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Utgångspunkten för studien är fenomenet arbetsmotivation med inriktning på 
omvårdnadspersonalen inom äldreomsorgen. Arbetsmotivation hos personal kan leda till 
effektiviseringar och förbättringar i produktivitet. Att värna om personalens 
arbetsmotivation är därav en ytterst strategiskt resursfråga. Äldreomsorgen utgör en mycket 
viktig del av vårt svenska välfärdssystem och är ett väldebatterat ämne i samhället. De 
största bekymmersområdena berör bristen på tillgång på vård och omsorg, minskande 
ekonomiska resurser samt dalande kvalité på den vård som ges. Dessa faktorer som präglar 
vården i dagens läge får också stora konsekvenser för omvårdnadspersonals 
arbetsmotivation. 
Det är ur denna problematik som vårt intresse härstammar för vad som egentligen motiverar 
och gör att omvårdnadspersonal trivs inom äldreomsorgen.  
Uppsatsen inbegriper tidigare forskning som Yoshio Kondo, Victor Grant, Karen Dana och 
Ricky W. Griffin, samt teorier av Frederick Herzberg och Victor Vroom. Vårdtagare, 
arbetskamrater, arbetsmiljö och utbildning var de faktorer som i vårt resultat visat sig vara 
mest avgörande för arbetsmotivation.  
Genom dem kvalitativa forskningsmetoden var dessa var de faktorer som uppkom mest 
frekvent under studiens gång genom de nio intervjuer vi genomfört på ett äldreboende i 
Västsverige.  
De två främsta motivationsfaktorerna som uppgavs av respondenterna uppskattning och 
gemenskap inom organisationen. Gemenskapen gäller arbetsgruppens sammanhållning och 
därmed dess stämning, men också att vårdgivaren finner motivation av att de boende mår 
väl. Uppskattningen får en motiverande effekt främst då den ges från arbetstagarna eller 
ifrån de boende samt deras anhöriga.  
 
The theme of this study is motivation for nursing staff within healthcare with its focus on 
eldercare. This study emphasis lays on the definition motivation which can lead to a more 
effective or improved productivity within healthcare. This has the effect that employees 
strive for a higher quality of healthcare for the elderly. Theories of Frederick Herzberg and 
Victor Vroom are used in this study as well as studies from Yoshio Kondo, VJ Grant, Karen 
Dana and Ricky W. Griffin. During interviews with employees at a certain elderly home 
somewhere in the western part of Sweden the words colleagues, patients, work environment 
and education came up repeatedly and are therefore central parts in this study. The two 
factors most related to motivation are appreciation and community. This study points out 
that the factor community can be defined as solidarity between colleagues and thereby its 
atmosphere and also includes the relationships between patients and employees. The well-
being of patients creates motivation inside the community together with an appreciation of 
patient or their relatives. 
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Inledning 
I följande kapitel ges en introduktion till uppsatsen, vad den behandlar för område samt 
klargör varför vi har valt att studera ämnet. Sedermera följer uppsatsens syfte, 
frågeställningar, begreppsdefinition, avgränsningar samt disposition. 
 
Med den här uppsatsen vill vi undersöka vad som definierar omvårdnadspersonals 
arbetsmotivation samt utreda vilka som utgör de viktigaste motivationsfaktorerna för 
omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen. Under vår utbildning har stort fokus varit vid hur 
man utvecklar mänskliga resurser i arbetslivet. Ur ett arbetsvetenskapligt perspektiv finner 
vi det av stor vikt att belysa vad som utgör individens drivkrafter i yrkeskarriären och för att 
uppnå sina mål i livet. Vi vill därmed undersöka vad som får individen att känna motivation, 
samt klargöra vilka faktorer som individen upplever motiverar dem att prestera bättre i sitt 
yrke. 
 
Äldreomsorgen utgör en mycket viktig del av vårt svenska välfärdssystem och är ett 
väldebatterat ämne i samhället. De största bekymmersområdena berör bristen på tillgång på 
vård och omsorg, minskande ekonomiska resurser samt dalande kvalité på den vård som ges. 
Vi kan konstatera att det finns yrkesgrupper som anses vara utav högre och lägre status, 
varav äldreomsorgen är ett område som tillhör ett yrke av lägre socialt anseende. Det är ett 
yrkesområde som snart står inför kommande stora behov utav nyrekrytering då den största 
verksamma arbetsgruppen inom äldreomsorgen består av individer i övre medelåldern, vilka 
förväntas avgå i pension inom de närmsta åren. Samtidigt lockas färre individer utav denna 
verksamhet (Välfärdsbulletinen 2002:22-23).  Det är en bransch som kännetecknas av 
påfrestande arbetsvillkor i större utsträckning än inom många andra sektorer utav arbetslivet. 
Äldreomsorgen kantas bland annat utav ogynnsamma arbetsförhållanden så som skift- och 
oregelbundna arbetstider. Även andra faktorer som slitsamt arbete, otillräckliga löner samt 
otrygga anställningsformer hör till standarden inom yrkesgrenen (Dagens Nyheter¹). Arbetet 
är många gånger tungt både fysiskt och psykiskt då vårdpersonalen därtill kontinuerligt 
måste fungera som ett psykologiskt stöd för vårdtagarna. Faktumet är att andelen äldre 
individer i behov utav vård ständigt ökar vilket också sätter större press på ökat behov utav 
kompetensbehörig personal samt satsningar på rekrytering av ny personal. Detta försvåras 
av de mindre fördelaktiga arbetsförhållanden som nämnts ovan (Dagens nyheter², 
Aftonbladet¹).  
 
Ur ett organisatoriskt effektivitetsperspektiv är en motiverad personalstyrka många gånger 
en mycket avgörande faktor för produktiviteten. För att personalen skall kunna uppleva 
motivation samt att med engagemang och glädje kunna utföra en god prestation i arbetet är 
det viktigt att medvetengöra vilka faktorer som får personalen att må bra samt klargöra vad 
som motiverar dessa till att göra ett gott och effektivt arbete. Grundläggande för psykologisk 
och social välfärd på arbetsplatsen är en gynnsam och god arbetsmiljö, vart det även ges 
utrymme för motivation i form utav upplevelse av ett meningsfullt arbete, tillfredsställelse 
samt möjligheter till vidare utveckling (Jacobsen & Thorsvik 2002:209). 
 
En individs livssituation är starkt sammanlänkat med dess yrke och man har ofta anpassat 
övriga livet i förhållande till sitt arbete. Människan styrs i sitt leverne av faktorer så som 
arbetstider, arbetsutformning och bygger därav sina rutiner, socialt liv med mera utifrån vad 
arbetet tillåter. En individs arbete utgör tveklöst en mycket viktig del i dennes liv och vår 
förförståelse är därav att även arbetsmotivation utgör mycket viktiga faktorer för människan. 
Det kan även antagas att individer som upplever motivationen i arbetet också har möjlighet 
att prestera bättre i sitt yrke.  
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Äldreomsorgen utgör utan tvekan en viktig funktion i vårt samhälle och väntas fortsätta att 
göra detta även i framtiden, då allt fler individer i samhäller kommer att få ett behov av hjälp 
på ålderns höst, men där allt färre förväntas ge den hjälpen. Därav finner vi det oerhört 
intressant att belysa hur man ur individperspektiv motiveras inom detta yrkesområde. Hur 
upplevs arbetsmotivation av personalen inom denna problematiska yrkesgenre? Vilka är de 
främsta motivations höjande faktorerna för omvårdnadspersonalen? Vi kommer att studera 
dessa fenomen med utgångspunkt främst i behovsteorier som hygien- och motivationsteorin 
samt expektansteorin. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur arbetsmotivation upplevs av omvårdnadspersonal 
inom äldreomsorgen samt vilka som är dem främsta motivationsfaktorerna för 
omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen. 
 

1.3 Frågeställningar 
-    Hur upplevs arbetsmotivation av omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen? 
-    Vilka faktorer utgör de främsta motivationsfaktorerna för omvårdnadspersonalen inom 
äldreomsorgen?  
 

