardagssysslor 

som att sköta sin hygien, tvätta, laga mat med mera. Andra respondenter menar att det är 

aktiviteterna de gör tillsammans, att skapa en meningsfull fritid och lära sig att interagera 

och socialiseras med andra människor. Respondenterna skiljer sig även en del i hur de ser på 

sin arbetsroll. En del menar att de ska gå som en vägledare bredvid brukarna och finnas där 

som en trygghet, andra menar att de ska uppfattas som en kompis. De vill inte uppfattas som 

en ”tjatig morsa”, genom att bli deras kompis har de lättare att få kontakt menar några av 

respondenterna. 

 

Respondenterna har hamnat på korttidsboendena genom olika vägar. En del kommer från 

andra delar av verksamheten, och andra kommer från helt andra branscher. Dock är det få 

som har förberedande utbildning inför anställningen i form av exempelvis socionomutbild-

ning. Respondenterna tror inte heller att en högskoleutbildning skulle bidra till ökad 
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arbetsmotivation, och anser inte heller att motivationen sänks på grund av utebliven 

utbildning. Respondenterna menar att om de hade haft en högre utbildning som exempelvis 

socionom hade de sökt sig till ett yrke med högre lönesättning. Respondenterna ser positivt 

på de kurser och kompetensutveckling de fått genom arbetet och menar att det är något som 

höjer deras motivation, och kan vara till hjälp i deras dagliga arbete. Mer kompetensut-

veckling tror respondenterna skulle höja arbetsmotivationen, då det skapar en djupare 

förståelse för arbetet och ger dem verktyg att arbeta med. Det som är av stor vikt är att det är 

rätt form av kompetensutveckling, inte bara utbildning för utbildandes skull, utan något som 

ger dem nya verktyg och infallsvinklar. 
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DISKUSSION 

I detta kapitel binds undersökningens syfte, metod, tidigare forskning, teori och resultat 

samman i en diskussion. Vi belyser vidare våra egna tolkningar samt värderingar i relation 

till empirin. I detta kapitel presenteras slutsatserna av vår studie. Vi återkopplar även till 

vår egen förförståelse gällande fenomenet arbetsmotivation. Vidare diskuterar vi de metoder 

som använts i studien. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

Resultatdiskussion 

Arbetsmotivation är som framgått, ett brett och djupt begrepp och frågan om du är 

motiverad i ditt arbete kan inte ges svar med ett enkelt ja eller nej. Empirin tillåter oss inte 

att mäta i vilken grad de är motiverade, men den ger utrymme för tolkning av hur personalen 

upplever sin arbetsmotivation.  

 

Resultatet visar att arbetsmotivation inte är ett enkelt och precist begrepp utan är ett 

flerbottnat fenomen. Precis som SDT teorin menar, bör motivation inte enbart mätas i hur 

mycket motivation olika individer har, utan även vilken slags motivation individer drivs av. 

För att förstå arbetsmotivation hos individer måste man även förstå människors 

bakomliggande attityder och mål till varför de utför vissa handlingar (Deci & Ryan, 2000). 

Resultatet visar att personalen anser att det finns flera olika faktorer som har inverkan på 

arbetsmotivationen och personalen motiveras olika mycket av dessa faktorer.  Ur empirin 

har sex faktorer identifieras vilka redovisats i resultatet. Även tidigare forskning såsom 

Kudo (Kudo, 2010), Danna och Griffin (Danna & Griffin, 1999) och Grant (Grant, 2007) 

visar på att det finns olika faktorer som spelar in i arbetsmotivation i vårdyrket. 

