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Abstract 

The main objective of this study was to understand motivation and then examine whether the 

motivation is used in the healthcare sector. Within the literature review information was found 

about motivation and how it is defined. Different motivation theories have been identified in 

this study to try to find out how individuals and groups can be motivated. Many enterprises 

apply motivation theories to meet the goals set by a certain deadline or pursue profitable 

goals. They enterprise for this study was Bodagatan 30 and Bodagatan 36th C 

Based from the interviews and the literature review, analyses of the results were made. 

Collected data showed that there are many similarities between theory and practice when it 

comes to motivation. Conclusions of this study was to answer the question based on the 

collected data and conducted interviews. Within the enterprise motivation theories from the 

data collected were applied, but was not issued from any specific motivation theory. It had 

elements from several motivational theories , such as elements from Frederick Herzberg two-

factor theory where fellowship, achievement, responsibility and growth opportunities was 

something that the staff nurses felt could create a positive spiral 

The interviewees felt that it was important that there were clear limits and ways of working 

that you can relate to in work, by working in an open environment where you can give 

constructive criticism to achieve motivation. The employees also suggested that it is possible 

to justify himself by appreciating their own profession and that you are interested in helping 

other people, this in turn can lead to others become motivated. One factor that the employees 

thought were important for motivation was that the leaders should understand their job and 

listen to them. It is important that support is given from management for the development and 

motivation, this also requires that management/leadership can accept criticism and even have 

support to improve themselves after the criticism. 

Finally, the author believes that a workshop should be held where employees may be working 

with tasks that are motivating, and that the ability of development of individual employees 

should be improved. 
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Sammanfattning 

Huvudsyftet för denna studie var att förstå motivation och sedan undersöka om motivation 

används inom vårdsektorn. Inom litteraturstudien så hittades information om motivation och 

hur den definieras. Olika motivationsteorier har tagits upp i denna studie för att förstå mer hur 

man kan motivera individer och grupper. Många verksamheter använder motivationsteorier 

för att nå uppsatta mål inom en viss tidsgräns eller sträva efter lönsamma mål. De inriktade 

verksamheten för denna studie var Bodagatan 30 och Bodagatan 36 C. 

Utifrån intervjuerna och litteraturstudien gjordes en analys över resultatet. Insamlat data 

visade att det finns många likheter mellan teori och praktiken när det gäller motivation. 

Slutsatser från denna studie var att få svar på frågeställningen utifrån insamlad data och 

utförda intervjuer. Inom verksamheten tillämpades motivationsteorier från insamlad data men 

man utgick inte ifrån någon specifik motivationsteori utan man hade inslag från de flera 

motivationsteorier, exempelvis inslag från Frederick Herzberg tvåfaktorteori där gemenskap, 

prestation, ansvar och tillväxtmöjligheter var något som undersköterskorna tyckte kunde leda 

till att skapa en positiv spiral 

De intervjuade ansåg att det var viktigt att det fanns tydliga ramar och arbetsätt som man kan 

förhålla sig till arbetet, genom att jobba i ett öppet klimat där man kan ge konstruktiv kritik 

för att uppnå motivation. De anställda menade även att det går att motivera en själv genom att 

uppskatta sig eget yrke och att man är intresserad av att hjälpa andra människor, detta i sin tur 

kan leda till att andra blir motiverade. En faktor som de anställda tyckte var viktigt för 

motivation var att ledarna bör förstå deras jobb och lyssna på dem. Det är viktigt att stöd ges 

från ledningen för utveckling och motivation, detta kräver också att ledningen/ledarna kan ta 

emot kritik och även ha stöd till att förbättra sig efter kritiken.  

Författaren anser att det är viktigt att de anställda har vetskap om hur motivation kan höjas 

och hur man kan tillammans skapa värdet i arbetet. Slutligen anser författaren att en workshop 

borde hållas där de anställda kan få jobba med arbetsuppgifter som är motiverande samt att 

möjligheten för utveckling av enskilda medarbetare bör förbättras.  
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1. Inledning  

I följande del har de grundläggande punkterna som är viktiga för en examensuppsats tagits 

upp. Det är bakgrund, syfte & objektiv, avgränsningar och disposition. 

1.1 Bakgrund 

I vårt nutida samhälle har status relaterad till arbete en viktig roll. Är statusen mindre 

lockande bidras det med att få vill arbeta inom denna sektor (Larsson, S. 2009). 

Äldreomsorgen är en av dessa kategorier som är i behov av att rekrytera ny personal. För att 

locka ny personal och behålla personalen måste arbetsplatserna utvecklas. En utvecklande 

faktor är att skapa motivation på arbetsplatserna vilket får personalen att bli motiverade och 

stannar kvar samt locka ny personal.  

Den största faktorn som påverkar äldreomsorgen är nedskärningar på ekonomiska resurser 

vilket bidrar till andra faktorer så som kvalitén på vård & omsorg och personalbrist vilket 

leder till att arbetet måste effektiviseras (Björkman, Rademaekers & Waldåker, 2011). Andra 

faktorer som upplevs inom äldreomsorg är dåliga arbetsförhållanden så som dåligt betalt, 

påfrestande arbete, oregelbundna arbetstider samt osäkra anställningsformer hör till denna 

yrkesgren (Dagens Nyheter, 2002). Dessa problem är väldigt stora och kommer förmodligen 

att förvärras längre fram om inga åtgärder vidtas. 

Denna yrkesgren är både fysiskt och psykiskt tungt då personalen utsätts för ständigt 

belastning av vårdtagarna samt är ett psykologiskt stöd för de äldre. Ett annat oroväckande 

problem inom äldreomsorgen är att antalet vårdtagare ökas medan behovet av personal med 

rätt kompetens saknas (Aftonbladet, 2008). Personalen inom äldreomsorgen drabbas på ett 

negativ sätt av dessa nedskärningar vilket i sin tur påverkar välfärdssystemet då 

äldreomsorgen är en viktig del av det.  

En definition av omsorg kan definierats följande ”Att ge stöd och hjälp åt människor för att 

förbättra deras livssituation eller främja deras utveckling. Omsorgen utövas privat eller i 

samhällets regi och kan rikta sig direkt mot enskilda eller kollektivt mot grupper av 

människor. Vilken omsorg man får och ger beror på hur samhället är organiserat, vilka 

levnadsförhållanden man lever under och vilka värderingar människor hyser.” (Blume, 

Karlström & Lennartsson, 2000) 
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Kommunerna har ansvar för vård och service inom äldreomsorgen som är styrd av politiska 

organisationer. Detta menas att kommunerna är skyldiga att stå till hjälp med särskilda boende 

där all sorts av service och utrustning ska ingå för att förbättra vårdtagarens hälsa och vård 

kvalité. Därefter har ledningen inom äldreomsorgen till uppgift att detta ska utföra samt att 

motivera och stimulera personalen att klara av uppgifterna på arbetsplatsen. En nackdel som 

uppstår för chefen eller enhetschefen är att implementera det i praktiken (Falk, V. & Nilsson, 

K., 1999).  

Detta gör att ledningen inom äldreomsorgen måste förstå själva innebörden vad motivation är 

och vilka motivationsfaktorer som påverkar personalen positivt. Ett motivationsfrämjande 

ledarskap innehåller tre målsättningar enligt Flach B., (2006) är: 

1. Är att organisationens mål ska samma svetsas med personalens egna mål.  

2. Är att stödja samt stimulera personalen genom ökad medverkan. 

3. Är att ledaren ska vara utvecklingsorienterad och har förtroende på personalens 

kompetensutveckling. 

I dagens samhälle och i framtiden kommer äldreomsorgen alltid vara en del av samhället då 

fler och fler människor lever längre och kommer att vara i ständigt behov av hjälp. Personalen 

inom äldreomsorgen måste motiveras av ledning på rätt sätt då de kommer att spela en viktig 

roll, så som att ta hand om vårdtagarna. Chefen har som uppgift att tillfredsställa personalen 

genom olika motivations faktorer som kommer att tas upp i denna uppsats längre fram. 

1.2 Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att definiera olika teoretiska motivationer samt dess påverkan 

inom vårdsektorn. För att komplettera syftet kommer några objektiv att ge en djupare insikt 

som är följande: 

• Identifiera motivationsteorier.  

• Att förstå vad för betydelse motivation har för en ledare. 

• Att förstå hur motivationsteorier kan bli tillämpade i arbetslivet samt förstå deras 
påverkan. 
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Uppsatsen övergripande frågeställning är: Känner sig personalen inom vårdsektorn  
motiverade på arbetsplatsen? För att förtydliga frågeställningen formuleras den på följande 
sätt: 

- Vad bidrar till motivation på arbetsplatsen för personalen? 
 

- Hur kan en chef motiverar sin personal?  
 

- Vad för faktorer tillämpas på arbetsplatsen utifrån motivationsteorierna? 
 

1.3 Avgränsningar 

Vårdsektorn är uppdelat i många kategorier och denna undersökning inriktar sig på 

personalen inom äldreomsorgen. För att begränsa storleken av denna uppsats blir fokusen 

kommer att läggas på personalen som är undersköterskor, sjuksköterska samt enhetschefer vid 

arbetsplatsen.  

1.4 Disposition 

Denna uppsats kommer att presenteras i fem kapitel som beskrivs kortfattat nedanför: 

Kapitel 1 – Introducerar syftet med denna uppsats och presenterar syfte/objektiv samt 

problemställning som är grundläggande för uppsatsen. Bakgrundsinformation för vad själva 

problemet är i äldreomsorgen inom vårdsektorn tas upp i kapitel 1.  

Kapitel 2 – Ägnas åt forskningsmetodik för uppsatsen. Detta kapitel beskriver undersöknings 

processen att utveckla lämplig datainsamling och dataanalys tillvägagångssättet.  

Kapitel 3 – Består av en litteraturgenomgång som kommer att introducera de olika 

motivationsteorierna. Trots att det finns många olika teorier kommer denna uppsats att 

fokusera på två teorier (d.v.s Maslow och Herzberg) och de faktorer som påverkar Human 

Resource Management (HRM) samt ledarskap.  

Kapitel 4 – Presenterar en analys av intervjuerna samt en diskussion av resultatet av 

intervjuerna. Dessa primära data består av intervjuer med olika arbetstagare och enhetschefer 

från två olika block.   Propositioner  

Kapitel 5 – I kapitlen presenteras slutsatserna, syfte klargörs och frågeställningar besvaras. 

Återkoppling för förståelse utförs gällande motivationen. Kapitlet avslutas med förslag till 

fortsatt forskning.     
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2. Metodik 

I följande avsnitt presenteras uppsatsens uppbyggnad i två delar. Den första delen handlar om 

att identifiera den underliggande teorin i studien vilket är att redogöra val av metod. Den 

andra delen förklara vilka verktyg som kan användas för datainsamlingen i denna uppsats. 

Figur 2.1 visar hur uppsatsen kommer att genomföras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2.1 Tillvägagångssättet för uppsatsen 

2.1 Primär och sekundär data 

De data som ligger till grund för forskningen kan delas in i två huvudgrupper, primärdata och 

sekundärdata. Primär data har delvis samlats in genom personliga intervjuer och motivering 

för intervjuer var främst för att författaren inte har tillräckligt med erfarenhet inom 

vårdsektorn riktad på motivation. Dessutom ger intervjuer ett bättre perspektiv i hur 

motiverad arbetstagarna är och hur enhetscheferna uppfattar vad motivation är. De sekundära 

data har hittats genom böcker, dokument, Internet och andra publicerade material. 

(Wiedershiem-Paul F. & Eriksson L.T., 1997)  

Datainsamling av primära och sekundära data ger en bättre trovärdighet och kvalitet av 

resultatet. Detta stöds av Yin (1994) som säger att trovärdigheten i ett forskningsprojekt är när 

författaren använder många olika metoder som belyser samma fenomen. För att uppnå ett 

rättvist svar som möjligt har författaren använt dessa referenser för att svara på målen. 

Studera motivation 

Utföra intervjuer 

Analys av resultat 

Diskussion 

Slutsats 
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2.2 Tillvägagångssätt för intervjuer 

Enligt Lekwall P. & Wahlbin C., (2001) kan intervju processen delas in i tre typer. Den 

strukturerade intervjun där intervjuaren använder förväg formulerat frågor som inte ger 

möjlighet till följdfrågor och vidareutveckling av svaren och resonemang. Den vanligaste 

intervjun formen är den semistrukturerade, vilket innebär att intervjuaren presenterar ett rad 

förslag till relevanta frågor, där det är möjligt att under intervjun ändra frågornas ordning och 

innehåll för att följa upp intervjun (Kvale, 1997). Den sista av intervjuteknik är ostrukturerad 

intervju där intervjuaren ställer frågor som respondenten är fri att utveckla sina tankar om. 

Denna metod kan vara användbar när intervjuaren försöker förstå ett större sammanhang som 

respondenten har kunskap om (Lantz, 1993). 

För denna uppsats har författaren valt att använda semistrukturerade intervju teknik. Detta 

eftersom författarens kunskap om den aktuella branschen från början var otillräcklig. Däremot 

hade författare tillräckliga kunskaper för att kunna strukturera intervjun i relevanta tematiska 

frågor. Författaren anser att denna intervju form är fördelaktigt eftersom det ger respondenten 

möjlighet att utveckla sina svar, vilket i sin tur ökar validitet och reliabilitet. 

Enligt Bell J. (2007) finns det särskilda processer som kan användas för att formulera frågor 

till en intervju i en uppsats. I en semistrukturerad intervju metod var listan med frågorna 

grundligt framtagna vad man ville få ut av respondenterna.  Därför var målet för denna teknik 

att först förstå vad motivation innebär på arbetsplatsen och för att stödja litteraturgenomgång. 

Förutom huvudsyftet med intervjuerna var det att utforska ett område på djupet snarare än att 

fokusera på att fråga en strikt lista med frågor. Lista av frågorna kan ses i Bilaga A. 