1.4 Begreppsdefinitioner  
1.4.1 Vi har valt att utgå från Flachs benämning av arbetsmotivation som anges vara 
den energigivande kraft som initierar en persons arbetsrelaterade beteende och formar dess 
inriktning, intensitet och uthållighet (Flach 2006:60).  
 
1.4.2 Omvårdnadspersonal benämnt i samband med vårt resultat syftar endast till 
verksamma arbetstagare inom äldreomsorgen. Inom detta område förhåller vi oss 
uteslutande till undersköterskor.  
I avsnittet tidigare forskning inbegriper vi samtliga arbetstituleringar inom vården för termen 
vårdpersonal. Det vill säga undersköteriskor, sjuksköterskor så väl som läkare.  
 

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen är avgränsad till en organisation inom äldreomsorgen i Västsverige. Det är 
ett särskilt boende för vårdtagare med både somatiska - samt demenssjukdomar. Begreppet  
arbetsmotivation kan undersökas ur både ett personal- samt ledarskapsperspektiv. Dock har 
vi valt att endast koncentrera oss till ett personalperspektiv med fokus på enbart 
undersköterskor vid arbetsplatsen. Grunden vid vår avgränsning ligger dels vid de angivna 
tidsramar som begränsar uppsatsens storlek och som därmed utesluter en större omfattande 
undersökning. Vi upplever att vi genom denna avgränsning även fick en hanterlig mängd 
empiri att utgå ifrån. 
 

1.6 Uppsatsens disposition 
Kapitel 1 
I detta kapitel klargörs bakgrund samt problemformuleringen till det valda ämnet för 
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uppsatsen. Därefter följer undersökningens syfte, frågeställningar, begreppsdefinition 
avgränsningar samt uppsatsens disposition. 
Kapitel 2 
I detta kapitel finnes en presentation av vårt urval för tidigare studier gällande 
arbetsmotivation inom äldreomsorgen, men fenomenen tas även upp ur andra perspektiv i 
studier från övriga näringslivet.  
Kapitel 3  
Vi behandlar i detta kapitel de teorier som vi har valt att utgå från i vår studie gällande 
arbetsmotivation. 
Kapitel 4 
I följande kapitel redovisar vi undersökningens metod. Vi presenterar det vetenskapliga 
perspektiv vi har valt att utgå från, våra metodologiska val samt etiska överväganden. Vidare 
beskrivs vårt urval, företagsbeskrivning, material, pilotstudie, tillvägagångssätt, bearbetning 
och analys av material, metoddiskussion samt vår förförståelse. 
Kapitel 5 
I detta kapitel presenteras den empiriska data vi har fått ut genom våra intervjuer.  
Kapitel 6 
I detta kapitel binds undersökningens syfte, metod, tidigare forskning, teori och resultat 
samman i en analys. Vi belyser vidare våra egna tolkningar samt värderingar i relation till 
empirin. 
Kapitel 7 
I detta kapitel presenteras slutsatserna av vår studie. Vi klargör här huruvida vi upplever att 
vi har fått vårt syfte samt frågeställningar besvarade. Vi återkopplar även till vår egen 
förförståelse gällande fenomenet. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 
 
Litteraturförteckning samt bilagor finnes sist i uppsatsen. 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel återges en presentation av vårt urval för tidigare studier gällande 
arbetsmotivation inom äldreomsorgen. Fenomenet tas även upp i studien ur perspektiv från 
övriga näringslivet.  
  

2.1 ”Ökad arbetsmotivation genom att analysera arbetstillfredsställelse för 
japanska kvinnliga sjuksköterskor på små och medelstora privata 
sjukhus.” 
  
I studien har Yasushi Kudo m.fl. kommit fram till att arbetsmiljön är viktig för att 
sjuksköterskor skall kunna känna sig motiverade. På grund av detta är den här studien 
relevant för vår studie. Kudo m.fl. analyserade 1116 registrerade och licensierade 
sjuksköterskor många av dem ägnar sina färdigheter inom specialsjukvård åt patientenvård. 
Många av de här sjuksköterskorna har dock olika åsikter när det gäller att bidra till sina 
sjukhus. I studien kom det fram sju aspekter av arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. 
De aspekterna är att arbeta som specialister, säkerhet på arbetsplatsen, relationer med 
överordnade, arbetslivets balans, relationer mellan sjuksköterskor, kommunikationen med 
läkaren och lön. I analysen visades signifikans mellan sjuksköterskors engagemang för 
patienter samt deras bidrag till sina sjukhus i association med att arbeta som specialister. 
Ålder visades signifikant associerade med sjuksköterskors engagemang för patienter och 
sjuksköterskors bidrag till sina sjukhus. Kudo m.fl menar att när människor blir äldre blir de 
mer humanistiska. Därför utsätter de sig själva för olika ansvarsområden och har kraft att 
klara av olika svårigheter på arbetet vilka är motiverande för dessa. De äldre 
sjuksköterskorna tenderar att ta på sig mer vård och mer viktigt ansvar på sjukhus än för 
yngre sjuksköterskor.  
Antalet heltidsanställda sjuksköterskor var högre än deltidsanställda sjuksköterskor. Det 
visade sig att deltidsanställda har mindre engagemang och känsla av anknytning till sina 
sjukhus. Kudo m.fl. anser det som nödvändig att ändra de deltidsanställdas känslor gällande 
engagemang och  för att förbättra sjukhus. 
Analysen visade också att sjuksköterskorna uppnår självförverkligande i att hjälpa patienter 
genom användning av deras yrkesmässiga färdigheter i omvårdnad. Att få arbeta i en 
ordentlig arbetsmiljö visar sig vara viktig för de sjuksköterskorna för att kunna arbeta som 
en specialist. De upplever att deras jobb är värdefullt då de skyddar människors liv och 
hälsa, men en aspekt såsom lön upplevs inte som motiverande. Kudo m.fl. menar att 
sjuksköterskorna arbetar för att få in sina löner, men det betyder inte nödvändigtvis att 
pengarna upplevs som en stimulans för motivationen.  
  
 

2.2 Kvalité och humaitet 
I en studie av Yoshio Kondo (1999) behandlas ämnet ”kvalitet och humanitet”. I studien 
koncentreras fokus till kreativitet, mänskliga relationer, motivation, arbete och kvalitet. Vi 
finner denna undersökning relevant för vårt undersökningsområde eftersom vi intresserar 
oss för vikten av att personalen känner arbetsmotivation i verksamheten. Kondo anser att 
kreativitet har blivit ett fundamentalt sätt av att leda en organisation, vilket också uppges 
gälla inom alla områden i näringslivet. Att ta fasta på en organisationskultur var man 
exempelvis värnar om dem sociala relationerna och kreativiteten anses som grundläggande. 
Detta kan utveckla marknaden som i sin tur är fundamentalt för organisationens vinst. 
Studien ger en inblick av humanitet hos personalen och därmed förståelse för kvalitén, 



 

5 

humaniteten och deras interrelationer, då en tillfredsställd kund i slutändan genererar 
organisationens vinst (Kondo, 1999:384). Kondo anser att kvalitén är viktigt för både 
kunden och organisationen, men att båda parter ofta kan ha olika åsikter om vad som är 
kvalité. Organisationer har många gånger andra faktorer som måste tas i åtanke som 
tillexempel att priset och kostnader skiljer sig från varandra. Man kan säga att förbättras 
kvaliteten kommer man ett steg närmare förbättring i organisationsstukturen där personalen 
känner sig mer motiverade, produktiviteten förbättras när kvalitén förbättras (Kondo, 
1999:385). Kondo menar vidare att förbättrar man kvaliteten genom kreativa sätt höjer man 
också produktiviteten, vilket i slutändan gör att man sparar pengar. Det som också påpekas 
vara viktigt i studien när det gäller organisationers överlevnad är att verksamheten har en 
klar filosofi samt ett mål att arbeta mot som också genomsyrar hela organisationen. Filosofin 
ska vara accepterad av all personal och den blir på så sätt en del av organisationskulturen 
och kan då användas utåt marknadseffektivt och också uppskattas och integreras av kunden. 
Om personalen i en organisation då också har möjlighet till fysiska aktiviteter, möjlighet till 
kreativitet som producerar något värdefullt samt möjlighet till social gemenskap med andra 
individer anses det vara ännu mer motivationshöjande till att skapa kvalité i produktionen 
inom organisationen (Kondo, 1999:387). 
 