 

Resultatet visar att lönen är av stor betydelse för arbetsmotivationen, då lönen är en av 

grundanledningarna till att man arbetar. Den innebär dock inte någon stor faktor för att 

respondenterna arbetar på den specifika arbetsplatsen. De ser lönen som något 

grundläggande, men att de inte använder sig av lönen för att motivera sig själva. Det blir 

extra tydligt då resultatet visar att respondenter har tackat nej till erbjudande om arbete med 

högre lön. Detta har även Kudo funnit i sin studie. Personalen arbetade för att få lön, men att 

lönen inte var det som motiverade personalen i det dagliga arbetet (Kudo, 2010). Enligt 

tvåfaktors teorin är lönen en hygienfaktor och kan i sig inte skapa arbetsmotivation, enbart 

sänka den om lönen inte anses acceptabel (Herzberg, 1992). Ur resultatet kan man tolka att 

lönen inte drar ner motivationen, och därför tolkar vi att den anses som acceptabel. Skulle 

lönen sjunka till en nivå som inte anses som acceptabel för personalen, skulle antagligen 

motivationen sjunka, och en del av personalen skulle troligen inte arbeta kvar. I och med 

detta faktum skulle man enligt SDT-teorin säga att respondenterna är drivna av yttre 

motivation. Då ekonomiska incitament klassas som en drivkraft som kommer utifrån. 

 

En hygienfaktor i Herzbergs teori är arbetsmiljö. Genom att det är en hygienfaktor kan den 

sänka arbetsmotivation om arbetsmiljön upplevs som oacceptabel, och arbetsmotivation kan 

inte nås förrän hygienfaktorerna är acceptabla. Resultatet tyder på att respondenterna 

upplever arbetsmiljön som krävande och den skulle enligt Herzbergs tvåfaktors teori 

definieras som oacceptabel, då säkerhet inte kan garanteras (Herzberg, 1992). Därav borde 

vårt resultat visa på att de inte upplever sig motiverade, då en viktig hygienfaktor inte 

tillfullo är tillfredsställd. Resultatet tyder dock på att personalen är motiverad, men att 

arbetsmiljön är den enskilda faktor som har störst negativ inverkan på arbetsmotivationen. 

Den har dock inte nått en nivå som anses helt oacceptabel. Under en period när väktare 

befann sig på arbetsplatsen, tolkar vi att arbetsmiljön påverkade arbetsmotivationen negativt, 

då den låg under en för respondenterna acceptabel nivå.  
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Vi tolkar att personalen har en hög toleransnivå för denna typ av psykiskt krävande 

arbetsmiljö då resultatet visar att respondenterna tror att det krävs ett visst psyke och 

naturlig trygghet i sig själv för att klara av arbetet. Något respondenterna menar att de har 

och att alla inte skulle klara av arbetsmiljön. Detta tyder på att de delvis anser sig ha den 

kompetens som SDT-teorin menar att individer behöver för att känna en inre motivation, en 

kompetens för att kunna utföra arbetsuppgifter och hantera sin arbetsmiljö. Resultatet visar 

även att de efterfrågar mer relevant utbildning, vilket i sin tur är ett tecken på att faktorn 

kompetens kanske ändå inte är helt tillfredsställd. Detta bidrar till att respondenternas inre 

motivation inte blir så stark som den skulle kunna vara (Deci & Ryan, 2000). 

 

Resultatet visar även på att en 100 % tjänst inte upplevs som optimalt utan man ser gärna att 

tjänsten blandas med mer administrativa uppgifter eller i en annan del av verksamheten. Vi 

tolkar det som att respondenterna kopplar den tuffa arbetsmiljön till brukarna och deras 

sinnesstämning. För att personalen ska kunna utföra ett bra arbete och klara av att hålla en 

god relation till brukarna, anser personalen att de stundtals behöver ett miljöombyte. Att 

respondenterna ser den starka kopplingen mellan arbetsmiljö och brukare tror vi bidrar till 

att de i större mån accepterar arbetsmiljön, då de förstår och känner sympati för brukarna. 

Trots det är de i behov av ett miljöombyte, för att klara av den psykiska påfrestningen som 

brukarnas utåtagerande problematik innebär och för att hålla uppe sin arbetsmotivation. 

 

Resultatet tyder på att om personalen aldrig skulle uppleva arbetsmiljön som positiv skulle 

den sjunka under en accepterad nivå, och inte anses som en tillfredsställd hygienfaktor. 