2.3 Intervju processen 

Utifrån litteraturen om vad motivation är och förstå innebörden vad motivation kan bidra med 

på arbetsplatsen. Dessa hade en viktig roll när frågorna till intervjun utformades och att 

frågorna höll sig inom ramen. I designen ingår information om deltagarna och deras förståelse 

om motivation. Dessutom gav intervjuerna ytterligare information om deras förståelse om 

äldreomsorgen och vad motivation är för intervjuerna som inte hade kunnat erhållas genom 

litteraturen. 

 



6 

I början av intervjuerna kommer allmänna frågor att ställas för att upprätta en produktiv 

kontakt mellan den intervjuade och intervjuaren. Efter introduktionen och allmänna frågorna 

blir det mer specifika frågor och gå djupare in inom olika områden. Frågorna formulerades så 

öppet för att förstå hur motivation upplevs av personalen på arbetsplatsen och hur 

enhetschefen tillämpar motivation hos personalen samt andra faktorer som påverkar till bättre 

motivation. Målet för intervjuerna var att försöka ställa svar på alla frågor som hade 

formulerat av litteraturgenomgången.  

2.4 Intervju förfarande 

Som ett resultat av uppsatsen som görs vid Högskolan i Borås är de intervjuade bosatta i 

Sverige. De intervjuade personerna har varierande erfarenhet inom vårdsektorn beroende på 

arbetsposition inom äldreomsorgen. De valda personerna som blir intervjuade är från 

arbetsplatsen där författaren själv arbetar. 

Längden på intervjuerna varade i ungefär mellan 45–60 minuter på grund om de intervjuades 

svar till frågorna och kunskap inom detta område. Alla intervjuer gav tillräcklig med 

information om hur personalen uppfattar vad motivation är och hur den tillämpas på 

arbetsplatsen.  

Dessutom, i alla intervjuer tillåts respondenten att ta anteckningar och spela in hela intervjun 

efter att ha varit säker på att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och kommer att 

användas i studiesyfte bara. Dessutom blir det lättare för författaren att analysera primära data 

senare. 

Slutsatserna från intervjuerna är direkt gjorda av svaren från de intervjuade eller tolkning av 

deras diskussioner. Respondenternas svar kan ses i Bilaga B. 

2.5 Validitet och pålitlighet 

För att det slutliga resultatet av studien ska kunna betecknas som pålitlig, är det viktigt att en 

kritisk granskning görs av den insamlade data. Denna undersökning görs på två sätt, genom 

säkerställande av hög pålitlighet och hög validitet (Bell J., 2000). Där pålitlighet innebär att 

resultatet ska vara samma oavsett vem som genomförde studien (Lekwall P. & Wahlbin C., 

2001). Denna situation kommer aldrig fullt ut att uppnås, två liknande studier kommer alltid 

vara åtskilda av minst en variabel som tid. Målet är istället att sikta högsta pålitlighet. 
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Validitet kommer från det latinska ordet validitas, vilket kan översättas som sanning, 

trovärdighet, giltighet och styrka (Kruuse E., 1998). Detta koncept är enligt Bell J.(2000) en 

betydligt mer komplex dimension där forskaren inte kan vara säker på att data som samlas in 

mäter vad den avser att mäta. Pålitlighet är på andra sidan lättare att säkra genom upprepade 

datainsamling. Enligt Lundahl U. & Skärvad P-H. (1999) validitet sikt fylls extern och intern 

validitet. Den externa validiteten är att mäta hur väl empirisk data har samlats in i enlighet 

med verkligheten, medan den interna validiteten handlar om hur relevanta och nödvändiga 

insamlade data är för målet. Enligt Bell J. (2000) kan det uttryckas som intern och extern 

validitet som är integrerade med varandra, t.ex. när validitet data blir automatiskt pålitliga. 

Denna avhandling är delvis baserad på pålitlighet och validitet. Författaren anser att 

intervjuerna fått en empirisk mättnad som stärker uppsatsens pålitlighet. Dessutom har 

författaren försökt att vara så objektiv och öppen som möjligt med hänsyn till sin egen 

tolkning av publicerat material och uppgifter som samlas in, som ökar ytterligare 

pålitligheten. Författaren menar att validitet behåller sig högt med intervju sessionerna och 

var genomtänkt att skapa en stark intern validitet. För att fortsätta att stärka intern validitet har 

författaren övervägt noggrant vad de intervjuade roll har för position inom vården. Detta för 

att få så bred och heltäckande bild av verkligheten som möjligt.  

2.6 Risk förknippade med denna uppsats 

Metodik och tillvägagångssätt bör alltid kritiseras och denna uppsats är inget undantag. 

Primär datainsamling kan kritiseras, t.ex. om rätt intervjuade personer valdes ut för intervjuer. 

Spekulationer kan hittas på om ett tillräckligt stort antal intervjuer för att få korrekt bild om 

motivation upplevs på arbetsplatsen. Dock anser författaren att hon har fått den information 

som var nödvändig för denna avhandling. Dessutom finns det alltid ett problem med att 

genomföra denna typ av studier baserade på känsliga frågor, privatliv eller liknande. 

Författaren betonar dock att hon inte har känt eller upplevt detta som ett problem i utförandet 

av denna avhandling. Detta beror på att de tillfrågade har varit öppna och tillmötesgående. 

Eftersom den insamlade informationen är skriven av olika författare finns det en liten risk för 

de uppgifter som bristande objektivitet. Enligt Lundahl U. & Skärvad P-H. (1999) ytterligare 

kritik som kan ges på intervju tekniker som respondenterna ser intervjun som ett tillfälle att 

lägga större vikt vid positiva aspekter snarare än att ge en verklighetsbaserad bild om hur 

motivation upplevs av personalen på arbetsplatsen. 
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Risken är också i dessa fall att författaren som författare i avhandlingen kan vara färgad av 

branschens sätt att tänka och därmed förlora sin objektivitet. Enligt Wiedersheim-Paul F. & 

Eriksson L.T. (1997) kan det också noteras att intervjuaren omedvetet kan påverka 

respondenten genom att ställa ledande frågor eller på annat sätt manipulera för att få svar som 

redan förväntas av författaren. 

Författare till denna avhandling har varit medveten om dessa risker och därmed så långt som 

möjligt försökt att behandla och undvika dem för att behålla pålitlighet, validitet och 

objektivitet i denna avhandling. Författaren vill också påpeka att flera av dessa potentiella 

risker bör ses som generella och inte specifika för denna uppsats. 
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3. Motivation 

I detta avsnitt har definitioner har tagits fram för att få olika synvinklar på själva begreppet 

motivation. Utöver detta, har olika motivationsteorier tagits upp och ledarskap samt Human 

Resource Management (HRM).  

3.1 Motivations definitioner    

Inom motivationsteorier finns det ingen bestämd definition på dess innebörd, utan det finns 

flera definitioner av ordet. Inom detta arbete används ingen bestämd definition av 

motivationsteorier. Själva begreppet motivation är ett latinskt ord som är ”movere” och 

betyder röra (Kaufmann G. & Kaufmann A., 2000). Motivation definieras inom psykologin 

som ”ett inre tillstånd hos individen som ger upphov till en önskan att agera med bestämda 

avsikter” (Ftlach B., 2006).  

Enligt Flach B. (2006) betyder arbetsmotivation också ”Den energi vi ådagalägger för arbete, 

den ambition vi har att söka och behålla ett arbete”. Arbetsmotivationsteorier är kopplade till 

ökad arbetstillfredsställelse och prestation som i sin tur leder till ökad produktivitet samt 

framgång för organisationen. Detta har lett till att detta område har fått mer uppmärksamhet under 

det senaste århundradet (Jönsson S., 2005). 

Enligt Nationalencyklopedin (2012) definieras motivation på följande sätt ”Psykologisk term 

för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. Teorier 

om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker 

snarare än andra.”.  

3.2 Human resource management 

HRM är en management funktion som hjälper chefer att rekrytera, välja ut, utbilda och 

utveckla medarbetare för en organisation för att uppfylla de strategiska målen i 

organisationen. För att HRM ska vara effektiv måste det funktionella målet för HRM stämma 

överens med företagets mål, det vill säga vinst, produktivitet och så vidare (Selmer, 1998). 

Enligt Selmer (1998) gäller för att få ett effektivt HRM funktion följande: 

• De flesta organisationer tillhandahåller idag tjänster snarare än att producera varor - 

människor är den kritiska resursen för kvalité och kundservice inom en 

serviceorganisation. 
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• Konkurrenskraft kräver ett företag att vara effektivt och produktivt - där arbetskraften 

är väl motiverade, har rätt kompetens och är effektivt organiserad. 

Som ett resultat beror framgången för ett företag att uppnå sina mål genom effektivitet för att 

hantera de mänskliga resurserna. 

 

HRM är en strategi som använder olika verktyg för att uppfylla de strategiska behoven av 

verksamheten, där dessa verktyg krävs för att integreras. De viktigaste verktygen är följande 

(Aswathappa, 2005): 

• Personalplanering 

• Rekrytering och urval 

• Utbildning & utveckling 

• Belöna och motivera personalen 

• Kommunikation 

• Roller och ansvar (organisatoriska strukturer) 

 

3.3 Motivationsteorier  

Motivationsteorier har utvecklats under åren och är utformade för att hjälpa chefer och ledare 

att påverka varje individ och team genom motivation. Teorierna om motivationen är indelade 

i två olika kategorier tillfredställande teorier och process teorier, vilket kan ses på figur 3.1.  

Att motivera personalen på arbetsplatsen är den viktigaste faktorn i en serviceorganisation så 

att individerna prestera sin bästa förmåga och uppnå hög kvalitet med givna resurser. Detta 

kan dock bara uppnås genom att undvika något missnöje bland de personerna inom 

organisationen. Det innebär att ge dem grundläggande behov och därför har Maslow och 

Herzberg teorier fördjupas i detta arbete.  
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Figur 3.1 Illustrerar de mest kända motivationsteorier 

Källa: Nancy, 2011 

3.3.1 Tillfredställande teorier 

Tillfredställande teorier om motivation är indelade i två kategorier (behovs och incitaments 

teorier) dessa motivationer försöker förklara de specifika faktorerna som motiverar 

människor. Fokusen är på antagandet att individer motiveras av en önskan att tillfredsställa 

sina inre behov. Det hjälper chefer och ledare att förstå vad som väcker, ger energi eller 

initierar anställd beteende (Nancy, 2011): 

 Behovs teorier 

• Abraham Maslows teori (1943-1954) baserad på hierarki av mänskliga behov.  

• McClellands teori (1961-1985) definierar tre behov.  

• Alderfers ERG teori (1972) bygger på tre kategorier av behov. 

 Incitaments teorier 

Teorier om motivation 

Tillfredställande 
teorier 

 

Process teorier Behov Incitaments 

Maslows 

McClellands 

Alderfers ERG 

Herzbergs 
två-faktor 

Behovsteori 

Vroom  

Porter-
Lawler 

 
Rättviseteori 
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• Frederick Herzbergs två-faktor teori (1959) bygger på hygien och motivation 

faktorer. 

3.3.2 Process teorier 

Process teorier om motivation (även känd som kognitiva teorier) fokusera på de kognitiva 

processerna som ligger bakom en individs grad av motivation. Denna metod ger ett ytterligare 

bidrag till vår förståelse av beteende och prestationer på jobbet, och den komplexa natur 

motivationen. Process teorier handlar om hur beteende är initierad, riktad och hållbart. 

Eftersom individer fattar beslut baserat på deras uppfattning om ett antal variabler, till 

exempel, deras typ av arbete, sin längtan efter belöningar och incitament och deras förmåga 

att skaffa dem. De kognitiva teorierna är följande (Nancy, 2011):  

• Behovsteori (1960) Motivation börjar med en individuell känsla som behov. 

• Vroom förväntansteori (1964) Föreslagit att de anställda är motiverade när de 

tror att de kan utföra uppgiften, kommer de att belönas och belöningen för detta är 

värt besväret. 

• Porter-Lawler teori (1973) Utgår ifrån att behov orsakar mänskligt beteende och 

att motivations styrka bestäms främst av det upplevda värdet av resultatet av att 

utföra beteendet, och den upplevda sannolikheten att beteendet utförs kommer att 

orsaka att resultatet ska förverkligas. 

• Rättviseteori utvecklad av Adam Smith (1963) Föreslår att de anställda är 

motiverade när deras upplevda insatser är i samma nivå som resultatet. 

3.4 Maslow behovshierarki 

En av de tidigaste och välkända teorier är hierarki teorin som är utvecklad av psykologen 

Abraham Maslow i (1943-1954). Den här teorin kondenserar de många behov eller motiv som 

är följande (Hawa S., 2010):  

• Biologiska behov  

• Säkerhet  

• Tillhörighet 

• Självkänsla  

• Kunnighet och förståelse  
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• Estetik  

• Överlägsenhet  

• Frihet av förfrågning och uttryck  

• Självförverkligande  

 
Maslows modell av motivation har identifierats av forskare i en hierarki av fem 

grundläggande kategorier av mänskliga behov. Denna kategori visas i figur 3.2 där 

psykologiska behov befinner sig på botten följt av säkerheten behovet, sociala 

behovet/samhörighet, självkänsla behovet och självförverkligande behovet ligger högst upp i 

hierarkin. Maslow erkände även att hierarkin inte nödvändigtvis är i en fast ordning och att 

det finns skillnader i individens motivation beroende på kultur (Hawa S., 2010). 

 

 
Figur 3.2 Maslows hierarki av behov 

Källa: Imsen G., 2006 

• Självförverkligande – Individens personliga känsla av prestation och känslan av 

självförverkligande. Förverkliga personliga potential, söker personlig utveckling, topp 

erfarenheter och möjligheter. 

• Självkänsla – En önskan om respekt och erkännande av att tillfredsställa sitt ego.  

• Social – Samhörighet behöver inkludera kärlek från vänner/familj och känslan av att 

tillhöra en grupp som vänliga medarbetare. 

• Säkerhet – Säker arbetsmiljö, frihet från smärta och hot, och anställningstrygghet. 