 
2.3 Making room for medical humanities  
Victor Grant debatterar i en artikel publicerad av tidskriften “Medical humanities” från 2001 
om huruvida det brittiska samhällets vårdprogram och läkarutbildningar går att förbättra. 
Artikeln är relevant för vår studie då den övergripande behandlar vårdsektorn och trender i 
yrket vilka påverkar personal och patienter inom branschen. Den tar även specifikt upp vad 
en ökning av teknisk framtoning i ett humanistiskt yrke får för konsekvenser för vården. 
Experter menar att med varje generation kommer nya influenser i medicinvetenskapen 
gällande vad som krävs av våra doktorer. Länge menar dem att diagnostik/medicin och 
tekniska kunskaper har varit framträdande som det vi vill att vår vårdnadspersonal ska 
besitta gedigna kunskaper inom. Nu börjar istället en trend framträda där patienter även 
önskar att personal inom vården besitter en tredje kompetens vilken i lika stor omfattning 
anses som viktig. I artikeln menar Grant att det i forna dagar var tre komponenter vilka 
utgjorde läkarens verktygsbas: örter, kniven och ordet men att det är dem två första 
verktygen som blivit mest framträdande i dagens hälso- och sjukvård och ordet allt mer har 
fallit i glömska. Grant uppger att även ordet är en viktig del hos personal inom vården och 
de behöver bemöta patienternas emotionella behov med känslighet och förstående, vilken är 
den tredje saknade kompetensen. Grant beskriver i artikeln hur de har arbetat med att 
förbättra vårdprogrammet genom att undersöka hur patienterna vill bli bemötta. Vad som 
framkommer därur är att det finns ett behov av större omtanke gällande psykiska behov, än 
det förutnämnda arbetssättet med ett samhälle med teknik i framkant.  Det menas att det i 
stor utsträckning behövs läkare och omvårdnadspersonal som besitter en förståelse för 
patienterna och som kan ta in många olika känslotillstånd från patienterna för att sedan 
sortera dessa och ge lämplig respons. Studien beskriver att god kommunikation mellan 
patient och personal är att föredra vilket inte yttrar sig i att enbart ha läst 
kommunikationskurser utan att man också aktivt använder sig av medlen. Grant menar dock 
att det finns en problematik i det ovanskrivna då det inte enbart handlar om att kommunicera 
med patienterna utan även ha en insikt i vilket behov som föreligger och att man agerar 
utifrån detta. Författaren menar att detta möjliggörs genom en vidare förståelse för 
människan som helhet, tillika med våra samhälleliga förhållanden och han har berikat 
vårdprogrammet med metoder för att uppnå detta. Framförallt är det utrymme för 
individuella olikheter som uppmärksammas där individerna får chans att själva välja kurser 
efter intresse där detta går utanför de traditionella ramarna. Kurser i konst, historia, 
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samhällskunskap var bara några av utbudet som erbjöds. Med olika stor framgång fortsatte 
undersökningen för att generera kunskap i vad patienter söker hos vårdpersonal för att höja 
kvaliteten inom sektorn. Grant uppger att för att initiativet med utveckling i vårdprogrammet 
ska fortsätta krävs att samhället ger respons på utbildningen och inser nyttan med studierna 
(Grant, 2001: 45-48).  
 

2.4 Stabil hälsa i en föränderlig sjukvårdsorganisation 
Anna Hertting, Inga-lill Petterson och Kerstin Nilsson (2005) har i en studie behandlat 
ämnet stabil hälsa i en föränderlig sjukvårdsorganisation var syftet med studien är att 
uppmärksamma hur arbetsplatser agerar för att personalen ska behålla sin hälsa trots stora 
nedskärningar. Studien är intressant för vår undersökning då hälso- och sjukvården ständigt 
kantas av neddragningar och resursminskningar, vilket även har konsekvenser för 
äldreomsorgen och personalen däri får finna sig i allt sämre villkor.  
Hälso- och sjukvården som arbetsgivare ska på två sätt agera hälsofrämjande. Det man 
främst tänker på är att verka för en positiv hälsoutveckling hos de patienter som behandlas, 
men ledningen har även i uppgift att förebygga ohälsa hos den personal som vårdar 
patienterna. En grundtanke i detta är att för att möjliggöra en hälsofrämjande verksamhet för 
vårdtagarna krävs också en välmående personal för att i långa loppet kunna säkerställa att 
god kvalitativ vård ges till patienterna.  Dock uppges att hälso- och sjukvården tillhör de 
branscher där flest brister i arbetsmiljön har framkommit under 1990-talet.  Detta antas bero 
på de omställningar som skett inom sjukvården med det kostnadseffektiva arbetet. 
Neddragningar och resursbrister har lett till en tempoökning som vårdpersonalen har svårt 
att hantera. Under de senare åren har anpassningar gjorts och effektivitetstänkandet har 
lättare implementerats i verksamheten, men de tidigare årens neddragningar och 
resursbrister gör sig fortfarande påminda för personalen genom psykisk och fysisk 
påfrestning. Framförallt är det även neddragningar nerifrån som gjorts som medfört att det i 
högre utsträckning är personal med högskoleutbildning som arbetar inom vården. Med andra 
ord har sjuksköterskor och läkare mist sin stödpersonal i form av minskande uppbackning 
från undersköterskor och vårdbiträden. 
Samarbete är en stor faktor vilken ökar gemenskapen samt är en förutsättning för att se till 
att allas kompetenser utnyttjas till fullo och uppskattas. Lärande i vardagen uppges även 
vara en bidragande faktor då det ger medarbetarna en känsla att kunna hantera sitt arbete och 
lösa de vardagliga problem som uppkommer och blir på så sätt tillfredsställande. Ur studien 
framkommer även att gester som friskvårdsbidrag exempelvis egentligen handlar om att 
någon bryr sig om personalen och att detta är viktigare än att faktiskt nyttja bidraget. En 
viktig beståndsdel är även chefen och dennes förmåga att driva verksamheten framåt även i 
besparingstider och där kommunikation är viktigt mellan medarbetare och ledning. Detta 
speciellt där personalen riskerar att ständigt försättas i etiska och moraliska 
ställningstaganden och då det underlättar att ledningen tydliggjort vilka 
prioriteringsförfaranden som gäller så ansvaret lyfts från omvårdnadspersonalen. Viktigt är 
även att personalen känner att ledningen känner tillit till dem och ger dem bekräftelse i sitt 
arbete (Hertting m.fl., 2005:199-226).  
 