Därmed blir det svårt att hålla personalen motiverad. Arbetsmiljön upplevs som positiv de 

perioder brukarna är i god sinnesstämning. Ur resultat kan även utläsas att den psykiskt 

krävande arbetsmiljön blir lättare att hantera när personalen kan ta hjälp av, och finna stöd i 

personalgruppen, då resultatet visar att arbetskamrater och relationen dem emellan är en 

viktig faktor för arbetsmotivationen. Detta har även Danna och Griffin kommit fram till 

under sin studie, där de menar att relationerna på arbetsplatsen är av stor vikt för personalens 

välmående (Danna & Griffin, 1999).  

 

Av resultatet framgår att majoriteten av respondenterna trivs med sina arbetskamrater och att 

de känner att de kompletterar varandra bra i arbetet. Eftersom relationerna mellan 

arbetskamrater upplevs som positiva i dagsläget tror vi att det är något som håller kvar 

motivationen eller höjer den. Skulle däremot relationerna försämras och konflikter uppstå i 

gruppen skulle faktorn arbetskamrater snarare fungera som motivationsdämpande. Under 

dessa arbetsförhållanden där personalen arbetar nära varandra och tillbringar långa perioder 

tillsammans tror vi tvärtemot Herzbergs tvåfaktors teori att relationerna kan utvecklas till 

djupare relationer och därav utvecklas från hygienfaktor till en motivationsfaktor. När djupa 

relationer utvecklas, knyts starka känslomässiga band till varandra och personalen kan 

genom dessa band utvecklas och stärkas mentalt, vilket i sig kan skapa lycka och 

välmående. Därför anser vi att goda relationer mellan arbetskamrater skulle kunna bli en 

motivationsfaktor, snarare än en hygienfaktor. Denna argumentation finner vi stöd i, genom 

Sachaus artikel, där han menar att ett av de misstag Herzberg har gjort är att klassificera 

arbetskamrater som en hygienfaktor (Sachau, 2007). Enligt SDT-teorin skulle 

arbetskamrater klassificeras som en viktig faktor för att skapa inre motivation i de fall där 

man känner samhörighet med arbetskamraterna. Då respondenterna känner en samhörighet 

och en känsla av att vara uppskattad, gör detta att respondenternas inre motivation kan växa. 

 

Som presenteras i resultatet har respondenterna sökt sig till denna typ av arbete, eftersom de 

gillar att arbeta med människor. Respondenterna har redan innan de började arbeta här en 
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inre motivation som ledde respondenterna till ett arbete som de fann intressant, kul eller 

utvecklande, just att arbeta med människor. Vi ser att det finns en stor vilja att arbeta för att 

brukarna ska utvecklas och klara sig i samhället. Respondenterna har olika vägar, som de 

tror leder till utveckling. Det kan vara exempelvis genom lärorika aktiviteter, genom att lära 

brukarna att sköta vardagssysslor eller att på andra sätt lära dem en social samverkan. När 

respondenterna ser att det går bra för brukarna anser respondenterna att det bidrar till att de 

själva utvecklas och växer som människor. Liknande resultat har Kudo fått fram i sin studie 

om sjuksköterskor i japanska sjukhus. Sjuksköterskorna uppnådde självförverkligande 

genom att hjälpa patienter. Upplevelsen av att arbetet är värdefullt för andra människor, 

bidrar till en ökad arbetsmotivation (Kudo, 2010). Grant skriver i sin artikel om arbetsmoti-

vation att arbetsmotivation växer beroende på hur värdefullt arbetet är för mottagaren, i vårt 

fall brukarna. Vår studie visar att personalen uppfyller de tre huvudfaktorer som Grant 

menar är av största vikt för arbetsmotivation. Respondenternas arbete påverkar brukarna, 

genom att de får direkt respons av brukarna om deras arbetsmetoder fungerar eller ej. 