Skydd mot elementen, säkerhet, ordning, lagar, gränser och stabilitet. 
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• Fysiologiska – Fysiskt välbefinnande, löner och grundläggande arbetsvillkor. (Hawa 

S., 2010) 

Dessutom föreslog Maslow att människor har en komplex uppsättning av exceptionellt starkt 

behov som kan ordnas i en hierarki. Bakom denna hierarki är följande grundantaganden (Don, 

John & Slocum (2007). 

• När ett behov har uppfyllts sin motiverande roll minskar den i betydelse. När en behov 

är tillfredsställd, framträder en annan behov successivt fram och ta dess plats med 

avsikten att människor alltid strävar efter att tillgodose en del behov. 

 

• Behovs nätverk för de flesta människor kan vara mycket komplicerad, med flera 

behov som påverkar beteendet vid en viss tidpunkt. Tydligt är det när någon står inför 

en nödsituation som till exempel desperat törst, som domineras tills det är glädjande. 

 

• I allmänhet måste lägre behov vara uppfyllda före högre behov för att andra behov ska 

ta plats. Det finns fler sätt att tillfredsställa högre behov än lägre behov. 

 

3.5 Frederick Herzbergs tvåfaktorteori 

Frederick Herzberg tvåfaktorteori etablerades år 1959 och bidrar med incitament snarare än 

behov. Herzberg teori koncentrerats på tillfredsställelse med arbetet dock har liknelser som 

Maslows hierarki. Herzbergs tvåfaktorteori delar upp hygien faktorer och jobb berikade 

faktorer vilket kan ses på tabell 3.1. När hygien frågor tas upp, kommer de 

motivationsfaktorerna att främja till arbetsglädje och uppmuntra produktionen (Cole, 2004). 

Tabell 3.1 Frederick Herzberg tvåfaktorteori 
Faktorer som leder till missnöje (Hygien) 

 

Faktorer som leder till tillfredsställande 
(Motivation) 

• Företagets & Administrativ Policy  
• Tillsyn 
• Förhållande  
• Arbetsförhållanden  
• Lön 
• Företagets rutiner 
• Anställningstrygghet 

• Prestation 
• Erkännande 
• Ansvar 
• Själva Arbetet 
• Tillväxtmöjligheter 
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Källa: Hawa S., 2010 (Formulerad utifrån faktorerna) 

 

Hygien faktorer: Är de grundläggande behoven för att upprätthålla en rimlig grad av 

tillfredsställelse hos medarbetarna. Hygien faktorer är även kända som missnöjda faktorer, 

vilket i sin tur inte genererar tillfredsställande. Hygien faktorer är yttre faktorer och inkluderar 

som lön/ersättning, anställningstrygghet och arbetsvillkor (se tabell 3.1). De hygieniska 

faktorerna symboliserar fysiologiska behov som individer vill ha och förväntar sig att bli 

uppfyllda av (Robert et al., 2010). Hygien faktorerna är följande (Hawa S., 2010): 

• Lön – Inkluderar alla finansiella belöningar, såsom den faktiska löneökningen och 

prestandaökning. Lönen måste vara lika och konkurrenskraftiga med dem i samma 

bransch och samma område. 

• Tillsyn – Innehåller alla de färdigheter och förmågor av en handledare att leda, att 

coacha och att lösa problem. Dessa aspekter är avgörande för framgång. 

• Företagets & Administrativ Policy – Företagets policy bör vara rättvisa och tydliga 

istället för att vara för stelbent. De bör omfatta flexibla arbetstider, klädsel, raster, 

semester och liknande. Långa arbetstider och hög stress tenderar att påverka 

individens personliga liv och resulterar i negativa känslor mot jobbet 

• Förhållande – Interpersonella relationer för de anställda med kollegor, överordnade 

och underordnade bör vara lämpliga och godtagbara. Det bör inte finnas någon 

konflikt eller förödmjukelse. 

• Företagets rutiner – Innehåller personalpolitik, arbetsorganisation, produktion och 

andra anläggningar, förfaranden och icke-finansiella privilegier. 

• Arbetsförhållanden – arbetsförhållandena ska vara säker, ren och hygienisk. Arbetet 

utrustningen bör uppdateras och vara välskött. 

• Anställningstrygghet – Organisationen måste ge trygghet till de anställda. 
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Jobb berikade faktorer: Även känd som tillfredsställande faktorer och är inneboende 

faktorer som ingår i den person som hänför sig till arbetets innehåll och handlar om högre 

faktorer. Dessa faktorer kan vara ansvar, tillväxt, erkännande och prestation. Faktorerna är 

relaterade till en individs positiva känslor om jobbet och till innehållet i själva arbetet. Dessa 

positiva känslor i sin tur är kopplade till individens upplevelse av prestation, erkännande, och 

ansvar. De återspeglar varaktig prestation snarare än tillfälliga resultat i arbetets inställning. 

Tillfredsställning krävs för att motivera att en arbetstagare en hög produktivitet vilket kan ses 

i tabell 3.1. De motivationsfaktorer symboliserar den psykologiska behov som uppfattades 

som en ytterligare fördel (Robert L. & John H., 2008). Jobb berikade faktorerna är följande 

(Hawa S., 2010): 

• Prestation – Avser att nå eller uppnå ett mål genom ansträngning, det framgångsrika 

genomförande eller slutförande av en uppgift, att lösa ett problem, upprätthålla en 

position och slutligen de uppenbara resultaten av en persons arbete. 

• Erkännande – Bekräftelsen av bidraget från en person, för att uttrycka uppskattning 

eller för att belöna individuella för att fullgöra en uppgift. 

• Ansvar – Medarbetarna måste ha ansvar för arbetet. Cheferna bör ge dem 

äganderätten till arbetet för att minimera kontroll med bibehållen ansvarighet. 

• Själva Arbetet – Avser att göra av arbetet och den typen av arbete. Jobbet kan vara 

upprepande eller förändras, kreativ eller monoton, lätt eller svårt. 

• Tillväxtmöjligheter – Hänvisar till de enskilda förvärven i erfarenhet, färdigheter, 

kunskaper och främjande av en individ. 
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Det finns likheter mellan Herzberg s och Maslows modeller. Båda tyder på att behov 

måste vara uppfyllda för den anställde att bli motiverade. Dock menar Herzberg att endast 

de högre nivåerna i Maslows hierarki (t.ex. självförverkligande, självkänsla behov) 

fungera som en drivkraft. Resterande behov kan bara orsaka ett missnöje om det 

ignoreras. En motiverande modell utvecklats efter Maslows och Herzberg modeller ges i 

tabell 3.2 

                Tabell 3.2 Motivation modell som utvecklats efter Maslow och Herzberg. 
 Herzbergs 

tvåfaktorteori 
Maslows Hierarki av behov Motivation modell 

Långsiktigt 

 

Motivation/ 
Jobb berikade 

Faktorer 

 

Nivå 5: Självförverkligande Möjligheter till befordran, 
prestation i arbete och 

utmanande arbete. 

Nivå 4: Självkänsla Hög position/status, 
befordran erkännande få dem 
att känna sig som att de har 

uppnått något. Ansvar, öppen 
kommunikation, vårdat 

språk, erkännande för gott 
arbete genom positiv 

feedback och ge riktning som 
dem inte känner tvingade till. 

Kortsiktigt 

 

Hygien 
Faktorer 

 

Nivå 3: Sociala behov Tillgivenhet från 
gruppmedlemmar, vänliga 
medarbetare och känsla av 

tillhörighet. 

Nivå 2: Säkerhet Anställningstrygghet och 
säker arbetsmiljö. 

Nivå 1: Fysiologiska Lön, raster, grundläggande 
arbetsvillkor och mat. 

 

Före Maslows och Herzberg arbete, var det känt att personer hade behov som i samband med 

motiv. Deras arbete visade hur dessa behov förhåller sig till varandra med hjälp av enkla 

grafiska representationer. Maslows representation är generella och mer originell samt att 

Herzbergs arbete har fördelen att tillämpa Maslows tänkande till den industriella situationen. 

Herzbergs arbete är uppdelat i två delar som är tillfredsställande och otillfredsställande eller 

motiverande och hygien faktorer (Ivancevich & Duening, 2002). 
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3.6 Ledarskap och motivation 

Ledarskap är en process där en person försöker att påverka andra att utföra några mål eller 

komma något vart (Booyens, 1998). Motivation är ett nyckelbegrepp för ledarskap, konsten 

av ledarskap och leda en grupp av personal kräver kreativitet, intresse och kontinuerliga sätt 

att få människor att må bra på vad de gör (Diane & Huber, 2006). Viktiga funktioner på 

effektiva ledare är att stödja och motivera andra individer och grupper. En effektiv ledare kan 

skapa ett högpresterande system som motiverar individer och grupper att fungera bra 

tillsammans till förmån för hela organisationen (Ray et al., 2011). För att en ledare ska få ut 

det bästa ur individer på ett effektivt sätt är ledaren skyldig att uppfylla de individuella behov 

och därmed motivera andra. Med andra ord, organisationen och ledaren ska ständigt sträva 

efter att motivera individer eller grupper att prestera sin bästa förmåga på samma sätt som 

individer försöker motivera organisationen/ledare att göra vissa saker, vilket kräver ett fullt 

medvetande om motiverande teorier (Adair, 2006). Adair´ s ledarskap teori idéer i det område 

att motivera människor är i linje med de klassiska motiverande teoretikerna som är Maslow 

och Herzberg. 

Motivation är en av de viktigaste delarna i en organisation. Detta beror på att motivation är 

nyckeln som driver en person/medarbetare att uppfylla sina mål, önskningar och behov. 

Nyckeln till ledarskap framgång är att motivera andra att göra sitt bästa i varje situation. 

Motivation spelar en mycket viktig roll på arbetsplatsen för både chef och medarbetare att 

uppnå sina personliga och företagets mål. (Gambrill, 2003) 

Det finns dock en begränsning för ledare att få ut det bästa ur en individ oavsett hur motiverad 

en person är att prestera bra, detta för att om personen saknar den nödvändiga förmågan. 

Vissa människor kan göra mycket bra på ett jobb utan att utöva större ansträngning. Andra 

kanske inte prestera bra trots att de är mycket motiverade att göra det. Därför att produktivitet 

eller arbetsinsats påverkas av både motivation och förmåga. (Aswathappa, 2005) 
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3.6.1 Adair`s teori 

I Adair´s Action Centred Leadership model (handlings centrerade ledarskapsmodell) är den 

första viktiga punkten att dessa tre områden som behövs är uppgift, team och individ, vilket 

påverkar varandra både gott och ont (se figur 3.3). Till exempel, om en grupp misslyckas i sin 

uppgift, de sönderfallande tendenser som finns i gruppen kommer att intensifieras vilket 

kommer att resultera i en minskad tillfredsställelse för dess enskilda individer. Om det finns 

en brist på enighet eller harmoniska relationer i gruppen kommer prestationen på jobbet och 

individuella behov kommer att påverkas. Självklart kommer individer som känner sig 

frustrerade och olyckliga i en viss arbetsmiljö inte ge sitt maximala bidrag till antingen den 

gemensamma uppgiften eller till livet i gruppen.  

 

Figur 3.3 Adiar´s Action Centred Leadership model 
Källa: Adair J., 1973 

 
Betydelsen för dessa tre områden enligt Adiar är följande (Adair J., 1973): 

Uppgift – Uppgift som delas ut kan utföras av en individ eller grupp och är både pratiskt eller 

mindre konkret uppgift. I första hand är det uppgiften som för gruppen tillsammans och sträva 

mot ett mål. 

Grupp – För att utföra uppgiften på bästa effektiva sätt måste gruppen arbeta tillsammans. 

Detta gör att gruppen som enhet vet bäst hur uppgiften ska hanteras.  

Individ – Varje individ måste motiveras i gruppen om gruppen inte ska komma ur balans. 

Andra faktorer är ärlighet och pålitlighet som måste finnas inom varje individ.   
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Enligt Adair finns det 8 regler i att motivera människor. Adair föreslår att dessa faktorer som 

motiverar individer är grundläggande och kommer att engagera deras intresse och fokus på 

sina insatser. Adair betonar vikten av en motiverande miljö och en motiverad individ. I 

effektiv motivation, identifierar Adair 8 grundläggande regler som ledare påverkar andra att 

känner sig motiverade och engagerade i sitt arbete. De 8 grundreglerna är följande (Adair, 

2006). 

1. Vara driven 

2. Välja personer som är motiverade 

3. Behandla varje person som en individ 

4. Ställ utmanande realistiska mål 

5. Kom ihåg att framsteg motiverar. 

6. Skapa en motiverande miljö. 

7. Ge rättvisa belöningar 

8. Ge erkännande 

 

3.7 Motivera medarbetare på kortsikt 

Fysiologiska behov, säkerhet behov och samhörighets behov är kortsiktiga 

motivationsfaktorer för att ett behov av dessa kategorier inte är en motivations behov om den 

inte är tillfredställd. Självkänsla och självförverkligande behov är långsiktiga behov som 

driver anställda att uppnå hög prestation och produktivitet. Det bör noteras att kortsiktiga 

behov måste uppfyllas innan en anställd kan motiveras för att bli tillfredställd av långsiktiga 

behov. För att uppfylla fysiologiska behov och att få arbetstagare att stanna kvar i företaget 

behövs ett lämpligt lönesystem, säkerhet och sysselsättning bör inrättas under förutsättning att 

lönen policyn, lönestrukturen och löneskalan följer i linje med marknadsnivå och 

löneutbetalningen är i tid. Anställningstrygghet och säkerhet behov medför en positiv känsla 

av säkerhet och välbefinnande hos de anställda. För att uppfylla känslan av att tillhöra en 

grupp bör introduktionsprogram för nyanställda organiseras så att det introducera företagets 

mål, deras kollegor, de resurser och arbetsmiljö. Undersökningar visar att anställda som har 

harmoniska grupper leder till bättre produktivitet och sänka graden av personalomsättning. 