2.5 Sjuksköterskors tillfredställelse gällande deras arbetsmiljö 
I en norsk studie har Ingerid Bégat, Bodil Ellefsen och Elisabeth Severinsson (2005) 
undersökt huruvida sjuksköterskor upplever sin arbetsmiljö som tillfredsställande samt deras 
upplevelser av välbefinnande på arbetsplatsen. Denna studie anser vi är relevant för vårt 
forskningsområde då den inbegriper aktuell forskning gällande vårdpersonals arbetsvillkor 
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och arbetsförhållanden, vilka utgör viktiga faktorer vid undersökning av 
arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation.    
Begat m.fl. menar att sjukvårdsorganisationen har förändrats en hel del under de senaste 
åren och att stressen för vårdpersonal därmed har ökat avsevärt. Dem påpekar att 
påtryckningarna ur en politisk synvinkel har lett till kraven om att utföra arbetet snabbare, 
effektivare samt i kombination av en mindre personalstyrka. Forskarna menar att en hög 
personalkostnad visserligen leder till negativa ekonomiska siffror för effektivitet och 
produktivitet inom organisationer. Men poängterar att minskade resurser inom vården leder 
till att man riskerar och minimerar vårdpersonalens möjligheter att kunna erbjuda kompetent 
och omsorgsfull vård. Vårdpersonalen arbetar tätt i team, med såväl arbetskamrater som 
patienter, vilket också gör att deras arbetsprestationer påverkas av den gemenskap och de 
relationer som finns på arbetsplatsen. Deras arbetstillfredsställelse påverkas starkt av 
omgivningen och likaså kvalitén på den vård personalen ger. Bégat m.fl. uppger att 
sjukvårdspersonal som upplever sig otillfredsställd med sitt arbete har en tendens av att 
distansera sig själv från patienterna, sina arbetsuppgifter samt sin inre identitet. Därtill 
beskrivs även att vårdpersonal som upplever att deras utförda arbete och ansträngningar inte 
uppskattas fullt ut tenderar att byta profession.  
Bégat m.fl menar även att vårdpersonalens utrymme för att integrera med varandra är 
avgörande för deras arbetstillfredsställelse. Ett utbyte mellan arbetskamrater påstås vara 
viktigt eftersom detta ger möjlighet till utveckling yrkesprofessionellt samt tillåter en 
utveckling av kvalitén på vården som ges till patienterna. Forskarna menar att den sociala 
sfären därav bör vara en mycket viktig fråga för ledarskapet inom vården. Det framhålls 
även att den autonomi och frihet i arbetet som vårdpersonalen upplever är mycket avgörande 
för deras välbefinnande. I sitt arbete ställs vårdpersonalen inför hantering av patienters 
sjukdomsutveckling vilket gör att det läggs ett stort ansvar vid den enskilde anställde. För att 
klara av de utmaningar som hör professionen till uppger Bégat m.fl. att det är oerhört viktigt 
att personalen känner starkt inför samt förstår syftet med det arbete dem utför och känner att 
de arbetar i rätt riktning (Bégat m.fl., 2005:222). Studien visar att 90% av vårdpersonalen 
upplever stress och ångest i sitt arbete främst på grund av att dom anser sig ha för många 
arbetsuppgifter. Över hälften utav respondenterna uppger även att direktkontakten med 
patienterna gör att de upplever ångest och oro i sitt arbete och att minskad tid för att utföra 
alla arbetsuppgifter gör att personalen är rädda för att begå professionsmisstag. 
Undersökningen vittnar även om att över 80% av respondenterna upplever det som viktigt 
att kunna få feedback och stöd från sina arbetskamrater. Av studiedeltagarna menade även 
79% att de hade svårt för att planera sitt jobb som en följd av dåliga arbetsinstruktioner och 
icke konsekventa arbetsrutiner. Bégat m.fl menar även att en förhöjd stressnivå och ångest 
riskerar att sänka vårdkvalitén och öppnar upp för en sämre förståelse och förmåga att sätta 
sig in i behandlingen av en patient. Studien visar även att sjuksköterskor som upplevde 
svårigheter med att utföra sina arbetsuppgifter samt kände sig negativt påverkade i 
planeringen av sitt självständiga arbete oftast upplevde detta som följd av förvirrande 
arbetsbeskrivningar. Studien visar att utrymmet för att kunna planera och finna mening i sitt 
arbete högst troligt utgör en påverkan för vårdpersonals välbefinnande.  
Forskarna för studien menar även att det jobb som sjuksköterskorna innehar är krävande och 
mycket stressat vilket gör att det i vissa kritiska situationer behövs snabba ageranden. I dessa 
stunder visade resultaten på att vårdpersonalen grundade sina beslut på deras kunskap, 
principer, arbetskamraters kunskap samt på deras känslor. För att det i sådana situationer 
skall tas rätt beslut menar Bégat m.fl. att det är viktigt att det förekommer en enig 
kommunikation mellan personal och ledning. Om detta inte föreligger kan det leda till ett 
bristande ledande för personalen som kan generera en sämre patientvård. Risken är då stor 
att sjuksköterskornas egna värderingar och normer kommer i konflikt med organisationens 
mål. Bégat m.fl. beskriver därtill att en splittrad kommunikation mellan ledning och personal 
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var sjuksköterskorna upplever sig ifrågasatta eller nedvärderade kan leda till känslor om 
förakt gentemot deras egna arbetsuppgifter. Forskarna beskriver att sjuksköterskor överlag 
har en önskan om att få ett tydligare erkännande och uppmärksammas för deras kompetenser 
genom att involveras i beslut (Bégat m.fl., 2005:223-227).  
 

2.6 Hälso- och välmående på arbetsplatsen 
Karen Danna och Ricky W. Griffin har utarbetat en artikel vid Texas A&M University 
(1999) gällande personals välmående och hälsa på arbetsplatsen. I studien problematiseras 
olika problemområden inom dagens arbetsliv. Forskarna identifierar och pekar ut ett antal 
faktorer som påverkar individens välmående och hälsa inom arbetslivet. En utav dessa är 
arbetsmiljöns prägel på individens välmående. Danna och Griffin beskriver att potentiella 
stressfaktorer är överansträngd arbetsbelastning eller understimulering, skiftarbete, långa 
arbetspass, arbetsrelaterade resor, direkta risker och faror i arbetsuppgifterna, 
implementering av ny teknologi, eller kvalitén på den omgivande arbetsmiljön. Forskarna 
menar bland annat att en för hög arbetsbelastning eller understimulering kan leda till lågt 
självförtroende som i sin tur kan leda till en ökning utav ohälsosamma aktiviteter såsom 
rökning samt generera fysiska så väl som psykiska problem. Vidare presenteras personalens 
roll inom organisationen även som avgörande för välbefinnandet. Studien visar att 
tvetydigheter gällande roller samt rollkonflikter inom organisationer ofta utgör stora 
potentiella källor för stress bland personalen. Konflikter mellan personal och ledning samt 
resursotillräcklighet uppges vara signifikant relaterade till arbetstillfredsställelse, 
psykosomatiska hälsoproblem samt vid en hög personalomsättning. Konsekvenser som ofta 
kommer ur sådana förhållanden är känslomässig utmattning för personalen. Därtill 
framförhåller studien relationer på arbetsplatsen som en viktig faktor för 
arbetstillfredsställelse. Relationer med överordnade, kollegor och underordnade har 
identifierats som potentiella stressorer. Forskarna menar att misstro bland sina medarbetare 
har ett starkt samband med rolltvetydighet, dålig kommunikation, låg arbetsmotivation och 
dålig psykiskt välbefinnande. Starka känslor, till exempel svartsjuka och avund på 
arbetsplatsen bland anställda har också visat sig ha mycket kraftfull inverkan för välmående 
och prestation. En god relation mellan de anställda uppges bringa mycket positiva effekter. 
Det medför bland annat känslan av mer stöd och genererar ett bättre teamwork var 
produktiviteten då också påverkas positivt. Därtill har forskarna även funnit 
karriärutveckling som avgörande för ett tillfredsställande i arbetslivet. Karriärutveckling har 
visat sig utgöra både positiva och negativa effekter för välbefinnandet. Pressen om att göra 
karriär i samband med osäkerhet i arbetet har visat sig utgöra en kraftig stressfaktor. Ofta 
förknippas denna situation med otillfredsställelse på arbetsplatsen och låg arbetsprestation. 
Ur positiv bemärkelse uppmanar och motiverar en karriärutveckling vissa individer till att 
prestera i arbetslivet och förknippar framgångar med känslor som högt självförtroende, 
arbetstillfredsställelse samt kontroll. Även organisationsstrukturen och klimatet på 
arbetsplatsen utgör en påverkan för personalens välbefinnande. Studien visar att källor till 
stress kan vara direkt präglad ur organisationskulturen och till följd av ledarstilen. Brist på 
delaktighet, dålig kommunikation och ineffektivt samråd med personalen kan leda till en 
sämre trivsel. Politik, resurshantering och nedskärningar, i form av större omstruktureringar, 
tvetydiga arbetsbeskrivningar samt inkongruens, uppges tillika utgöra en påverkan för 
personalens möjlighet att uppleva ett välbefinnande inom arbetet. Forskarna menar att detta 
utan tvekan motsvarar mycket otrygg och stressande arbetsmiljö som har visat sig ha 
skadliga effekter på arbetstagarnas hälsa, liksom hot mot arbetstagarnas identitet och 
självkänsla. Därtill uppges gränser för arbete och fritid vara en mycket stressande faktor för 
individen eftersom samhället allt mer skrider mot individens ständiga uppkoppling och 
tillgänglighet (Danna & Griffin, 1999:371-374). 