Relationen mellan personalen och brukare är i många fall djup, då de under flera år arbetat 

upp tillit och förtroende sinsemellan. Den tredje huvudfaktor som Grant presenterar är att 

ens arbete gör en bestående positiv förändring i någons liv (Grant, 2007). Att skapa föränd-

ring i brukarnas liv är det huvudsakliga mål personalen har i sitt arbete. I resultatet framgår 

det att den enskilt största faktorn för arbetsmotivation hos personalen, är att kunna göra en 

positiv förändring i en annan människas liv. Vi anser att en stor anledning till att ”arbeta 

med människor” är den största faktorn för arbetsmotivation bland personalen på kortt-

idsboendena just för att det finns goda möjligheter att utveckla dessa tre huvudfaktorer. 

 

Kudos resultat visar att sjuksköterskorna kunde ha ett stort engagemang för patienterna men 

mindre engagemang för organisationen (Kudo, 2010), vårt resultat visar att personalen har 

stort engagemang för brukarna och verksamheten som helhet, dock finns det vissa aspekter i 

strukturen som upplevs frustrerande. I resultatet ser vi att deras förtroende för strukturen och 

ledningen inte är helt tillfredsställande och att det kan påverka arbetsmotivationen negativt. 

Delvis kan man se strukturen som en hygienfaktor och delvis som en motivationsfaktor. Den 

administrativa delen ser vi som en hygienfaktor, och att den inte är helt tillfredsställd 

innebär att den sänker motivationen. den måste upp till en accepterad nivå för att inte 

påverka motivationen negativt.  

 

Strukturen kan ses som en motivationsfaktor i det hänseende att personalen har stor 

möjlighet att påverka hur de ska lägga upp arbetet. En av respondenterna formulerar det som  

inom fem minuter kan de ha en helt ny verksamhet, vilket vi tolkar som att de upplever sig 

ha stor möjlighet till flexibilitet, vilket kräver stor del eget ansvar. Detta ser vi som en 

bidragande faktor för en hög arbetsmotivation. Den fria strukturen är det som SDT-teorin 

benämner som autonomi, den fria viljan och känslan av självständighet. Detta är en faktor 

som enligt SDT-teorin borde stärka respondenternas inre motivation (Deci & Ryan, 2000). 

 

Samtidigt som denna strukturuppbyggnad verkar för en positiv arbetsmotivation, finns det 

en del hinder för detta arbetssätt. Ett av dem är att respondenterna uppger att verksamhetens 

mål och personalens riktlinjer många gånger upplevs som otydliga. Personalen menar att 

avsaknaden av tydliga mål i samband med stort eget ansvar kan göra att verksamheten 

upplevs som flummig, då personalen inte ser en tydlig arbetsroll. Danna och Griffin (1999) 

har i sin studie kommit fram till att en otydlig arbetsroll, diffus struktur och dåligt ledarskap, 

kan skapa stress bland personalen och kan i sin tur leda till en sänkt arbetsmotivation. Detta 

är något som vi alltså även kan se i vår studie, i och med den frustration personalen upplever 

med det administrativa strulet och deras otydliga arbetsroll. För att motverka att detta ska 

bidra till en sänkt arbetsmotivation, blir det av betydelse att ledningen stärker personalens 
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anknytning till verksamheten genom att lösa de administrativa problemen och tydliggöra 

verksamhetens mål och arbetsroller för personalen. Detta för att samtliga inom 

verksamheten ska kunna arbeta mot samma mål och även ha en övertygelse att göra så. 

Något som tyder på att ledningen har en vilja att arbeta mot detta är att de under sommaren 

2011 arbetat fram en verksamhetsplan. Dock blir det genom vårt resultat tydligt att 

personalen ännu inte är helt införstådd och medveten med verksamhetsplanen. 