(Hawa S., 2010) 
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3.8 Motivera medarbetare på långsikt 

Långsiktig motivation system bör genomföras parallellt med att uppfylla de kortsiktiga 

behoven hos de anställda. Författarens uppfattning är att följa ett ledningssätt som är 

användbara för att motivera de anställda på långsikt. Men detta har sina utmaningar, i första 

hand ge dem meningsfull feedback och hjälpa dem att nå sina mål sig. Detta kan uppnås 

genom utveckling, färdigheter och kunskaper för att möta nya mål. 

3.8.1 Jobbdesign 

Organisationer skapar en egen kultur och uppsättning av regler som förväntas att följas inom 

företaget. Reglerna är mycket beroende på läget av anställda inom organisationen. Genom 

lämplig planering och försäkra att de instrument och utrustning, material, arbetskraft och stöd 

datorer finns tillgängliga, kommer ett arbete att bli produktiv. Några grundläggande principer 

för att utforma meningsfull arbetstillfredsställelse arbetsplats är genom att öka beslutsfattande 

möjligheter individer, arbetsrotationen för att minska stress och öka kompetens. (Richard & 

Darothy, 2008) 

3.8.2 Jobbdeltagande 

Deltagande innebär att delta eller att bli inblandad i själva arbetet. Det är ett tillvägagångssätt 

som görs för att se det slutliga resultatet på vad de försöker göra. Ett annat tillvägagångssätt 

hade som mål att ge de anställda en "känsla" att de är avgörande i viss mån vad de gör på 

jobbet. Målet var att ge en känsla av prestation snarare än en materiell prestation i själva 

uppgiften. (Richardson, 1983) 

3.8.3 Utvecklingsprogram 

Utbildningen funktionen blir allt en viktigare del av organisationen och individens framgång 

då nya jobb ständigt skapas, ny utrustning och system som införts till befintliga jobb. Det 

tillhandahållande av utbildning i sig kommer att motivera de anställda eftersom utbildningen 

kommer att hjälpa dem att utföra de uppgifter med bättre effektivitet. Anställda motiveras 

genom att hålla högt kvalitet och kompetensnivå i linje med själva arbetet genom långsiktig 

personal utveckling. Utbildning implementeras av chefen/ledaren för de anställda och ger en 

utmärkt miljö för kommunikation med de anställda för potentiella förbättringsområden. 

(McConnell & John, 2003) 
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3.8.4 Kommunikation 

Anställda blir mer motiverade om de tillåts förmedla sina åsikter till sina arbetsledare och 

chefer. Detta fungeras endast om ledarna finns på plats och pratar med personalen på en 

informell basis, aktivt delta i arbetets förbättring, och är en dynamisk närvaro i personalmöte 

är mer benägna att främja en miljö ledande öppen kommunikation. Därför bör 

kommunikationskanaler för olika organisatoriska nivåer och cross nivåer inrättas för utbyte av 

information och arbetstagarnas delaktighet i beslutsfattandet. En "öppen dörr"-policy skall 

fastställas så att de tekniska problem, missnöje eller missförstånd kan lösas genom direkta 

diskussioner på möten, telefonsamtal och e-post. Denna typ av nätverk av formella och 

informella källor håller även chefer väl informerad om vad som händer inom deras 

organisation. (Smith et al., 2005) 

3.8.5 Incitament system 

Individer kan bli belönade utifrån prestation genom finansiella incitamentsprogram. 

Belöningar kan vara monetära (t.ex. lön ökning), arbetsrelaterade (t.ex. positiva 

prestationsbedömning) eller i form av status uppgradering (t.ex. befordran till högre 

positioner). Under själva incitamentsystemet bör de anställda behandlas rättvist och jämlikt 

genom att tydligt definiera och kommunicera systemet till dem vilket gör ärliga bedömningar. 

De anställda ska kunna förstå systemet lätt och de belöningar de kommer att få på olika nivåer 

av prestanda i gentemot deras ökade produktivitet. ( Robert & John, 2008) 

Andrew (2008) konstaterar att ekonomiska incitament ofta används som motivationsfaktorer 

och kan skapa problem om den inte används på rätt sätt. Ett stort problem är att arbetarna inte 

kan komma överens med chefer om värdet av deras bidrag. Ekonomiska incitament kan också 

testa individer och grupper mot varandra. Resultatet kan bli osund konkurrens snarare än 

samarbete och lagarbete. 

3.8.6 Ge mervärde hos medarbetarna 

Ge mervärde hos de anställda är en process där chefer/ledare delegera makt till de anställda 

till att motivera större ansvar, detta för att balansera och att uppnå både personliga och 

organisatoriska mål. Det utvecklar de anställdas förtroende och ger känsla av ledarskap och 

självbestämmande, uppmuntrar deltagande från alla parter på arbetsplatsen. Genom att ge de 

anställda möjligheterna att bygga upp deras självförtroende och ledningskompetens att utföra 

sina arbetsuppgifter ökar motivationen. Men detta kan vara svårt eftersom chefer/ledare 

kommer att vara ovillig att ge upp makten. (Ray et al., 2011) 
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3.8.7 Kontinuerlig bedömning och förbättring av motivationsprogram 

Chefer bör genomföra motivation programmet successivt och kontrollera resultatet med 

jämna mellanrum för att se om programmet har önskad effekt. Före genomförandet bör 

arbetstagarna åsikter höras, rekommenderas också av de intervjuade att övervaka 

motivationsfaktorer för arbetes utveckling på både kort- och långsikt. Dessutom cheferna inte 

kan göra något eller vara effektiva i sina jobb om deras anställda inte är motiverade att 

prestera bra på arbetsplatsen. Som chef är det viktigt att de ständigt letar efter nya sätt att 

engagera anställda och väcka deras entusiasm och engagemang i organisationen. (Bruce, 

2006) 
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4. Resultat från Intervjuer empirisk data 

Till detta examensarbete utfördes sju intervjuer som gjordes på två arbetsplatser med personer 

som innehar olika tjänster inom vårdomsorgen. Intervjuer utfördes på fyra undersköterskor, 

två enhetschefer och en sjuksköterska. Frågorna som ställdes till de intervjuade var inriktade 

för att förstå på vilket sätt de intervjuade upplevde motivation inom vårdomsorgen. Vad för 

faktorer som bidrog till ökad motivation samt om personalen kände sig tillfredställda på 

arbetsplatsen.  

Alla som intervjuades jobbar inom vården på Bodagatan 30 och Bodagatan 36C. Alla frågor 

som ställdes under intervjuerna kommer inte att finnas med i detta kapitel. Istället så läggs 

fokus på de viktigaste frågorna som besvarades av de intervjuade. Intervjufrågorna är 

utformade efter resultatet och är baserade främst på de olika strategier som har tagits upp i 

litteraturstudien. För att ge läsaren bästa överskådliga insyn så bryts informationen ner vilket 

resulterar att vissa frågor grupperas för varje intervju huvudavsnitt. Intervjuernas synpunkter 

från frågorna kommer att sammanfattas vilket kommer att bidra till en bättre förståelse för 

läsaren.  

4.1 Human Resource Management 

4.1.1 Kan du beskriva vad motivation är? 

Enhetscheferna och sjuksköterskan var eniga om att motivation är detsamma som en 

drivkraft. Att drivkraften finns hos varje enskild individ och den måste kunna stimuleras för 

att man ska bli motiverad. Utöver detta, påpekades det av sjuksköterskan att stimulera ens 

motivation kan vara någon form av belöning eller något annat som i slutändan bådar ett gott 

resultat för båden en själv och andra människor. Enhetscheferna yttrar även att själva 

enhetschefen skall skapa drivkraft hos individen/individerna inom organisation samt att alla i 

en organisation är ansvariga för att stimulera drivkraften hos varandra.   

Undersköterskan tar upp om att det måste skapas en känsla som gör att man blir motiverad. 

De nämner gärna att arbetsmiljön kan göra en person motiverad. För att bli motiverad så är 

det väldigt viktigt att man känner att man gör ett jobb som är meningsfullt och bidrar med 

något till arbetsplatsen. Sjuksköterskan tar också upp att man måste drivas till att bli 

motiverad. 
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4.1.2 Är motivation använd i själva organisationen och vad är motiverande arbetsplats. 

Enligt enhetscheferna så används motivation på olika sätt. Men det finns en tydlig länk hur 

cheferna tänker kring hur man ska jobba med motivation. Motivation kan gå upp och ner 

vilket har visat sig under den senaste tiden där en av avdelningar ska flyttas och dess brukare. 

Detta skapar olika reaktioner och kan vara väldigt skadligt för en arbetsplats. Det är viktigt att 

vid en sådan situation att kunna skapa värme och känsla för att behålla motivationen hos de 

anställda. Sjuksköterskan och undersköterskorna är eniga att det finns motivation inom 

organisationen och att den kan skapas av den anställde själv. Är man intresserad utav att 

hjälpa människor inom äldreomsorg kan tillfredställelsen vara densamma som motivation, 

man kan då med definition bli motiverad av att göra något gott för andra.  

Enhetscheferna säger att en motiverad arbetsplats är när det finns belöningar och 

bedömningar på prestationer som görs av de anställda. Bedömningarna ska både fungera som 

när man gör något bra eller får återkoppling på sådant där man inte riktigt når fram till sitt 

arbete. Enhetscheferna säger även att brukaren måste sättas i centrum på en arbetsplats som 

inom vård. Enligt sjuksköterskan och undersköterskorna så är det viktigt att arbetet ska ha en 

mening. Det man gör långsiktigt och kortsiktigt ska ha en mening, vilket ska vara 

motiverande. Sen är det viktigt att en chef eller arbetsgivaren är närvarande, att de lyssnar och 

uppskattar ens arbete.  

4.1.3 Hur arbetar du för att motivera dina medarbetare och skapa motiverande arbetsplats?  

Enhetscheferna säger att det ska finnas tydliga ramar, bra stöd från arbetsledning och bra 

arbetskollegor som jobbar med att uppnå samma mål. Att få feedback är väldigt viktigt från 

arbetskamrater och att kunna prata i ett öppet klimat enligt enhetscheferna. Utbildningar är 

väldigt viktiga för få mer motivation men även aktiviteter bör finnas för att skapa bättre 

gemenskap. Både sjuktsköterskan och undersköterskorna motiverar varandra genom att ge 

beröm och kritik till varandra. Man ska ställa upp för varandra och skapa en känsla och 

tillhörighet för att bli motiverade.  

Enligt enhetscheferna så är det vikigt att jobba med de anställda och skapa en arbetsplan för 

de anställda. Hjälpa dem att komma i rätt riktning och kunna bidra med humanistiskt 

perspektiv. Sjuksköterskan nämner att det är vikigt att vara närvarande och stötta 

omvårdnadspersonalen samt finnas till hand och att lyssna på vad personalen vill. De 

svarande undersköterskorna går i samma linje med att det är viktigt att man ska jobba 

tillsammans vilket är en viktig aspekt för att få ett bra effektivt resultat.  
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4.2 Kommunikation 

4.2.1 Hur upplevs kommunikation på arbetsplatsen och mellan personalen? 

Den största delen av kommunikation sker främst genom att prata med de anställda samt 

kommunikation via e-mail. Samtidigt kan den kommunikation inte indikera på att e-mailet 

läses utav alla i personalen. Detta skapar problem då man inte har en uppfattning om vilka 

som tagit del av informationen. Enhetscheferna betonar att olika personer tar till sig olika 

saker och man hör det man vill höra vilket kan skapa misskommunikation. Enhetscheferna 

tycker att personalen missar att rapportera sina pass under dagen, rapporteringen är viktigt då 

kvällspersonalen eller vice versa vet vad vilka situationer som uppstått under föregående 

arbetare arbetstid. 

Mycket av kommunikation mellan enhetschefen och personalen sker via utbildningar och via 

utvecklingssamtal. Oftast så kommunicerar man direkt till så många som möjligt om det är 

viktigt information som skall ges. För enhetscheferna är det viktigt att den information som 

ges ut till de berörda verkligen förstår och uppfattar budskapet. 

Som sjuksköterska vistas man mycket i avdelningar och träffar personalen. Då är 

kommunikationen i huvudsak med patienter och patientarbete. Man jobbar mer med 

handledning av vårdarbete, det är viktigt att man tar ansvar i en arbetsledande funktion inom 

vårdarbete. Undersköterskorna säger att kommunikation sker dagligen mellan varandra. Det 

ingår i deras jobb och är en viktig faktor när man ska samarbeta med varandra och med 

brukarna.  

4.2.2 Vad för typ av kommunikation användas det på arbetsplatsen? 

De intervjuade enhetscheferna använder sig utav både envägskommunikation och 

tvåvägskommunikation. Tvåvägskommunikation används ofta när det är väldigt viktig 

information som skall delges. Exempel på viktig information kan vara att man införa nya 

rutiner eller arbetssätt. Personal som jobbar med brukare i skift måste alltid dokumentera ner 

vilka händelser som uppstått under dagen, detta underlättar för nästa person att vara medveten 

om brukarens tillstånd.  

Som sjuksköterska så kan det vara lättare att nå en via e-post när det kan känna mindre 

dramatiskt. Oftast så ringer alltid någon upp om det har skett något allvarligare och då gäller 

det verbalt kommunikation.  
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De intervjuade undersköterskorna använder sig av mest verbal och skriftlig kommunikation 

kombinerad virtuell kommunikation vilket de tycker borde räcka på en arbetsplats. Sen är det 

viktigt att information skall finnas på anslagstavlan där dem som undersköterskorna kan läsa 

om de tror sig missat något.  

4.2.3 Har du förslag att utveckla kommunikationen till det bättre på arbetsplatsen? 

Enligt enhetscheferna är det svårt att hitta verktyg som kan förbättra kommunikationen. Det 

viktiga är att man upprätthåller de rutiner som man använder sig av, lyssna, rapporterar 

ordentligt och försöka vara så tydlig som möjligt. Om en anställd känner att de inte vet hur de 

ska uttrycka sig är det viktigt att de kan vända sig till något för att förklara sin situation samt 

att förbättra kommunikationen.  