 

9 

Danna och Griffin menar att samtliga ovan nämnda faktorer har en inverkan på personalens 
hälsa och välmående, vilka vid försummelse kan innebära stora effekter för organisationers 
finansiella hälsa och lönsamhet. Därav har personalens välbefinnande allt mer kommit att bli 
en viktigare resurs och lönsamhetsfråga för organisationer. Företag väljer att allt mer 
engagera sig i hälsofrågor gällande hälsa och trygghet, underlätta för handikappssvårigheter, 
samt erbjuda försäkring i anknytning till arbetet. Forskarna redogör för det ökande antal 
amerikanska företag som inför program i syfte om att förbättra säkerheten samt 
implementera hälsofrämjande program på arbetsplatsen. Dessa åtgärder innefattar bland 
annat kombinationer av pedagogiska, organisatoriska och miljömässiga aktiviteter, så som 
hälsoundervisning, screening och intervention, motionsträning eller stress hantering. Det 
primära syftet är att underlätta och förbättra arbetstagarnas hälsa genom att grunda för och 
implementera en bättre livsstil och beteendeförändringar. Danna och Griffin menar att 
insatser av sådant slag har visat sig var mycket fördelaktigt. Det kan för många individer 
innebära viktiga livsrelaterade förändringar som avspeglas i ett välmående både inom och 
utanför arbetsplatsen. För organisationen kan detta innebära att de anställds mentala 
uppmärksamhet förbättras, deras moral och lojalitet höjs, arbetstillfredsställelsen ökar, 
produktionen går uppåt samt att företagets image förbättras. Forskarna menar att 
organisatoriska riktade strategier för att förhindra eller begränsa stress genererar mätbara 
samt framgångsrika resultat för produktiviteten. Dem exemplifierar med att eliminering eller 
minskning av stressorers som är knutna till arbetsuppgifterna kan innebära ergonomiska 
lösningar, omfördelning av arbetsuppgifter, förhindring av överbelastning genom ökad 
personalstyrka, eller förhindring av underbelastning genom kompetensutveckling mm. 
Viktigt menar forskarna även är klara och definierade roller inom verksamheten samt att 
jobba för att upprätthålla goda personalrelationer (Danna & Griffin, 1999:379-381). Artikeln 
är relevant för vår studie då den övergripande behandlar faktorområden inom arbetslivet 
vilka påverkar personals tillfredsställelse och motivation på arbetsplatsen. Intressant är även 
att den specifikt tar upp vilka positiva samt negativa konsekvenser som kan genereras till 
följd av en missgynnsam personalpolitik. 
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3. Teorier   
I detta kapitel behandlar vi de teorier vi valt att ta upp som relevanta för vår studie med 
utgångspunkt i arbetsmotivation.  

 
3.1 Motivations och hygienteorin 
Motivations och hygienteorin publicerades av Frederick Herzberg och är en av de mest 
kända teorier inom området motivation på arbetsplatsen. I första hand tillämpades teorin på 
60-talet till selektion och träning i the Collage Recruitment program of AT&T. Herzberg 
började använda teorin med arbetsberikelse som bifogning och översatte det till konkreta 
termen ”utförande -kvalitets prestation”. Med andra ord att beteende eller prestationer leder 
till tillfredställelse och positiva attityder. Herzberg såg kopplingar mellan motivation och 
kreativitet medan hygienfaktorer mer handlade om faktorer i arbetsmiljön. Exempel på 
negativa hygieniska faktorer är situationer som gör att individen på arbetsplatsen känner sig 
orättvist behandlad och oorganiserad gällande deras arbete. På så sätt anser individen arbetet 
som psykologiskt ohälsosamt. Några specifika exempel på faktorer enligt motivations och 
hygienteorin är bland annat lön, ledning, fysiska arbetets villkor och arbetssäkerhet 
(Herzberg m.fl. 1959:113). Individer upplever missnöje när de faktorer sjunker till en viss 
grad där de anses vara oacceptabla (Herzberg m.fl. 1959:114). Herzberg genomförde en 
studie där han utgick ifrån frågeställningen ”Vad vill människor få ut av sitt arbete?” och 
man delar upp de arbetsanställda i två dynamiker utifrån motivations och hygienteorin. 
Första gruppen innefattar individens behov att utveckla sig genom att man växer som 
person. Den andra gruppen är relaterad med rättvis behandling som kompensation. Herzberg 
identifierar inte de hygieniska faktorerna, eller så kallade yttre faktorer, som 
arbetsmotiverande i grupp två, man kan bara undvika missnöje eller dåligt jobbutförande 
(Herzberg m.fl. 1959:115). Motiverande faktorer, eller så kallade innre faktorer, passar 
behovet för kreativitet (Herzberg m.fl. 1959:116). Exempel på motiverande faktorer är 
ansvar för arbetsuppgifter, prestationer, erkännande på prestationer och så vidare(Herzberg 
m.fl. 1959:xv).  Belöningen som pengar är inte motiverande för sig, men fungerar som en 
förstärkning av motivationsfaktorer i utförandet och igenkännandet. Herzberg menar även 
att ett flertalet motivatorer kan väga upp dåligt tillfredsställda hygienfaktorer, detta kan 
exempelvis vara om utveckling, ansvar och uppmärksamhet väger upp en hård och 
opersonlig chef (Herzberg m.fl. 1959:115). Motivation och hygienteorin är relevant för vår 
studie då teorin behandlar faktorer i arbetet som Herzberg ansåg vara motivationskapande 
eller arbetstillfredsställande vilket även relaterar och är aktuellt för det vi vill undersöka i 
vår studie. 