 

I resultatet kan vi se att de efterfrågar en struktur med tydliga roller och mål, samtidigt som 

de trivs med att chefen inte dagligen finns på arbetsplatsen och styr verksamheten. Det är en 

svår balansgång mellan att ha en verksamhet som är helt styrd från ledningen, med färdiga 

mallar för arbetet och att ha en verksamhet där personalen själv har ansvaret att styra den 

dagliga verksamheten, menar respondenterna. Vad som kan utläsas ur resultatet är att 

personalen inte riktigt är säkra på vilket håll de vill gå, att de vill ha både styrd och fri 

verksamhet. Vi tror att det är detta som kan leda till att personalen spretar åt lite olika håll i 

det dagliga arbetet. De har olika uppfattningar om vad som är viktigt och hur arbetet skall 

läggas upp. 

 

Danna och Griffin (1999) skriver om hur arbetsförhållanden kan sänka motivationen, de 

menar att ett exempel på dåliga arbetsförhållanden är skiftarbete och obekväma arbetstider. 

Vi har i resultatet funnit att arbetstiderna är något som inte sänker personalens motivation, 

då de trivs bra med att jobba olika pass. Det kan bero på att de har sökt sig till detta yrke där 

förutsättningarna innebär obekväma arbetstider, och att de redan är införstådda med det och 

inte ser det som ett hinder. Resultatet visar också att de trivs med arbetstider, då dessa 

fungerar bra med deras liv i övrigt och därför inte sänker motivationen. Danna och Griffin 

skriver också om att när gränsen mellan arbete och fritid suddas ut kan det leda till stress och 

kan påverka personalens identitetskänsla. I vår studies visar på att genom arbetstiderna har 

de lätt att separera fritid och arbete och därför inte påverkas negativt av den obekväma 

arbetstiden. Personalen har lärt sig att skilja på arbete och fritid och pussla ihop sitt liv kring 

arbetstiderna, vilket vi tror är en förutsättning för att trivas på ett arbete med obekväm 

arbetstid. 

 

I resultatet kan utläsas att respondenterna nämner både det som Herzberg (1992) skulle 

definiera som hygienfaktorer och det som han skulle definiera som motivationsfaktor i 

frågan om vad som motiverar dem i arbetet. Om vi ska tolka arbetsmotivation enligt 

Herzbergs tvåfaktors teori så tolkar vi som att de uppnår en relativt hög arbetsmotivation då 

flera motivationsfaktorer anses som tillfredsställda. Hygienfaktorerna kan i vissa avseende 

brista men inte till en nivå som personalen anser som helt oacceptabel, vilket gör att 

motivationsfaktorer kan tillfredsställas. Skulle nivån på hygienfaktorerna sjunka ytterligare 

som vid tillfället med väktaren, då tror vi motivationsnivå skulle sjunka radikalt.    

 

Sett på resultatet ur Self- Determination-Theory skulle man kunna säga att personalen drivs 

av en stark inre motivation då de finner sitt arbete intressant, utvecklande, och upplever en 

känsla av självständighet. Respondenterna känner även en stark samhörighet till varandra 

och brukarna, samt upplever att de delvis har den kompetens som arbetet kräver. Flera 

respondenter beskrev till och med sitt arbete med termer som att de älskar sitt jobb. Enligt 

SDT-teorin skulle man ändå säga att respondenterna främst drivs av en yttre motivation, då 

de inte skulle göra detta arbete utan att få betalt. Enligt SDT-teorin skulle respondenterna 

placeras vid den högre nivån av yttre motivation. Den integrerade kontrollen som är den 

högsta nivån av motivation när man styrs genom yttre motivation. Inom SDT teorin menar 

forskarna att inre motivation endast kan upplevas när individen endast styrs och motiveras 

genom aktiviteten i sig och inte drivs av några yttre mål, så som lön, bonus med mera (Deci 
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& Ryan, 2000). Eftersom vi idag lever i ett konsumtionssamhälle är lönen viktig för att 

överleva. Därför är det svårt att inte ha lönen som drivkraft, däremot har vi i vår studie 

funnit att respondenterna i vår studie har en stark inre motivation då de arbetar här då de 

finner det intressant och utvecklande. Detta trots att de skulle kunna söka sig till ett annat 

arbete med en högre lön och lugnare arbetsmiljö, något som respondenterna rimligtvis skulle 

gjort om de enbart drivits av yttre motivation i form av exempelvis ekonomiska incitament. 