Enligt sjuksköterskan kan kommunikationen förbättras genom att man har individuella möten 

med brukare och personal som vårdar om brukaren.  Då kan man få bättre reflektion över vad 

brukaren tycker och försöka förbättra sig genom att skapa nya rutiner tillsammans.  

Enligt undersköterskorna så inser man att kommunikation är en viktig punkt inom jobbet samt 

dokumentation. Några förslag för att förbättra kommunikation kan dem inte ge men de sätter 

vikt på att man hela tiden försöker bli bättre själv på att kommunicera.  

4.3 Prestation och belöning 

4.3.1 Gör enhetschefen och medarbetarna ditt arbete meningsful på arbetsplatsen? 

Både sjuksköterskan och undersköterskorna är eniga om att enhetschefen inte tillför några 

komplikationer för dem på arbetsplatsen. Sen är det viktigt att man blir rätt behandlad och 

trivs på den avdelning man jobbar inom. Det är viktigt att en enhetschef bryr sig om sina 

anställda och brukarna. Detta kan undermedvetet ge motivation för avdelningen då man 

känner sig uppskattad av en person som har en hög position. 

Det är viktigt enligt sjuksköterskan att de anställda känner att de gör en prestation som 

uppskattas. Eftersom det är dem i slutändan som har mest kontakt med brukaren är det viktigt 

att man lyssnar på de anställda så de känner sig uppskattade på jobbet. Undersköterskorna 

lägger hellre vikten på att man har rätt attityd på arbetsplatsen. Känner man att man är där för 

att jobba med brukaren och samarbeta med sina kollegor så skapar man själv en miljö där folk 

uppskattar en som person.  
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4.3.2 Får du andra förmåner förutom din grundlön? 

Enhetscheferna nämner att det inte finns andra särskilda förmåner förutom grundlönen. 

Utbildningar och föreläsningar är något som de får ta del av utöver vanlig arbetstid. Utöver 

detta har alla anställda förmåner som gäller överlag såsom, friskvårdsbidrag, ansluten till 

personalklubb som ordnar aktiviteter och reducerat pris på Stadsparksbadhuset. 

Enhetscheferna är eniga att uppmuntra personalen till friskvård för de tror det gagnar de 

anställda och man visar att man vill ta hand som sin personal. 

Enhetscheferna säger också att det kan vara användbart att ha belöning som verktyg, men 

endast då man har gjort något som är positivt för verksamheten och chefen.  

4.4 Uppskattning 

4.4.1 Uppskattar medarbetaren vad du (enhetschefen) gör på arbetsplatsen?   

Enligt enhetscheferna jobbar dem hela tiden så att deras arbete skall kännas uppskattad av 

både de som jobbar bland dem. De viktigaste av allt är att man försöker se till att varje enskild 

individ ska känna att de är på en arbetsplats där man jobbar tillsammans och att alla ska känna 

sig sedda. Det finns hela tiden saker att bli bättre på enligt enhetscheferna, men att visa 

uppskattning är väldigt viktigt.  

4.5 Feedback 

4.5.1 Hur och hur ofta får du feedback från enhetschefen och hur bedöms ert arbete? 

Enligt sjuksköterskan så sker feedback rätt så ofta av enhetschefen. Detta eftersom 

sjuksköterskan är ansvarig för 33 brukare inom Boråsområdet. Men samtidigt kan det bli en 

stor arbetsbörda att ha så många patienter då man inte kan fördjupa sig riktigt om brukare. 

Medans undersköterskorna drar upp att de får feedback från enhetschefen men det händer inte 

så ofta, då flesta enhetschefer vet hur att vi sköter vårt arbete. Men som undersköterskor får 

de även feedback från anhöriga och brukarna på avdelningen. Den feedbacken är lika viktigt 

som från enhetschefen, är brukarna och anhöriga nöjdas skapar man en känsla att det man gör 

är uppskattas.  

Bedömningen sker inom vården utav enhetscheferna. Oftast så har man utvecklingssamtal 

med dem där man går igenom hur man har arbetat under en viss period. Vissa enhetschefer 

har även någon slags gradering av hur man ska prestera.  
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4.5.2 Är feedbacken från enhetscheferna positiv eller negativ? 

Oftast så är feedback positivt. Det är främst den feedbacken som medför att man känner att 

man tillför något bra på jobbet enligt sjuksköterskan och undersköterskorna. Å andra sidan, 

om man gjort något fel är det viktigt att man tar fram det, men då är det lika viktigt att man får 

fram det på rätt sätt så det inte skapar oense mellan varandra. Detta kan leda till instabilitet 

hos en själv och att brukarna inte blir rättvis behandlad utifrån att feedback inte finns på 

arbetsplatsen. 

4.6 Ansvar 

4.6.1 Vad tycker du om extra ansvar och vad är ansvar för dig på arbetsplatsen? 

Extra ansvar är bra när det inte belastar ens ordinarie arbetsuppgifter enligt sjuksköterskan. 

Oftast så händer det att man vill ta mer ansvar än vad man klarar av, då blir det lätt att 

stressiga situationer uppstår och där är det viktigt att kunna prioritera. Undersköterskorna går 

även i samma linje som sjuksköterskan samt att det är bra med ansvar då man lär sig mer. Sen 

är det också viktigt att man får uppskattning för det extra ansvaret som man tar. 

Ansvar är när man har ett tydligt ansvarsområde enligt sjuksköterskan som jobbar med det 

medicinska ansvaret på vårdomsorgen i Bodagatan 30. Ansvaret för undersköterskorna är att 

ansvara för medicinen, mat, inkontinenshjälpmedel och beställning för brukarna. Sen har man 

ett ansvar att rapportera om brukarnas mående under arbetspasset. 

4.6.2 Ger medarbetaren dig en känsla av ansvar? 

Enligt sjuksköterskan så känner hon konstant ansvar gentemot sina anställda. Det är viktigt 

för henne att undersköterskorna litar på henne och vet att hon tar ansvar över brukarnas 

mediciner som ska hålla dem friska under deras tid i vårdhemmet. Det är ofta att ansvar 

kommer automatiskt när man jobbar med människor, vilket märks när man är på arbetsplatsen 

då man vet vad som skall prioriteras enligt undersköterskorna. 
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4.7 Ledarskap/ledning 

4.7.1 Får du något stöd från ledningen och behöver ledningen förbättras? 

Både de intervjuade enhetscheferna tycker att det får tillräckligt stöd från ledningen. Viktigt 

är att ledningen ska vara med på möten, kunna återkoppla tillbaka om ett problem dyker upp 

och vara tillgängliga så att man kan återkoppla till dem. Det som är viktigt är att man kan ta 

en dialog med ledningen och att de lyssnar. Som enhetschef så finns det tydliga riktlinjer och 

ramar som man ska arbeta inom, inom vården så är inte den vardagliga kontakten med 

ledningen lika stor som på andra arbetsplatser enligt enhetscheferna. 

En ledning kan alltid förbättras. Enhetscheferna säger också att ledningen själva måste 

samarbeta mer och kommunicera bättre. Ibland kan man få samma information från fyra olika 

personer ifrån ledningen.   

4.7.2 Hur informerar du dina medarbetare om organisationens mål?  

Som enhetschef är det viktigt att bifoga den information som man får från ledningen såsom 

förändringen inom ledningen, protokoll från möten och nivåer inom ledningen till alla 

inblandade. Därefter så finns det ett såkallat forum där både arbetsgivare och facket möts. Sen 

får man diskutera de fackliga frågorna vad gäller verksamhetens inriktning och mål. Enligt 

enhetscheferna funkar detta sätt bra och man har oftast fått bra respons från medarbetarna. 

Informationsutbyte sker mycket på både utbildningar (APT) och utvecklingssamtal. 

4.7.3 Hur motiveras de anställda för att sträva efter att nå de uppsatta målen?  

Det finns olika team-grupper som träffas per omvårdnadspersonalen, sjuksköterskan och 

enhetschefen. Man diskuterar brukare och de mål som är satta för brukaren. Brukarna 

kommer sedan till boenden efter beställning där man sätter upp en målsättning för deras 

vistelse som följs upp varje vecka med de anställda.   

4.7.4 Hur ofta får du utbildning?  

Enhetscheferna har ett utbildningsprogram som är obligatorisk för alla chefer. Programmet 

erbjuder chefsutveckling och är i samarbeta med hälsovården. Känner man att man har tuffa 

utmaningar framför sig eller känner man att självkänslan kanske vacklar så har man möjlighet 

att få gå i handledning då hos företags hälsosjukvård enligt enhetscheferna. 
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4.7.5 Känner du att du får den nödvändiga kunskapen för att klara av dina arbetsuppgifter 

som ledare? 

Enligt enhetscheferna så får man den kunskap att lära sig men poängterar att det är viktigt att 

man tar eget stort ansvar och vill söka kunskapen när den finns. Man kan läsa till det rätt så 

mycket, men oftast har de flesta enhetscheferna inom äldreomsorgen en bakgrund inom vård 

eller gått en utbildning inom vård och omsorg.  

4.8 Kompetens och utvecklingsmöjligheter 

4.8.1 Vilka utbildnings och kompetenshöjande möjligheter ges till personalen?  

Enligt enhetscheferna får personalen oftast utbildning i social dokumentation och det finns 

även utbildning inom inkompetensvård och demensutbildningar, men deltagandet är begränsat 

på en per avdelning eller en på hela huset. De som få gå på utbildningar måste kunna 

förmedla det vidare till resterande anställda. Utbildning inom hygien skall ombudsmannen för 

varje avdelning medverka på. Utöver detta finns det önskningar att gå på samtalsmetodik- 

eller stödsamtalsutbildning samt fördjupa sig inom mediciner och sjukvård.  

4.8.2 Tror ni att detta påverkar personalens motivation och på vilket sätt?  

Man skall enligt enhetscheferna hitta modeller där personalen kan få växa i sitt arbete så att 

inte personalen upplever att de blir inlåsta i ett fack eller på en arbetsplats. Saker som kan få 

en att växa kan vara nya arbetsuppgifter och även få pröva andra arbetsplatser också. Att 

personalen vill lära sig mer för att vilja bli bättre och att få utbildning märks på individuella 

utvecklingssamtalen. Fast man för fram det önskningar personalen vill ha till ledningen och 

det är viktigt att ledningen kan hantera sådana frågor och ge feedback till personalen. 

4.8.3 Vilka krav ställs det på personalen som arbetar hos er? 

Enligt enhetscheferna är det viktigaste kravet som de anställda har är att man jobbar för 

brukarnas bästa. De anställda skall dokumentera, kommunicera med varandra och med 

enhetscheferna. Värdegrunderna är att man ska ha gott bemötande, tänka att man måste 

samarbeta och jobba tillsammans med andra kollegor och även brukarna. De anställda måste 

förstå sin roll i organisationen. Grundkraven idag är att de nya anställda skall vara utbildade 

inom omvårdnad, slutmålet är 100 % av personalen skall vara utbildade. Dock finns det 

kraven från kommunen att vissa anställda måste ha special utbildning inom visa områden. 
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5. Diskussion  

I det här kapitlet kommer teorin diskuteras tillsammans med resultatet och vilka skillnader 

och olikheter det finns. Resultatet är hämtat från intervjuerna och litteraturstudien. För att på 

bästa sätt återkoppla resultatet och litteraturstudien kommer de delas i samma delkapitel så 

läsaren kan få en inblick hur de är relaterade till varandra. Därefter kommer 

rekommendationer ges om vad som kan göras för att fördjupa sig mer inom ämnet. 

 

5.1 Human Resource Management 

Enligt kap. 3.2, sid 10 beskrivs HRM som en del av det strategiska målet för att kunna hjälpa 

och utveckla medarbetare inom organisationen samt att kunna lättare rekrytera medarbetare 

till organisation. För att HRM skall vara effektiv måste det funktionella målet överensstämma 

med företagets mål. 

 

Enligt enhetscheferna får personalen oftast utbildning i social dokumentation och har 

möjlighet till olika utbildningar. Vissa utbildningar kan endast utvald personal delta som 

demensutbildningar, denna utbildning är deltagandet en per avdelning eller en på hela blocket. 

Det är viktigt utbilda någon som kan förmedla kunskapen vidare till resterande anställda. Vid 

utbildningar där få personer kan delta kan det vara svårt att få informationen gå i flera led 

utan att missuppfattas på vägen. Oftast så styr ekonomin hur många som får delta på 

utbildningar och olyckligtvis skapar detta en väldigt varierande kunskap/utbildningsnivå hos 

de anställda.   

 

Vårdnadsomsorgen försöker jobba mycket med utveckling och utbildning, men än är man inte 

riktigt där då man inte har ekonomin att utbilda alla. Det är viktigt att veta budgeten styr hur 

verksamheten ska se ut och som anställd måste man se över detta.  

 

Personalen kan själv vilja läsa eller utbilda sig inom något utöver dem utbildningar som ges, 

men endast om det är någon fördel till verksamheten. Det är viktigt att de anställda kan jobba 

utifrån modeller som kan få dem att växa i sitt arbete och skapa en känsla så att de inte känner 

sig inlåsta. Enligt enhetscheferna så är det viktigt att man provar på nya arbetsuppgifter för att 

stimulera känslan av motivation på arbetsplatsen. Fast även om viljan finns att rotera runt så 

är det svårt att försöka få alla involverade i detta. Det påpekas även av enhetscheferna att det 
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är svårt att skapa utbildningar till men mycket arbete sker för förbättringar till både de 

anställda och för brukarna.  

Det största kravet man har inom vården är att man vill brukarnas bästa. Enhetscheferna tar 

även upp värdegrunder i sin policy som de har, den skall alla läsa och följa, viktiga punkter är 

att ha gott bemötande och kunna samarbeta med personal och brukare. Detta borde gälla i alla 

arbetsplatser att man ska kunna ha ett öppet sinne för att lära känna folk och kunna hantera 

olika situationer. Viktigt att är det att man satsar på att personalen och att nyanställda skall 

vara utbildade inom vårdnadsomsorg, detta går i hand med att man blir mer konkurrenskraftig 

och att man bidrar till mindre fel. 