 
3.2 Expektansteorin  
Vi har valt att utgå från ytterligare en teori i vår undersökning, närmare bestämt 
expektansteorin som Victor Vroom uttrycker från 1964 (Vroom, 1964). Det är en 
övergripande teori om arbetsmotivation som går ut på att människan har individuella mål 
och önskningar som vi vill få uppfyllda och därigenom väljer handlingar. Teorin är relevant 
för vår studie i och med att den tar upp motivation som en viktig del till varför individer 
handlar som de gör och därigenom vad de vill uppnå samt vad som är deras mål. Teorin 
kompletterar Herzbergs motivations och hygienteori på så vis att denna enbart fokuserar på 
motivation och vad som får människor att agera som de gör. Den lägger inte vikt på 
grundläggande faktorer som kan hjälpa eller stjälpa motivationen såsom Herzbergs teori. 
Medan Herzberg beskriver faktorerna som något grundläggande, fysologiska eller 
motiverande och verkar så om de är tillgodosedda fokuserar Vroom på kraften bakom 
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motivationen och där handlingar då blir en följd en drivkraft för personen. Motivationen är 
där att få det man förutsett ska hända att faktiskt göra det genom en specifik handling. 
Vrooms teori kallas för VIE teorin och grundar sig i tre kognitiva begrepp; valens, 
instrumentalitet och expektans. Utifrån teorin beräknas motivation som en funktion av dessa 
tre. Valens innebär här en handlingskonsekvens där vi människor förutser vissa 
konsekvenser av våra handlingar. Detta kan vara både positivt och negativt då vi förutser 
och handlar eller inte handlar utifrån vilket utfall vi vill ha (Flach, 2006:64). Instrumentalitet 
benämner Vroom som en koppling mellan prestation och belöning alltså vad jag gör har 
samband med en specifik belöning eller icke belöning. Till sist finns expektans och är här 
kopplingen mellan ansträngningen och prestation. Det avser vad vi förväntar oss att ett 
handlande ska ha för konsekvenser för arbetsresultatet. Hur hårt jag anstränger mig bör ha 
konsekvenser för hur bra min prestation blir (Vroom, 1964:97). Det är först när dessa tre 
faktorer samverkar som detta leder till vad Vroom benämner som force, vilket är den 
motivationskraft som driver människan att försöka tillfredställa sina mål och önskningar 
(Miner, 2006:98). Detta innebär att när någon av faktorerna saknas får det till följd att 
personen inte känner motivation av någon orsak beroende på vilken faktor som saknas. 
Tillexempel om individen inte ser någon nytta med belöning så vill den därför troligtvis inte 
prestera. Teorin är en processteori vilket man lättare förstår av att de tre faktorerna alla 
måste ingå i samma process för att generera motivation (Flach, 2006:64). För att underlätta 
förståelsen av teorin sätter Vroom grundbegreppen mot fyra steg i processen, viljan att 
handla, benägenhet för ansträngning, prestation och tillfredsställelse. Genom detta förstärker 
Vroom sin teori av att i processen föds eller inte föds motivationen (Vroom, 1964:112). Han 
sätter in de olika stegen och faktorerna i funktioner för att visa på att olika faktorer är 
beroende av andra faktorer och att det finns samband mellan detta som tydliggörs genom 
funktionerna. Till exempel så menar Vroom att faktorerna valens och instrumentalitet 
påverkar vår vilja att handla. Vilket värde vi tillskriver handlandet är beroende av vilket 
belöningsvärde vi tror oss få av handlandet (valens) och hur stor chans det är för att den 
belöning vi vill få av handlandet kommer att fås (instrumentalitet) (Flach, 2006:67). Dock 
handlar inte människan bara efter en förväntad konsekvens, utan vi göra detta i två 
avseenden. Den direkta konsekvensen; vilket utfall vi ser av ett bestämt handlande samt 
genom den indirekta konsekvensen vilken är mer långsiktig mot vad vi eftersträvar (Flach, 
2006:69). Detta är en dynamisk process som är ständigt pågående vilket gör att det blir 
lättare att förstå att individers handlingar skiljer sig från varandra eftersom de då har olika 
mål och önskningar som de eftersträvar. Deras specifika handlande ingår i deras process mot 
sin måluppfyllelse och människan får därigenom motivation till sitt handlande (Flach, 
2006:65). 
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4. Metod 
I följande kapitel redovisar vi undersökningens metod. Vi presenterar det vetenskapliga 
perspektiv vi har valt att utgå från, våra metodologiska val samt etiska överväganden. Vidare 
beskrivs vårt urval, företagsbeskrivning, material, pilotstudie, tillvägagångssätt, bearbetning 
och analys av material, samt vår förförståelse. 
 

4.1 Vetenskapligt perspektiv 
Vi har använt oss av en abduktiv ansats i vår studie. ”Den abduktiva ansatsen utgår från 
empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska föreställningar och ligger i 
så måtto närmare deduktionen.” (Alvesson & Sköldberg 2008:56) I abduktionen tittar man 
på enskilda fall och kan man använda sig av hypoteser som förklarar en del av empirin. 
Sedan kan man länka samman de olika abduktioner för att få fram en sammanhängande 
berättelse (Alvesson & Sköldberg 2008:523). Vi kommer i vår studie att utgå ifrån befintliga 
teorier för att sedan relatera vårt empiriska material till dessa. 
 
Vår undersökning grundas även på det hermeneutiska perspektivet. Detta synsätt utgår ifrån 
att delen endast kan förstås tillsammans med helheten och helheten endast kan förstås utifrån 
delarna. I en spiral med helhet och del borrar sig det hermeneutiska perspektivet ner djupare 
och djupare och ger en ökad förståelse för både del och helhet (Alvesson & Sköldberg, 
2008:194). Inom detta perspektiv går det ut på att söka kunskap genom att tyda intentioner 
och innebörder hos olika människor och förstå dessa genom att sätta företeelser i dess 
sammanhang med tid och rum (Starrin & Svensson, 1994:73). Vi ville alltså förstå hur våra 
intervjupersoner tänker och resonerar. Vi vill försöka leva oss in i deras situation för att 
lättare kunna förstå innebörden i det dem talar om (Alvesson & Sköldberg, 2008:195). Detta 
perspektiv innebärande att försöka nå en förståelse för respondenternas situation samt för 
hur dem uppfattar världen anser vi är bäst lämpad för att uppnå vårt syfte att försöka förstå 
vad som utgör omvårdnadspersonals arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation inom 
äldreomsorgen. 
 
4.2 Val av metod 
Den kvalitativa forskningsmetoden brukas oftast då man är intresserad av att ta fasta på 
erfarenheter och tankar hos intervjupersonen, samt då man har som avsikt att skapa en 
djupare förståelse för tillståndet hos ett fenomen. Man intresserar sig här för omgivande 
faktorer och företeelsen i sitt sammanhang. I kontrast till den kvalitativa metoden kan man 
bruka en kvantitativ undersökningsmetod. Den kvantitativt inställda forskaren samlar in 
empiri och studerar relationer mellan olika uppsättningar av fakta. Här mäts och används 
vetenskapliga tekniker som kan ge kvantifierbara och även, om möjligt, generera 
generaliserbara slutsatser (Bell, 1995:13). Vi gjorde bedömningen att den kvantitativa 
undersökningsmetoden inte var bäst lämpad för att generera svar på vårt syfte om att 
undersöka vilka faktorer som utgör omvårdnadspersonals arbetsmotivation inom 
äldreomsorgen. Detta med anledning av att vi ville försöka sätta oss in i intervjupersonernas 
situationer samt uppnå en förståelse för deras känslor och tankar kring just arbetsmotivation 
som fenomen. Av denna anledning valde vi bort den kvantitativa metoden.  
Vi har valt att utföra den kvalitativa undersökningsformen med semistrukturerade intervjuer 
eftersom vi anser att detta bäst lämpar sig för vårt syfte med undersökningen. Detta med 
anledning av att vi har ett tydligt ämnesområde med syfte och frågeställningar som vi önskar 
få besvarade. Genom denna metod med semistrukturerade intervjuer utarbetar vi som 
forskare i förväg en intervjuguide med intervjufrågor. Vid själva intervjutillfället ger dock 
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intervjuformen utrymme för vidareutveckling och förtydligande av intervjupersonernas svar 
samt möjligheten till att ställa följdfrågor (Kvale, 1997:117,124, May, 2009:150-151). 
 