 

Metoddiskussion 

Genom att en gate-keeper har använts och det faktum att studien genomförts på två relativt 

små arbetsplatser har detta lett till att anonymiteten måste värnas extra mycket. Det har 

begränsat resultatdelen något, då vissa citat eller beskrivningar om situationer inte kunnat 

redovisas. Om vi hade genomfört studien på flera boenden med olika chefer samt inte använt 

en gate-keeper skulle empirin kunna användas mer fritt. Då hade även faktorer som ålder, 

kön och anställningstid kunnat redovisas i resultatdelen och eventuellt kunnat ge ett annat 

perspektiv och mer djup i analyserna, genom att se eventuella skillnader i arbetsmotivation 

mellan kön, anställningstid och anställningsvillkor. 

I och med att gate-keepern var respondenternas chef hade några respondenter uppfattningen 

att studien var ett initiativ från honom, vilket skulle leda till att de blev hämmade under 

intervjuerna. Därför fick vi innan varje intervju klargöra att studien inte var på hans initiativ. 

Hade vi använt oss av en annan gate-keeper hade det missförståndet inte behövt ske.  

Genom att genomföra intervjuerna på arbetsplatsen kunde respondenterna eventuellt känna 

sig obekväma i att ta upp faktorer som påverkar motivationen negativt.  Intervjuplatsen kan 

ha påverkat dem i den meningen att de fortfarande var iklädda sin arbetsroll och därför var 

nyanserade i sina svar. De kan ha svarat vad de trott förväntas av dem. Det kunde också bli 

stressande för respondenterna, i alla fall i de fall där brukarna befunnit sig på gården 

samtidigt. Någon enstaka gång blev även intervjun avbruten på grund av att en brukare kom 

in i rummet. 

Genom att vi under intervjuerna gjorde respondenterna medvetna om att vi själva arbetar 

inom en annan del av verksamheten, vilket innebär att vi har viss kunskap kring 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tror vi att detta underlättat för att göra intervjuerna 

mer avslappnade. Det skapade en känsla av att vi kunde sympatisera med varandra och 

förstå varandra på ett djupare plan. Vi kunde därmed gå snabbare in på studiens syfte och 

frågeställningar och behövde inte bli introducerade till arbetsplatsen och diagnoserna på 

samma sätt som vi skulle varit tvungna att bli om förförståelse vore annorlunda. Vår 

förförståelse kan i och för sig även ha inneburit att vi gått miste om information då vi tror att 

vi förstår respondenterna och därmed inte ställer fördjupande följdfrågor. 

Då vår förförståelse kring boendena grundats sig i de rykten vi hört och de indikationer vi 

fått på att det är en tuff arbetsmiljö, finns det alltid en risk att det påverkar resultatet. Vi har 

försökt sätta parantes kring vår förförståelse för att det inte ska påverka resultatet allt för 

mycket.  

Om en teori använts som grund för intervjufrågorna och en intervjuguide byggts kring 

teman, hade det underlättat kodning, och färdiga teman kunnat användas i resultatdelen. 

Även fler motivationsfaktorer skulle eventuellt kunnat identifieras. Att frågorna är öppna 

gör även att de är tolkningsbara för respondenterna och reabiliteten kan därför påverkas. 
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Skulle studien göras igen hade frågor eventuellt kunnat tolkas annorlunda av respondenterna 

och gett ett annat resultat.  

Fortsatt forskning 

Det finns mycket forskning kring vårdyrket och hur vårdpersonal upplever arbetsmotivation, 

under denna studie har vi tittat på en specifik och speciell del av vårdyrket. Fortsatt 

forskning skulle kunna fortsätta inom just denna typ av verksamhet, genom att genomföra 

studien på flera boenden, eventuellt genom att genomföra en kvantitativ studie. För att se om 

det finns något samband mellan olika boenden, och hur personalen upplever 

arbetsmotivation. Fortsatt forskning skulle kunna genomföras genom att bygga med en nivå 

till, genom att intervjua chefer om deras syn på hur de skapar arbetsmotivation för 

personalen. Det skulle vara av intresse att forska vidare på något som bara skrapats på ytan 

under denna studie, nämligen skillnaden i motivation mellan heltidsanställda och vikarier. 