 

Andra behov som uppmärksammades av personalen är att man vill gärna jobba med att kunna 

kontakta anhöriga och deras familjer, kunna införa utbildning inom samtalsmetodik. Inom 

vårdomsorgen så är det känt att folk avlider, vilket gör det ännu viktigare att kunna hantera 

och lämna beskedet på bästa sätt till deras anhöriga.  

 

Inom vårdnadsomsorgen på Bodagatan finns det inga speciella förmåner som enskilda 

personer får. Men man kan ta del av olika förmåner såsom friskvårdsbidrag och bli medlem i 

personalklubb samt få bra priser gällande bad/motion. Personalen påpekar också att man får 

gåvor såsom presenter när budgeten har hållits och att man har haft koll på ekonomin. 

Belöning bör ske när man har prestera, men det är viktigt att man inte belönas bara för att man 

presterat en gång innan annars kan en negativ spiral växa då andra i verksamheten känner att 

andra föredras före dem.  

 

5.2 Kommunikation 

Enligt kap. 3.8.4, sid. 23 blir de anställda blir mer motiverade om de tillåts förmedla sina 

åsikter till sina arbetsledare och chefer. För att detta ska tillåtas måste ledarna på plats prata 

med personalen på en informell basis, aktivt delta för förbättring inom verksamheten och ha 

en närvaro på personalmötena. 

 

Från intervjuerna kunde man fånga upp att kommunikationsbrister finns inom verksamheten. 

De flesta var medvetna om problemen och menade att information kunde lätt missas när 

verksamheten har många anställda och mycket information ska delas sinsemellan. Problemet 

med kommunikationsmiss poängteras och anledningen till det är den mänskliga faktorn. E-
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mail används för att det ibland är lättare att nå ut till en större del av personalen på kortare tid. 

Denna typ av envägskommunikation kan leda till att mottagaren inte läser e-mailet eller 

missuppfattar det. Ett annat problem som var tydligt inom verksamheten var att de anställda 

ofta missuppfattar varandra då man inte är utav samma härsprung samt att man behärskar 

svenska på olika nivåer. Som på alla andra arbetsplatser så förekommer även vissa konflikter 

och slitningar mellan personalen. Det är därför viktigt för ledarna att upptäcka konflikter och 

kunna medla mellan de anställda så att man inte låter konflikten ta över arbetsuppgifterna.  

 

Verbal kommunikation används inte på samma sätt som innan inom verksamheten då upplevs 

e-mail har tagit över mer. En bakgrund till detta kanske kan vara att det är mycket lättare att 

kommunicera via e-mail nuförtiden. Internet är en stor kommunikationskälla och är väldigt 

bra som kommunikationskanal. Men ibland så är det viktigt att se problemen med ögonen och 

kunna kontakta varandra via telefon eller möta personer för att kommunicera direkt. Enligt 

intervjuerna så sker den mesta kommunikation mellan enhetschefen och personalen via 

utbildningar och utvecklingssamtal samt ibland sker det direktkommunikation när det är något 

viktigt att informera. Inom litteraturstudien tas verbal kommunikation upp som en viktig 

faktor eftersom verbal kommunikation inte alltid behöver vara arbetsrelaterat. Ibland kan en 

fråga som ”Mår du bra idag?” göra mycket för en anställd och man blir motiverad när man 

förstår att cheferna bryr sig om en genom att bara småprata.  

 

En kommunikationskanal som de anställda använder är dokumentation och loggföring utav 

brukarna. Eftersom man hela tiden jobbar olika skift så loggför man via en loggbok vad som 

hänt under dagen och vad brukarna fått göra. Detta sätt har funkat men det har även 

framkommit problem. Ibland kan det missas att loggföras i loggboken vilket kan skapa 

komplikationer för nästa anställd som ska ta över brukaren. Men det framstår att den anställda 

hela tiden försöker loggföra allt som sker och alla är medvetna hur viktigt det är att man inte 

missar något. Loggföringen är både viktigt för de anställda men speciellt för brukarna och 

deras hälsa.  

 

När det gällde frågan om förbättring eller utveckling av kommunikation så var det svårt för 

enhetschefen att hitta någon som kan förbättra det. Istället så fokuserar man mer på att man 

använder sig utav de rutiner som tillgängliga och görs på ett noggrant och ansvarsfullt sätt. 

Men det är viktigt att man gör sig förstådd när man kommunicerar med någon annan. Sen så 

är det viktigt att man jobbar med att förbättra kommunikation med brukarens anhöriga så de 
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får reda på information som gäller brukarna eller något som kan påverka verksamheten. Detta 

har man även försökt utveckla genom att man har en centralplacerad anslagstavla där 

information kommer finnas tillhands för anhöriga.  

 

Något annat som även borde förbättras enligt sjuksköterskan är kommunikationen på de 

individuella mötena med brukare och personal som vårdar om brukaren.  Då kan man få bättre 

reflektion över vad brukaren tycker och försöka förbättra sig genom att tillsammans skapa nya 

rutiner tillsammans.  Det arbetssätt som man har idag på verksamheten är att man jobbar med 

ett flertal brukare på samma möte. 

 

5.3 Jobberikande faktorer 

Enligt kap. 3.5, sid. 17 är jobberikande faktorer även kända som tillfredsställande faktorer och 

är faktorer som menas med att desto mer man presterar och tar ansvar, desto större roll och 

innebörd har dessa faktorer. Faktorerna kan vara ansvar, tillväxt, erkännande, uppskattning, 

feedback och prestation, dessa faktorer är sedan relaterade till en persons känslor/attityd till 

jobbet och arbetsuppgifterna är relaterade till en individs positiva känslor om jobbet och till 

innehållet i själva arbetet. Här nedanför följer diskussion av dessa faktorer från de 

intervjuade. 

 

5.3.1 Prestation 

Inom verksamheten anser man att det inte finns så många komplikationer på arbetsplatsen, 

man blir rätt behandlad och man trivs på avdelningar. Som anställd vill man känna att 

enhetschefen bryr sig om en och brukarna, vilket automatiskt ge undermedveten motivation 

för hela avdelningen. Sen som anställd så skall man prestera vilket eftersom de anställda i 

slutändan kommunicerar direkt med brukarna och även tillför trivsel för brukarna.  

 

5.3.2 Uppskattning 

Inom verksamheten så jobbas det med att de anställda ska känna att de är uppskattad av dem 

man jobbar med samt av dem som har högre position i verksamheten. Kärnan inom 

verksamhetens avdelningar är att man skall visa uppskattning och att det är väldigt viktigt att 

man visar att man bryr sig om varandra. Mycket tyder på att de intervjuade var tillfreds med 

de enhetschefer de jobbade under samt att enhetscheferna uppskattade vad de anställda gjorde 
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på jobbet. De anställda anser att man blir mer motiverad när någon uppskattar ens arbete på 

avdelningen, speciellt någon som har mer ansvar och en bättre position inom verksamheten. 

5.3.3 Feedback 

Feedback sker genom att man bedömer hur man nått dem uppsatta målen, detta sker via 

utvecklingssamtalen. Vissa enhetschefer har även någon slags gradering av hur man ska 

prestera vilket kan vara både positivt och negativt. Positivt att de anställda vet ungefär vart 

dem ligger men negativt om man ligger lägre än medel vilket kan påverka de anställdas trivsel 

inom verksamheten. Det negativa kan vara att man blir omotiverad och blir svartsjuk på andra 

anställda, oskiljaktiga åsikter kan inträffa inom verksamheten och som enhetschef är det 

viktigt att ta upp problemet innan det eskalerar och orsakar mer skada än nytta. 

 

Inom avdelningar så brukar feedbacken vara positivt och sker när man tillför något bra på 

jobbet. Även negativ feedback är viktigt inom verksamheten för då finns det möjligheter att 

lyfta sig.  Är felen utav en grad som man måste tillkalla ett samtal är det viktigt att dessa 

samtal inte skapar oense mellan de anställda. Börjar man anklaga varandra för saker kan man 

lätt känna obehag och inte vilja komma till arbetet och samtidigt skapa instabilitet på 

avdelning och hos en själv.  Feedback är en punkt som är väldigt viktig att jobba med enligt 

enhetscheferna. Man ska försöka hela tiden föregå med ett gott exempel så att de anställda vet 

att när man får feedback så ska man ta åt sig den. 

 

5.3.4 Ansvar 

Extra ansvar kan man ta när det inte belastar ens ordinarie uppgifter. Ta på sig för mycket 

ansvar och vilja överprestera kan leda till att det hämmar en och försvårar de ordinarie 

arbetsuppgifterna. Det kan även hända att ansvar läggs på en eftersom det inte finns någon 

annan som kan utföra arbetsuppgifter, då är det extra viktigt att prioriterar och veta vilka 

arbetsuppgifter är viktigare än andra. Att ta ansvar är bra enligt de intervjuade, men i samma 

led är det viktigt att man får uppskattning för det ansvar man tar.  

 

Inom verksamheten har de olika avdelningarna konstant ansvar gentemot sina kollegor. Det är 

både viktigt att sjuksköterskorna lämnar rätt medicin till brukarna. Viktigt är det också att 

undersköterskor loggför vad som har skett under dagen och vilka mediciner brukarna har fått.  

Man jobbar med liv och människor så prioriteten ligger hela tiden på att brukarna ska vara 

friska och inte bli sjuka. 
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5.4 Ledarskap  

Enligt kap. 3.6, sid. 19 är det viktigt att organisationen och ledaren ständigt strävar efter att 

motivera individer eller grupper att prestera utefter sin bästa förmåga på samma sätt som 

individer försöker motivera organisationen/ledare genom prestationer. Som ledare krävs det 

att man kan hantera en grupp. 

 

De intervjuade enhetscheferna kände att de får tillräcklig med stöd från ledningen samt att det 

fanns en bra relation mellan ledning och enskilda enhetschefer. Även om det är viktigt med 

bra relationer och kommunikation genom alla led så påpekas det av enhetscheferna att inom 

vården så är inte den vardagliga kontakten med ledningen lika stort som på andra 

arbetsplatser. 

 

Mycket information som enhetscheferna får ta del av är oftast viktigt för organisationen. Men 

det förekommer att information kan skickas upprepande gånger av olika personer inom 

ledningen. Enligt enhetscheferna finns det utrymme för bättre informationsflöde mellan dem 

och ledningen, viktigt är det att ledningen måste samarbeta mer internt och kommunicera 

bättre med varandra.  

 

Som ledare skall inte de anställda känna något obehag om man vill diskutera en situation eller 

dylikt. En chef skall vara bestämmande men ändå ha uppsyn över sina anställda och 

tillsammans förbättra verksamheten, vilket betyder att man är flexibel för förändringar och för 

att skapa ett bättre boende. Inom utbildningen APT använder man sig utav enskilda samtal 

med personalen och jobbar med den anställda så att man tillsammans skapar en miljö där dem 

blir motiverad att nå sina mål. 

  

För alla anställda har enhetscheferna ett såkallad mål- och uppföljningsplan där man jobbar 

enskilt med den anställda och sätter upp realistiska mål inför nästa möte. Vid dessa möten 

diskuteras hur målen skall uppnås samt hur man skall gå tillväga för att tillmöte se målen. 

Inom vårdnadsomsorgen så träffas också de olika yrkeskategorierna inom verksamheterna. 

Inom organisation sätts även team-grupper upp som träffas per omvårdnadspersonalen, 

sjuksköterskan och enhetschefen. Vid dessa möten sätts brukaren i centrum och man 

diskuterar de mål som är satta för brukaren, man är mån i om att brukaren skall känna att hen 

får en tid som uppskattas och mår bra.  
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Oftast är utbildning en stor fråga när man får en ny tjänst eller omflyttas till en annan position 

vilket kan leda till att man tar åt sig mer ansvar och vill lära sig mer. Utbildningen gäller alla 

och som chef är det viktigt med att utbildningsbehov finns tillgängligt för de anställda. Finns 

behov för utbildning hos de anställda skall detta förankras med cheferna inom verksamheten.  

 

Utbildningar inom verksamheten finns tillgängligt och behandlar ämnen som berör 

personutveckling och chefsutveckling. Ett obligatoriskt program har upprätthållits som gäller 

alla chefer om chefsutveckling i samarbete med hälsovården. Möjlighet för stöd finns och 

man som anställd/chef känner att man har tuffa utmaningar framför sig eller känner att 

självkänslan kanske vacklar, detta stöd erbjuds i samband med verksamhetens hälsosjukvård.  

 

Det är viktig som chef att man tar ansvar för sin grupp av anställda och strävar för bra resultat 

samtidigt som de anställda skall känna motiveras för att jobba och må bra på arbetsplatsen. 

Man kan hitta mycket kunskap genom nätet och litteratur, sedan så är det viktigt att man kan 

ta åt sig kritik och även ge kritik, både positiv och negativ. Även erfarenheter och tidigare 

position kan göra en ledare bättre, allra viktigaste för att en ledare skall kunna betraktas som 

en ledare är att ledaren som bestämmer i slutändan och han tar även på sig ansvaret för hela 

gruppen. 

  

5.5 Motivation 

Enligt litteraturstudien så är det viktigt att man kan motivera medarbetarna på kortsikt. Med 

detta menas att man skall skapa en självkänsla och självförverkligande hos den anställda 

vilket gör att man blir mer drivande att nå de långsiktiga målen. En anställd kan både uppnå 

bättre prestation och bättre produktivitet, även de fysiologiska behoven måste uppnås för att 

få arbetstagaren ska känna sig bekväm. Dessa behov som behövs uppfyllas kan vara ett 

lämpligt lönesystem, säkerhet och sysselsättning. Dessa faktorer har både tagits upp i Maslow 

och Frederick Herzberg teorier vilket påvisar att dessa två teorier har liknelser.   