4.3 Etiska riktlinjer 
Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning upprätthålls vissa forskningsetiska 
principer som är författade av Vetenskapsrådet (2010) i syfte om att säkerhetsställa att den 
forskning som bedrivs inte motstrider de etiska normer som råder. Individen får inte utsättas 
för fysiska eller psykiska skador, förödmjukelse eller kränkning. Inom de forskningsetiska 
riktlinjer som råder är ovan nämnda individkrav en självfallen utgångspunkt och benämns 
som individskyddskravet. Inom detta finns sedan fyra delkrav vilka är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
Informationskravet innebär att du som forskare är skyldig att informera dina deltagare i 
studien om forskningsuppgiftens syfte samt att deras medverkan är frivillig och att dem har 
rätt att avbryta sitt deltagande i studien. Med hänsyn till detta krav informerade vi i 
inledningsfasen respondenterna genom ett informationsbrev beskrivande syftet med studien, 
klargörande gällande att deras deltagande i studien är helt frivillig och att dem när som helst 
kan välja att avbryta om så önskas. I informationsbrev gick vi tydligare in på detaljer 
gällande intervjun och hur vi tänkt förhålla oss till det material som framkom samt att detta 
enbart skulle nyttjas i studiesyfte och att respondenterna från var sida försäkrades 
konfidentialitet i undersökningen. Samtyckeskravet finnes i syfte om att upprätthålla att 
deltagande personer i undersökningen själva skall ge sitt samtycke till att medverka i studien 
under de förutsättningar som råder. Genom direktkontakt vid intervjutillfället skedde 
samtycket med varje intervjuperson och vi kunde då genom respondenterna bekräfta att vi 
hade allas samtycke för medverkan. Konfidentialitetskravet står för att all den information 
som insamlas vid studien beträffande identifierbara personer skall antecknas, förvaras samt 
avrapporteras på ett sådant sätt att deltagarna inte blir identifierbara för utomstående (Kvale, 
1997: 106-110). För att upprätthålla konfidentialitet gentemot respondenterna valde vi att 
utesluta specificerat datum då intervjuerna genomförts och enbart visa år och månad. Detta 
för att vi haft ett organiserat schema att förhålla oss till när vi intervjuade olika antal 
respondenter per dag, vilket slumpade sig så att vi vår sista dag enbart intervjuade en person. 
Då ledningen ställt upp detta schema för oss ville vi på detta vis minska risken att de eller 
någon annan på detta sätt skall kunna lista ut vilka personer som säger vad med hjälp av 
datummarkeringarna. I samband med den första kontakten med intervjupersonerna 
klargjorde vi även för intervjupersonerna att deras uppgifter kommer behandlas helt 
konfidentiellt i undersökningen. Vi informerade tillika på vilket sätt deras vittnesutsagor 
skulle redovisas i undersökningen, då i form av respondent ett, respondent två och så vidare 
samt att deras inspelningsmaterial skulle komma att raderas direkt efter transkribering. Vi 
har under arbetets gång behandlat allt material konfidentiellt inför utomstående. 
Nyttjandekravet säkrar att den empiri som insamlats under studiens gång gällande 
deltagande individer enbart tillåts användas i forskningssyfte. Efter avslutad intervju 
raderade vi samtliga intervjuinspelningar och använde oss enbart av vår empiri i 
undersökningssyfte. Vi kan intyga om att samtliga uppgifter som insamlats under studiens 
gång endast har brukats i samband med att besvara vårt syfte samt nyttjats inom ramarna för 
vår uppsats. I syfte om att säkerhetsställa att samtliga medverkande respondenter var 
införstådda med de etiska principer som vi utgår från i vårt arbete tydliggjorde vi ovan 
nämnda villkor i anslutning till varje intervjutillfälle och tillät intervjupersonerna ställa 
frågor till oss gällande dessa förutsättningar. Vi har i alla lägen försökt handla utifrån 
respekt av individens integritet samtidigt som vi velat upprätthålla kvalitet på studien med 
de etiska riktlinjerna i åtanke (Vetenskapsrådet¹). 
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4.4 Urval 
Vårt urval av intervjupersoner är ett icke-strategiskt urval, eftersom vi inriktar oss på 
specifika individer i samhället med yrkesbefattningen vårdpersonal inom äldreomsorgen. 
Urvalet kan sägas vara av karaktären icke sannolikhetsurval så vi innehar en klar 
urvalsdomän (May, 2001:121). Vi har valt att intervjua totalt nio personer med anställning 
som vårdpersonal inom äldreomsorgen. Samtliga innehar befattningen undersköterska, varav 
åtta stycken är kvinnor och en är man. Respondenterna är alla i åldersgruppen 30-45år. 
Intervjupersonerna har alla utbildning inom sitt arbetsområde, men med varierande 
bakgrund gällande arbetsverksamhet inom äldreomsorgen och tidigare erfarenheter inom 
vård branschen.  
Vårt val att studera vårdpersonal inom äldreomsorgen gavs positiv respons inom en 
organisation i Västsverige, var vi även fick tillträde att utföra vår undersökning. Vi har valt 
att enbart inrikta oss på vårdpersonal, i form av undersköterskor inom äldreomsorgen. 
Eftersom vi ville undersöka arbetsmotivation på en arbetsplats fann vi det lämpligast att 
koncentrera samtliga respondenter till en och samma arbetsplats samt att undersöka 
fenomenet ur ett personalperspektiv. Detta i hopp om att det skulle generera en mer 
homogen urvalsgrupp som också gav möjligheten till att tydligare kunna urskilja mönster 
och faktorer för motivation. Vi valde att inte göra någon presentation av respondenterna för 
att utesluta att någon i den valda organisationen ska kunna utläsa vem som sagt vad med 
hjälp utav detta.  
 

4.5 Företagsbeskrivning 
Vi har valt att arbeta med en organisation inom äldreomsorgen i Västsverige. Vi har inriktat 
oss på ett särskilt boende med ca 70 lägenheter fördelade mellan 7 enheter, där varje enhet 
har gemensamhetsutrymmen som kök, matsal samt vardagsrum. På boendet drivs både 
korttidsverksamhet samt långtidsverksamhet för brukare med både somatiska sjukdomar och 
demenssjukdomar i olika stadier. Boendet är bemannat dygnet runt av omvårdnadspersonal 
och man har hjälp av sjuksköterska måndag-fredag samt vid behov kvällstid och nattetid. 
 

4.6 Material  
Vi har, som tidigare nämnts, valt att utföra semistrukturerade intervjuer för insamling av 
empiri. Detta med anledningen av att denna intervjuform effektivt ringar in det 
ämnesområde som vi är intresserade av samtidigt som metoden inte blir allt för och 
ämnesknuten och förhindrande om respondenterna breddar sina svar. Intervjuformen är 
formell på så vis att frågorna är strukturerade och följer en viss mall som vi konstruerat 
utifrån syfte och frågeställningar, och informell genom att i strukturen också lämnar 
utrymme för följdfrågor samt öppnar för möjligheten att fånga individens olikheter i 
intervjusituationen (Bell, 1995:92).  Metoden tillåter att svaren i de olika intervjuerna 
emellan blir lättöverskådliga och jämförbara, samt att det lämnas utrymme för eventuella 
fördjupningar och vidare diskussioner inom de olika frågorna. Syftet med den kvalitativa 
undersökningsmetoden är att insamla empiri gällande skildringar av respondentens leverne, 
livsuppfattning och att utifrån dessa faktorer tolka dess mening. Respondenten ges utrymme 
att besvara frågorna i egna termer samtidigt som vi som leder intervjun ges möjligheten att 
tydliggöra avsnitt genom att ställa sonderande och specificerande frågor till respondenterna.  
Före själva intervjutillfället utarbetades en intervjuguide och då med studiens syfte och 
frågeställningar i åtanke (se bilaga 1). De intervjufrågor som utformades hade som ändamål 
att generera svar på våra frågeställningar samt framställa empiri som går att relatera till det 
vetenskapliga material vi förhåller oss till. Det utarbetades två olika avsnitt i intervjuguiden i 
syfte om att ge en struktur till intervjun. Avsnittet för bakgrundsfrågor var ämnade att 
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fungera informativt och ge en bild utav respondenten men samtidigt bygga upp ett 
förtroende respondent och intervjuperson emellan. Det andra temat, arbetsmotivation, var 
avsett att undersöka hur respondenterna upplever arbetstillfredsställelse samt om de 
anställda upplever att de fysiologiska behoven tillgodoses genom sitt yrke. Temat 
utarbetades även i avseende om att klargöra personalens upplevelse utav vad som utgör 
arbetsmotivationer i arbetet samt om de finner sig motiverade i sitt yrke. Efterkommande 
parenteser vid varje intervjufråga utarbetades i syfte om att göra det lättare för oss 
intervjuare att veta vad som eftersöks med frågan samt underlättar för att kunna ställa 
relevanta följdfrågor. 
Vid själva intervjun är det viktigt att personen som blir intervjuad känner sig trygg. Trots att 
vi inte ställde några direkta exemplifieringar på olika faktorer som kan utgöra en 
motiverande verkan för personalen så anser vi oss kunna utläsa personalens upplevelser 
kring arbetsmotivation. 