En annan väg hade varit att fokusera på arbetsrollen för att se om det finns skillnader i hur 

arbetsrollen upplevs och vilka faktorer som de upplevs motiverade av i sitt arbete. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 -Intervjuguide 

 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Hur kom det sig att du började arbeta här? 

 

Kan du beskriva ditt arbete? 

 

Hur ser en typisk arbetsdag ut? 

 

Kan du beskriva din arbetsmiljö? 

 

Kan du beskriva en situation i arbetet när du känner att det är riktigt kul att vara på jobbet? 

 

Kan du beskriva en situation när du känner att det är tufft att arbeta? 

 

Vad innebär arbetsmotivation för dig? 

 

Vad anser du är viktigt för att trivas på arbetet? 

 

Finns det något som du tycker kan förbättras inom organisationer som skulle leda till att 

trivseln ökade? 

 

Vad innebär det att arbeta i grupp för dig? 

 

Skulle du rekommendera detta arbete för vänner o bekanta? 

-varför? Varför inte? 
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Bilaga 2 – Ansvarsfördelning 

 

Studien och uppsatsen har genomförts med ambitionen att båda två skall vara lika delaktiga 

och genomföra allt tillsammans. Ämne, arbetsplats och arbetets upplägg har diskuterats fram 

tillsammans. Intervjuguide har utformats ihop. Under intervjuerna har båda varit närvarande, 

rollen som intervjuare har växlat mellan oss, medan den andra fungerat som observatör och 

antecknat. Transkriberingen har delats upp, så att man har transkriberat de intervjuer där 

man fungerat som observatör. Kodningen har sedan delats upp så man kodat det material 

den andra transkriberat. På så viss har båda bekantat sig väl med all empiri.   

 
Teori har valts ihop och studerats av oss båda. Tvåfaktors teorin av Hertzberg har skrivits 

gemensamt. Self-determination theory delen har skrivits av Albin Lundqvist. Tidigare 

forskning har studerats av båda, sedan har Albin Lundqvist skrivit ”Resurrecting the 

Motivation-Hygiene Theory: Herzberg and the Positive Psychology Movement” och Sophie 

Johansson har skrivit de tre övriga “Relational job design and the motivation to make a 

prosocial difference”, “Health and well-being in the workplace: a review and synthesis of 

the literature” samt “Enhancing work motivation for Japanese female nurses in small to 

medium-sized private hospitals by analyzing job satisfaction”.Materialet har sedan 

redigerats tillsammans. 

 
Resultatdelen och diskussionsdelen är skriven gemensamt. 

Samtligt material har analyserats, övervägts och redigerats gemensamt.  
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Bilaga 3 - Appendix 

 

Hej! 
 

Vi är två lägerledare som studerar Organisation & personalutveckling på Högskolan 

i Borås. 

Vi är nu i full gång med att skriva vår examensuppsats om motivation i arbetet. Då 

vi själva arbetar på läger i Mölndal, har vi blivit intresserade av verksamheter inom 

vård och omsorg. Vår studie kommer att bygga på intervjuer av personal på 

Lunnagården och klippan. 

 

Vi skulle vara oerhört tacksamma om du vill ställa upp på en intervju! 

 

Intervjun tar cirka 1h, och vi ser helst att den kan genomföras någon gång under  

v. 46.  

Vart och när intervjun skall genomföras avgör du själv. Exempelvis på 

arbetsplatsen, under arbetstid eller i samband med arbetspasset.  

Du som anställd kommer givetvis vara anonym och din medverkan är helt frivillig. 

 

Är du intresserad av att hjälpa oss så är det bara att höra av dig till oss via mail eller 

telefon! 
 

Tack på förhand! 

 
Albin & Sophie 
 