För att motivera sina medarbetare är det viktigt att det finns tydliga ramar och arbetssätt som 

man ska förhålla sig till arbetet. Därefter ska det finnas stöd från ledningen så att man känner 

att man tillhör samma organisation och ledningen bryr sig om de anställda vilket påpekas 

indirekt i Frederick Herzberg teori. Det ska även finnas möjlighet för att få feedback från 

närmaste chef och jobba med förbättringar tillsammans med de anställda.   
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Detta är något som även Bruce, (2006) tar upp i sin studie där han nämner att chefer bör 

genomföra motivation programmet successivt och kontrollera resultatet med jämna 

mellanrum för att se om programmet har önskad effekt. Det ska även enligt Bruce (2006) som 

chef ta hänsyn till de anställdas åsikter. Chefer bör vara förstådda i att man inte kan prestera 

på bra nivå när de anställda inte är motiverade att prestera bra på arbetsplatsen. Det är viktigt 

som chef att man försöker hela tiden leta efter nya möjligheter att engagera de anställda. 

Man måste verkligen försöka jobba i ett öppet klimat för att man skall kunna berömma 

varandra och ge varandra feedback. Om miljön känns fientlig på något sätt så kan lätt 

feedbacken eller kritiken uppfattas som negativ och det kan skada arbetsplatsen på ett negativt 

sätt. De intervjuade menar på att alla ska ställa upp för varandra och skapa en känsla och 

tillhörighet för att bli motiverade.  

Vad man kan göra för att hjälpa en själv att motiveras är att man uppskattar det man jobbar 

med, inom vårdnadsomsorgen så är det då viktigt att man är intresserad utav att hjälpa 

människor. Detta enligt sjuksköterskan kan leda till att man motiverar andra på arbetsplatsen 

att bli mer motiverade. De anställda menade på att man kan bli motiverad genom att ledarna 

förstår deras jobb och lyssnar på dem. Sedan så tyckte man att en hel del motivation kan 

skapas när man har en bra gemenskap till sina kollegor.  

För att skapa en motiverande arbetsplats är det att skapa en arbetsplan med de anställda, detta 

för att de anställda ska känna att de har något att gå efter och det finns ett mål att uppnå vilket 

påträffats i hygien faktorerna, Hawa S. (2010). Detta är motiverande enligt enhetscheferna, 

samtidigt tycker de också att det är viktigt att man kommer till en arbetsplats där prioritet 

läggs på brukarna. Detta har nämnts innan, när man kommer till arbetsplats som 

vårdnadsomsorgen så måste man förstå att man som anställd är ansvarig för ett liv och det är 

den viktigaste arbetsuppgiften en person kan ha. För att de anställda ska jobba i den 

riktningen så är det viktigt att det finns någon som kan stötta de anställda och pusha dem i rätt 

riktning. 
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5.6 Skillnader och likheter 

I frågan om vad motivation var enligt kap 3.1, var det blandande uppfattningar mellan de 

intervjuade. Från intervjuerna, se kap 4.1, fanns det ett spår där man hade en liknande tänk om 

hur motivation kan uppfyllas. Man ansåg att motivation är en drivkraft som finns hos varje 

enskild person och den drivkraften måste stimuleras för att den ska bli användbar. Sen kan det 

stimuleras på många olika sätt men viktigt för enhetscheferna var att man i en organisation är 

ansvarig för att stimulera drivkraften hos anställda men även att de anställda ska vara 

ansvariga för drivkraften hos varandra. Stimulerande drivkraften att man får en 

marknadsmässig lön eller något annat i slutändan som bådar gott resultat för en själv och 

andra människor. De anställda menar på att det måste skapa en arbetsmiljö eller känsla för att 

man ska bli motiverad. Sedan är viktigt att jobbet är meningsfullt och man känner att man 

bidrar med något. 

 

Det finns en tydlig länk inom verksamheten hur motivation skall användas och hur man 

jobbar med motivation. Sedan kan motivation både höjas eller minskas beroende på vad som 

händer på avdelningen. Det uppmärksammades att när verksamheten gjorde ett större ombyte 

som att man var tvungen att flytta en avdelning, vilket väckte starka reaktioner sinsemellan de 

anställda och gjorde att arbetsmiljön blev skadligt.   

 

Frågan om vad de intervjuade ansåg vara en motiverad arbetsplats så tyckte en del av dem att 

man ska belöna och bedöma prestationer utav de anställda. Enligt sjuksköterskan och 

undersköterskorna så är det viktigt att arbetet ska ha en mening. Sen är det viktigt att en chef 

eller arbetsgivaren är närvarande, att de lyssnar och uppskattar ens arbete. Både ge beröm och 

kritik, fast på ett sätt så att lyssnaren blir motiverad. De ansåg att individer bör bli belönade 

utifrån den prestation som man gör på arbetet. Var som var viktigt enligt dem är att 

incitamentssystemet bör funka så att de anställda behandlas rättvist och jämlikt genom att 

tydligt definiera och kommunicera systemet till dem. Enligt enhetscheferna är det är lätt hänt 

att man kan bli orättvist behandlad när man jobbar utifrån bedömningar. Men man måste 

förstå varför man också är på arbetsplatsen, exempel om man jobbar inom vårdnadsomsorgen 

så är det första som man ska tänka på när man går innanför dörrarna på morgonen är att man 

är där för brukarnas skull och att man vill göra sitt bästa för dem. 
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De anställda var överens om att den bästa kommunikationen är både verbal och virtuell 

kommunikation, sedan är det viktigt att information som sägs under möten ska även finns på 

en anslagstavla eller något dylikt så man kan hela tiden passera förbi informationen och ha det 

i baktanken. Bra kommunikation och informationsflöde bland de anställda har funkat väldigt 

bra enligt de intervjuade. Man tar till sig mycket information från utbildningar, APT och 

utvecklingssamtal. 

 

Därefter så tyckte även de anställda att mer kommunikation som inte är arbetsrelaterad kan 

vara bra på jobbet. Detta gör att man inte hela tiden behöver fokusera på jobbet utan kan 

slappna av sinsemellan och småprata som är utanför arbetet. Enhetscheferna kommunicerade 

mycket virtuellt då de kände att de inte fann tid för att använda sig utav verbal 

kommunikation då de anställda är många och jobbar skift. Detta är något de ville förbättra och 

anser att verbal kommunikation har minskat medan virtuell kommunikation ökar i både led. 

Man ville gärna ha mer tid att kunna småprata med de anställda.  

 

Enligt enhetscheferna så kan det vara användbart att ha belöning som verktyg, men endast då 

man har gjort något som är positivt för verksamheten och chefen. Enligt de anställda ska man 

inte få belöning som julgåva individuellt annars kan en negativ spiral växa. Belöning skall 

finnas på verksamheten och det måste användas på ett bra sätt så att det visar att man får 

bekräftelse när man har gjort något uppskattat. 

 

Det är mer blandade meningar från sjuksköterskan. Enligt sjuksköterskan skall det inte finnas 

någon form av bonusar utan man skall höja lönen generellt, vilket skulle vara en bättre 

belöning än att ha enstaka belöningar då man är duktig. Enligt sjuksköterskan kan man se det 

ganska tydligt till exempel inom bankvälden, de som får bonusar är oftast de som har skapat 

massa vinst för företaget eller är högt uppsatta inom ledningen, men de skapar misär för 

massa andra anställda och människor. Om man hade liknade system inom äldreomsorgen 

såsom en bonus för den som är bäst med att vaccinera patienter under en viss tid kan det 

medföra risker att man hastar fram eller ger fel spruta till brukaren. Skall belöningar ges, så 

skall det vara i form av löneförhöjning och inte gåvor.  Är man en bra medarbetare så skall 

man ha lön för det man åstadkommer vilket kan motivera även andra anställda att jobba 

bättre. 
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Undersköterskorna tycker att belöningar bör finnas men inte att det prioriteras så man jobbar 

för mycket och mår dåligt. Enligt undersköterskorna är det är bra med många möjligheter som 

ger en positiv möjlighet där man kan utvecklas och få extra hjälp för att klara sig. Men 

brukarna skall alltid sättas i första hand oavsett vilka belöningar som finns i systemet. 

 

Alla de intervjuade är överens om att belöningar motiverar förutom sjuksköterskan som har 

delade meningar angående belöningar. Sjuksköterskan anser att belöningar kan vara negativt 

och kan skapa en negativ spiral inom verksamheten.  
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6. Slutsats 

Målet med detta examensarbete var att studera och förstå vad motivation är och hur det 

används på en arbetsplats. Inriktningen på arbetsplatsen var inom vård och omsorg, vilket är 

en sektor som är relativ stor inom Sverige. Undersökt verksamhet för detta var Bodagatan 36 

och Bodagatan 30.  

 

• Identifiera motivationsteorier.  

• Att förstå vad för betydelse motivation har för en ledare. 

• Att förstå hur motivations teorier kan bli tillämpade i arbetslivet samt förstå deras 
påverkan. 

Uppsatsen övergripande frågeställning är: Känner sig personalen inom vårdsektorn  
motiverade på arbetsplatsen? För att förtydliga frågeställningen formuleras den på följande 
sätt: 

- Vad bidrar till motivation på arbetsplatsen för personalen? 
 

- Hur kan en chef motivera sin personal?  
 

- Vad för faktorer tillämpas på arbetsplatsen utifrån motivationsteorierna? 
 

6.1 Vad bidrar till motivation på arbetsplatsen för personalen? 

Enligt litteraturstudien så är det viktigt att man kan motivera medarbetarna på kortsikt. Med 

detta menas att man skall skapa en självkänsla och självförverkligande hos den anställda 

vilket gör att man blir mer drivande att nå de långsiktiga målen. En anställd kan både uppnå 

bättre prestation och bättre produktivitet, även de fysiologiska behoven måste uppnås för att 

få arbetstagaren ska känna sig bekväm. Dessa behov som behövs uppfyllas kan vara ett 

lämpligt lönesystem, säkerhet och sysselsättning. Dessa faktorer har både tagits upp i Maslow 

och Frederick Herzberg teorier vilket påvisar att dessa två teorier har liknelser.   

De intervjuade ansåg att det är viktigt att det finns tydliga ramar och arbetssätt som man ska 

förhålla sig till arbetet. De anställda ansåg att man motiveras genom att jobba i ett öppet 

klimat för att kunna berömma varandra och ge varandra feedback. De intervjuade menar på 

att alla ska ställa upp för varandra och skapa en känsla och tillhörighet för att bli motiverade, 

sedan så tyckte man att en hel del motivation kan skapas när man har en bra gemenskap till 
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sina kollegor. De anställda menade även att man det går att motivera en själv genom att 

uppskatta sig eget yrke och att man är intresserad av att hjälpa andra människor. Detta i sin tur 

kan leda till att andra blir motiverade på arbetsplatsen enligt de anställda. En faktor som de 

anställda tyckte var viktigt för motivation var att ledarna bör förstå deras jobb och lyssna på 

dem.  

6.2 Hur kan en chef motivera sin personal?  

Ett av objektiven var att förstå betydelsen av motivation för en ledare som i sin tur kan 

påverka sina anställda på ett positivt sätt. Information från databaserna och de utförda 

intervjuerna visade att det är väldigt viktigt att man får stöd från ledningen och att 

möjligheten till utbildning ges för att man ska kunna utvecklas och motiveras. Därefter ska 

det finnas stöd från ledningen/ledarna så att man känner att man tillhör samma organisation 

och ledningen bryr sig om de anställda. Faktorer som ansågs vara viktigt utifrån samlad 

information är att, en ledare kunna hantera kritik för att kunna förbättras, kritik skall vara 

negativ när arbetet inte blivit utfört på rätt sätt och positivt när man utfört någon bra. 

Samarbetet är en central punkt för att en ledare ska föra en grupp mot uppsatta mål. Oftast så 

kan ledare hjälpa anställda och försöka motivera dem genom att bara synas på plats och 

småprata med dem anställda. En ledare måste även göra så att information om uppsatta mål 

måste förmedlas så att hela gruppen förstår vad de ska göra, kommunikation spelar en viktig 

roll för bra ledarskap enligt dem anställda. Som ledare är det viktigt att man har en god 

personkännedom över sina anställda vilket skapar förutsättningar för god uppföljning av dem 

anställda. Inom verksamheten följde ledarna upp anställda mål och utvecklingsbehov genom 

medarbetarsamtal.   

6.3 Vad för faktorer tillämpas på arbetsplatsen utifrån motivationsteorierna? 

Verksamheten jobbar inte utifrån en motivationsteori inom verksamheten. Man kan se 

tenderser att faktorer från de nämnda motivationsteorier enligt litteraturstudien tillämpas på 

arbetsplatsen. Från Frederick Herzberg, se kap 3.5, tvåfaktorteori återkommer exempel 

faktorer såsom: 

 

• Förhållande – Den främsta motivationsfaktorn inom de intervjuade var gemenskap 

med arbetsgruppen samt uppskattning. Gemenskapen mellan arbetskamraterna ansågs 

oerhört viktig för att överhuvudtaget kunna hantera arbetet då detta många gånger är 

tungt både fysiskt och psykiskt. De anställda ansåg att interpersonella relationer med 
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kollegor, överordnade och underordnade bör vara lämpliga och godtagbara. Man skall 

kunna arbeta i ett öppet klimat för att undvika konflikter som medför negativ 

motivation. Uppskattningen kommer här från anhöriga och vårdtagare och fungerar 

motivationshöjande i och med att personalen där får en bekräftelse på att de gör ett 

gott arbete och vill än mer förgylla tillvaron för de boende. 

 

• Prestation – Avser att nå eller uppnå ett mål genom ansträngning, det framgångsrika 

genomförande eller slutförande av en uppgift, att lösa ett problem, upprätthålla en 

position och slutligen de uppenbara resultaten av en persons arbete. De anställda ansåg 

att det är viktigt att enhetschefen bryr sig om dem och brukarna, vilket automatiskt ge 

undermedveten motivation för hela avdelningen. Som anställd är prestation viktigt och 

ståndpunkten hur väl man presterar kan oftast relatera hur brukaren trivs.  

 

• Ansvar – Medarbetarna måste ha ansvar för arbete. De anställda ansåg att det största 

ansvaret ligger i att man jobbar för brukarens välmående. Men här ansåg också de 

anställda att det är viktigt att man även tar ansvar andra arbetsuppgifter, detta får då 

inte leda till stress så att andra arbetsuppgifter blir sämre utfört. Ett viktigt ansvar som 

de anställda och ledare är att man skall avlösa arbetspassen på rätt sätt. Detta medför 

att rapporteringen över brukarna skall ske på bästa sätt så att nästa skift känner sig 

trygga med övertagandet av brukaren 

• Tillväxtmöjligheter – Grundkraven idag är att de nya anställda skall vara utbildade 

inom omvårdnad, slutmålet är 100 % av personalen skall vara utbildade. Dock finns 

det kraven från kommunen att vissa anställda måste ha special utbildning inom visa 

områden. Författaren anser att det fanns delade meningar gällande tillväxtmöjligheter 

inom verksamheten. Ofta så erbjöds utbildning och utveckling inom verksamheten 

men få hade möjlighet att delta i dessa då endast fåtal platser erbjöds. De fåtal som 

erbjöds utveckling och utbildning hade uppgift att förmedla det vidare till 

avdelningen. De fåtal som erbjöds utveckling och utbildning hade uppgift att förmedla 

det vidare till avdelningen vilket lägger stort ansvar på den utbildade pedagogiska 

kompetens. Ett stort intresse bland medarbetarna var att få möjlighet att jobba med 

samtalsmetodik- eller stödsamtalsutbildning samt fördjupa sig inom mediciner och 

sjukvård. Enligt analyserna bör detta utvärderas med utbildningar och där man hittar 
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modeller för personalen så att de kan växa i sitt arbete och inte uppleva att de blir 

inlåsta i ett fack eller på en arbetsplats. 

6.4 Egna reflektioner 

Inom motivation är det viktigt att människors behov blir uppfyllda. Det är individen som står i 

centrum gällande motivation och om människan inte har alla behov uppfyllda för att 

motiveras till uppsatta mål så blir det svårt för människan att lyckas. Detta gäller även 

individer som är med i en grupp där individen kan skada gruppen när dens behov inte är 

uppfylld.  

 

Eftersom brukaren är den viktigaste punkten inom vårdomsorgen så är det nödvändigt att man 

skapar in tilltro till dem så att dem känner sig tillfredsställda med de som jobbar runtomkring 

dem. Finns inte denna tilltro så är det lätt att negativ energi sprids på arbetsplatsen vilket kan 

skapa en dålig spiral bland anställda. Detta gör det svårare att skapa motivation inom 

verksamheten i framtiden. 

 

Vad som är förstått är att kommunikation är väldigt viktigt gällande motivation. Både 

envägskommunikation och tvåvägskommunikation måste repeteras för att vara säker på att 

den som mottagit informationen verkligen förstått. Denna uppfattning fick man från 

intervjuerna där respondenterna inte alltid uppfattade den information som blev tilldelade till 

dem.  Slutligen, oavsett vart man jobbar så är det viktigt att man kan motivera sina anställda 

för att nå bättre resultat och för att få dem att utvecklas till det bättre. Många strategier finns 

inom motivation och flera av dem används flitigt inom olika verksamheter, det betyder inte att 

en verksamhet bara kan välja en motivationsteori för att bli lönsamma. Man måste studera 

teorin och sen undersöka om den verkligen kan tillämpas genom att kolla över vilka verktyg, 

instrument och likvida medel man kan utnyttja innan man implementerar en motivationsteori. 

 

6.5 Framtida Studier 

Det här kapitlet visar en kort översikt om vilka möjligheter det finns för att förbättra denna 

studie och hur man kan utföra en egen studie genom att använda informationen som finns 

tillgänglig. 
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6.5.1 Undersöka motivationsteorier bortom Sverige 

En jämförelse kan göra genom att jämföra hur två olika länder hanterar motivation och vad 

för likheter och olikheter det finns mellan dessa länder. Därefter så kan man undersöka vilka 

motivationsteorier som kan användas just för det enskilda landet. För att gå djupare in i 

studien kan man även jämföra likadana verksamheter och två olika länder och analysera om 

likheter eller olikheter uppstår. Förslag kan sedan ges på vad som kan förbättras. 

6.5.2 Studera en motivationsteori in i djupet 

Studera en motivationsteori genom att samla information från olika databaser där man 

undersöker vilken betydelse den har och hur man går tillväga för att använda den. Sedan söker 

man efter förstudier och artiklar där motivationsteorin har använts. Man analyserar de olika 

förstudierna och kommer fram till en slutsats där man kan avgöra om den har en positiv eller 

negativ påverkan, i så fall förklarar också varför och hur förbättring kan görs. 

6.5.3 Förstudie 

Göra en förstudie där man följer upp en verksamhet en längre tid och analyserar hur dem 

anställda har det och vilka behov som ska uppfylls. Därefter implementera en 

motivationsteori som är rätt för verksamheten och där verktyg, instrument och likvida medel 

finns till hands. Analys görs igen där man ser över om de anställda har motiverats och har 

förbättrar sina resultat som är förväntade utav motivationsteorin samtidigt som deras behov 

har blivit uppfyllda. En jämförelse kan också göras utav både resultat där man påvisar hur 

saker och ting förbättras eller försämras. 
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Bilaga A    Intervju frågorna 

viii 

 

Enhetschef 
 
Inledningsfrågor 

1. Vad heter du? 

2. Vad för position har du på arbetsplatsen? 

3. Hur länge har du jobbat med denna position? 

4. Vad består dina arbetsuppgifter av?  

5. Hur många är du ansvarig för?  

6. Varför valde du att arbeta inom äldreomsorgen? 

7. Vad tycker du om att arbeta inom äldreomsorgen? 

8. Vad tror du att den generella bilden är idag om att arbeta inom äldreomsorgen? 

9. Varför tror du att det ser ut så? 

10. Vad tycker du själv om detta? 

HRM 

1. Vet du vad Human resource management (HRM) är?  

2. Kan du beskriva vad motivation är? 

3. Är motivation använd i själva organisationen? 

4. Vad anser du vara en motiverande arbetsplats?  

5. Vad anser du motiverar personalen? 

6. Hur gör du som ledare för att motivera din personal?  

7. Hur arbetar du för att skapa en motiverande arbetsplats?  

Kommunikation 
 

1. Upplever du kommunikations problem på arbetsplatsen? 

2. Är det mellan dig och personalen eller bara mellan personalen? 

3. Hur och hur ofta kommunicerar du med personalen? Varför? 

4. Vad för typ av kommunikations borde användas på arbetsplatsen? 

5. Har du förslag att utveckla kommunikationen till det bättre på arbetsplatsen? 
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Uppskattning 

1. Uppskattar medarbetaren vad du bidrar med på arbetsplatsen?   

2. Tror du att uppskattning motiverar dig och personalen? 

Arbetsmiljö 
1. Är arbetsmiljö viktig för dig?  

2. Vad gör en god arbetsmiljö för dig? 

3. Ger arbetsplatsen dig en god arbetsmiljö? 

Ledarskap/ledning  

1. Får du något stöd från enhetschefen/Ledningen? 

2. Tror du att ledningen behöver förbättras? 

3. Hur informerar du dina medarbetare om organisationens mål?  

4. Hur gör ni för att matcha dessa mål med medarbetarnas individuella mål?  

5. Hur motiveras de anställda för att sträva efter att nå de uppsatta målen?  

6. Hur ofta får du utbildning?  

7. Känner du att du får den nödvändiga kunskapen för att klara av dina arbetsuppgifter 

som ledare? 

Kompetens och utvecklingsmöjligheter 
 

1. Vilka utbildnings och kompetenshöjande möjligheter ges till personalen?  

2. Tror ni att detta påverkar personalens motivation och på vilket sätt?  

3. Vilka krav ställs det på personalen som arbetar hos er?  

4. Vilka ansvarsområden har ni och hur tilldelas dem? 

Belöning 

1. Får du andra förmåner förutom din grundlön? 

2. Är en belöning en strategi som ett användbart verktyg för att motivera dig? 

3. Vad är det som belönas och hur?  

4. Tror ni att belöningar är en motiverande faktor? Varför?  
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Sjuksköterska 
 
Inledningsfrågor 
 

1. Vad heter du? 

2. Hur länge har du jobbat inom vården? 

3. Vad för position har du på arbetsplatsen? 

4. Varför valde du att arbeta inom äldreomsorgen? 

5. Vad tycker du om att arbeta inom äldreomsorgen? 

6. Vad tror du att den generella bilden är idag om att arbeta inom äldreomsorgen? 

7. Varför tror du att det ser ut så? 

8. Vad tycker du själv om detta? 

HRM 
 

1. Vet du vad Human resource management (HRM) är?  

2. Kan du beskriva vad motivation är? 

3. Är motivation använd i själva organisationen? 

4. Vad anser du vara en motiverande arbetsplats?  

5. Hur gör du för att motivera dina medarbetare?  

6. Hur arbetar du för att skapa en motiverande arbetsplats?  

Kommunikation 
 

1. Upplever du kommunikations problem på arbetsplatsen? 

2. Är det mellan dig och personalen eller bara mellan personalen? 

3. Hur och hur ofta kommunicerar du med personalen? Varför?  

4. Vad för typ av kommunikations borde användas på arbetsplatsen? 

5. Har du förslag att utveckla kommunikationen till det bättre på arbetsplatsen? 

Prestation 

1. Gör enhetschefen ditt arbete meningsful på arbetsplatsen? 

2. Gör medarbetarna ditt arbete meningsful på arbetsplatsen? 

3. Det du gör på arbetsplatsen känns det för dig att du presterar bra på arbetet? 
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Uppskattning 

1. Uppskattar medarbetaren vad du gör på arbetsplatsen?   

2. Uppskattar enhetschefen vad du gör på arbetsplatsen? 

3. Tror du att uppskattning motiverar dig? 

Feedback  

1. Får du en bedömning system eller synpunkter av enhetschefen? 

2. Hur och hur ofta får du feedback från enhetschefen personalens insatser? 

3. Är det positiv eller negativ? 

Ansvar 

1. Vad tycker du om extra ansvar? 

2. Ger medarbetaren dig en känsla av ansvar? 

3. Ger enhetschefen dig en känsla av ansvar? 

4. Vad är ansvar för dig på arbetsplatsen? 

Arbetsmiljö 

1. Är arbetsmiljö viktig för dig?  

2. Vad gör en god arbetsmiljö för dig? 

3. Ger arbetsplatsen dig en god arbetsmiljö? 

Belöning 

1. Får du andra förmåner förutom din grundlön? 

2. Är en belöning en strategi som ett användbart verktyg för att motivera dig? 

3. Tror ni att belöningar är en motiverande faktor? Varför?  

Kompetens och utvecklingsmöjligheter 
 

1. Vilka utbildnings och kompetenshöjande möjligheter skulle du vilja ha på 

arbetsplatsen?  

2. Tror ni att detta påverkar att motivera dig och på vilket sätt?  

3. Vilka krav ställs det på dig som arbetar här?  

4. Vilka ansvarsområden har ni och hur tilldelas dem? 
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Undersjuksköterska 
 
Inledningsfrågor 
 

1. Vad heter du? 

2. Hur länge har du jobbat inom vården? 

3. Vad för position har du på arbetsplatsen? 

4. Varför valde du att arbeta inom äldreomsorgen? 

5. Vad tycker du om att arbeta inom äldreomsorgen? 

6. Vad tror du att den generella bilden är idag om att arbeta inom äldreomsorgen? 

7. Varför tror du att det ser ut så? 

8. Vad tycker du själv om detta? 

HRM 
 

1. Vet du vad Human resource management (HRM) är?  

2. Kan du beskriva vad motivation är? 

3. Är motivation använd i själva organisationen? 

4. Vad anser du vara en motiverande arbetsplats?  

5. Hur gör du för att motivera dina medarbetare?  

6. Hur arbetar du för att skapa en motiverande arbetsplats?  

Kommunikation 
 

1. Upplever du kommunikations problem på arbetsplatsen? 

2. Är det mellan dig och personalen eller bara mellan personalen? 

3. Hur och hur ofta kommunicerar du med personalen? Varför?  

4. Vad för typ av kommunikations borde användas på arbetsplatsen? 

5. Har du förslag att utveckla kommunikationen till det bättre på arbetsplatsen? 

Prestation 

1. Gör enhetschefen ditt arbete meningsful på arbetsplatsen? 

2. Gör medarbetarna ditt arbete meningsful på arbetsplatsen? 

3. Det du gör på arbetsplatsen känns det för dig att du presterar bra på arbetet? 
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Uppskattning 

1. Uppskattar medarbetaren vad du gör på arbetsplatsen?   

2. Uppskattar enhetschefen vad du gör på arbetsplatsen? 

3. Tror du att uppskattning motiverar dig? 

Feedback  

1. Får du en bedömning system eller synpunkter av enhetschefen? 

2. Hur och hur ofta får du feedback från enhetschefen personalens insatser? 

3. Är det positiv eller negativ? 

Ansvar 

1. Vad tycker du om extra ansvar? 

2. Ger medarbetaren dig en känsla av ansvar? 

3. Ger enhetschefen dig en känsla av ansvar? 

4. Vad är ansvar för dig på arbetsplatsen? 

Arbetsmiljö 

1. Är arbetsmiljö viktig för dig?  

2. Vad gör en god arbetsmiljö för dig? 

3. Ger arbetsplatsen dig en god arbetsmiljö? 

Belöning 

1. Får du andra förmåner förutom din grundlön? 

2. Är en belöning en strategi som ett användbart verktyg för att motivera dig? 

3. Tror ni att belöningar är en motiverande faktor? Varför?  

Kompetens och utvecklingsmöjligheter 
 

1. Vilka utbildnings och kompetenshöjande möjligheter skulle du vilja ha på 

arbetsplatsen?  

2. Tror ni att detta påverkar att motivera dig och på vilket sätt?  

3. Vilka krav ställs det på dig som arbetar här?  

4. Vilka ansvarsområden har ni och hur tilldelas dem? 
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