 
4.7 Pilotstudie 
Före själva huvudintervjuerna utförde vi en pilotstudie i syfte om att säkerhetssälla och 
kontrollera att intervjufrågorna verkligen fångade upp dem områden som vi var intresserade 
av att få besvarade. Att göra förarbete i form av förstudier öppnar upp för observationer som 
hjälper oss som forskare att förstå intervjupersonernas tveksamhet till frågeformuleringar 
samt klargör hur de olika intervjufrågorna tolkas (May, 2001:128, Kvale, 1997:94). Vid 
själva intervjutillfället medverkade samtliga uppsatsskrivare. Att utföra en förstudie gav oss 
en värdefull insyn på hur de olika frågorna uppfattades samt visade att de områden vi var 
intresserade av kunde uppmärksammas genom våra frågor. Efter själva pilotstudien fick 
intervjupersonen även ge sin åsikt om frågornas ordningsföljd, frågornas formuleringar, 
svårigheten att besvara vissa frågor mm. Överlag fick vi mycket bra respons och 
intervjuguiden genererade en empiri som var relevant och aktuell i relation till vårt syfte och 
frågeställningar. Dock insåg vi att en del frågor var i behov av förenkling samt 
omformuleras till ett språk som var lättare att uppfatta och relatera till för respondenterna. Vi 
lade även till ett antal frågor för att försäkra oss om att vi skulle få ett brett spektrum av 
empirimaterial att arbeta utifrån vid analysen. 
 
4.8 Tillvägagångssätt 
När vi beslutade oss för vilken inriktning vår studie skulle ha så var en av de första sakerna 
vi gjorde att noggrant dokumentera och medvetengöra vår förförståelse gällande 
undersökningsfenomenet, då vi anade att denna skulle kunna komma att förändras allt 
eftersom arbetet fortskred. Vår nästa akt var att kontakta ansvarig chef för en av oss 
slummässigt vald äldreomsorgsorganisation i Västsverige. Genom telefonkontakt förklarade 
vi vårt syfte med studien och lämnade förfrågan om tillåtelse att få intervjua verksamhetens 
omvårdnadspersonal. Ledningen inom organisationen ställde sig mycket positiva till vår 
undersökning och vi bokade in ett möte för att påbörja en planering av genomförandet för 
studien. Vid detta möte blev nio stycken anställda selektivt utvalda av ansvarig chef efter 
tillgänglighet vid arbetsplatsen vid inträffande intervjudatum, vilket kan ifrågasättas ur ett 
validitetsperspektiv.  Före själva intervjutillfällena skickade vi även ut ett informationsbrev 
(se bilaga 2) till våra intervjupersoner var vi klargjorde undersökningen syfte samt övrig 
information om hur genomförandet av undersökningen skulle gå tillväga. Detta för att få en 
kontakt med respondenterna innan intervjun och därigenom minska risken för förvirring 
eller oro inför själva intervjutillfället samt i syfte om att medvetengöra dem om sina egna 
rättigheter för deltagande och vilka etiska riktlinjer vi förhåller oss till. Vi klargjorde även 
att vi skulle spela in samtalet för att öka validiteten i studien då risken för felciteringar 
minimeras och att intervjutiden var beräknad till mer eller mindre 30 minuter. 
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Parallellt utmed denna process i syfte om att bekanta oss med forskningsområdet arbetade vi 
med att läsa in oss på diverse teorier gällande arbetsmotivation. Vi ville även skapa oss en 
uppfattning om hur den generella bilden ser ut i samhället och sökte även en del 
debattartiklar inom ämnet. Innan vi utarbetade vår intervjuguide fann vi det mycket viktigt 
att vara inlästa på det område vi ville undersöka. Detta som en förutsättning för att kunna 
bygga upp en bra grund och för att kunna ställa relevanta frågor till intervjupersonerna. 
Även tolkningar och subjektiva bedömningar vid intervjutillfälle och bearbetning av empirin 
är beroende av bland annat kontexten samt tolkarens förståelse, därav lade vi vikt vid att läsa 
in oss på bakgrundsinformation gällande vårdpersonalens arbets- och branschvillkor (Kvale, 
1997:92). I jakten på relevant litteratur och vetenskapliga artiklar gällande tidigare 
forskningsundersökningar använde vi oss av sökmotorer som Libris och Samsök via 
Högskolan i Borås.  
Samtliga intervjuer tog plats vid vårdpersonalens arbetsplats. Eftersom vi redan hade utfört 
en pilotstudie och därigenom fått en känsla av hur intervjuguiden fungerade valde vi att dela 
upp och antingen utföra intervjuerna i lag om två eller som ensam intervjuare. Vi upplevde 
att detta var ett bra alternativ eftersom vi redan synkat ihop oss vid förstudien om vilken 
känsla intervjuerna skulle utföras med samt vilken prägel intervjuerna borde ha för att de 
skulle kunna utföras så likvärdigt som möjligt. Under de resterande intervjuerna var vi alltså 
ensam som intervjuare eller så var vi två stycken som intervjuade, vilket vi också upplevde 
som positivt. En av oss agerade då som ”huvudintervjuare” medan den andra hade lite mer 
tid att fundera på och ställa eventuella uppföljningsfrågor samt att denne även kunde 
observera kroppsspråk och andra omgivande faktorer. Varje intervjutillfälle varade mellan 
35 till 50 minuter och spelades in med hjälp av en diktafon. Detta för att höja kvalitén samt 
validiteten på intervjun och i syfte om att minska risken för att vi som intervjuar skall 
glömma vad som sägs eller felcitera kontra om vi enbart hade använt oss av anteckningar 
(Aspers, 2007:139). Möjligheten att kunna spela in under intervjun gav oss fördelen att vi då 
kunde ägna respondenten vår fulla uppmärksamhet. Vid bearbetning av empirin i form av 
transkribering valde vi att dela upp arbetet oss uppsatsskrivare emellan. Vi var då noga med 
att i förväg besluta om hur vi skulle utföra transkriberingarna (Kvale, 1997:149). Vi 
bestämde att markera pauser och eventuella känslor så som skratt eller ironi i 
transkriberingsmaterialet. 
Under studiens gång arbetade vi till största delen gemensamt, men vi arbetade även 
individuellt på skiljda håll. Samtliga av oss författare var delaktiga och medverkade till alla 
delar av uppsatsen. Detta även om vi stundtals av skrivandeprocessen delade på upp 
huvudansvaret för att finslipa kapitlen.  
 

4.9 Bearbetning och analys av material 
Undersökningen grundar sig i en deduktiv ansats. Vi har då utgått ifrån befintliga teorier och 
sammankopplar dessa med vårt empiriska material vi fann i intervjuerna (Patel & 
Davidsson, 2003:23). Innan själva empiriinsamlingen utformade vi en intervjuguide var vi 
tematiserade olika avsnitt i syfte om att detta skulle generera en mer lätthanterlig fakta. Vi 
upplever även att detta gjorde det lättare för oss att utskilja mönster vid bearbetning av 
empirin. Som tidigare nämnt bestod intervjuguiden av två olika avsnitt, ”bakgrund” 
”arbetsmotivation”. Att vi delade upp intervjun i två olika faser gav även själva intervjun en 
struktur som var lättare att förhålla sig till under intervjuns gång.  
Efter intervjuerna utförde vi transkriberingar samt använde oss av marginalmetoden för att 
underlätta kodningsarbetet i syfte om att utvinna mönster ur empirin. I marginalmetoden 
används utskrivna transkriberingar vilka sedan färgläggs utefter de koder som ställts upp 
(Aspers, 2007:172-175). Vår variant av marginalmetoden innebar att vi färglade den 
transkriberade texten i dokumentform på datorn var de olika färgerna gjorde att vi kunde 
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urskilja ett mönster ur texterna. Som koder valde vi att använda oss av och 
”arbetsmotivation” och färgade då texten utefter vad vi ansåg vara något av de ovanstående. 
Detta arbete var dock inte lika omfattande som beskrivs för marginalmetoden men vad vi 
ansåg tillräckligt för att vi sedan skulle kunna se mönster att bygga vår analys vidare på.  
Vid själva analysen av transkriberingarna utgick vi ifrån våra frågeställningar gällande hur 
omvårdnadspersonal upplever arbetsmotivation inom samt vilka som upplevs vara de 
främsta motivationsfaktorerna för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen. Vi försökte då 
med hjälp av våra kodningar urskilja mönster som vi kunde koppla ihop med syftet, tidigare 
forskning och teorier. 
 

4.10 Förförståelse 
Vid inledandet utav vår studie gällande arbetsmotivation inom äldreomsorgen hade vi 
varierande erfarenheter utav branschen sedan tidigare. En uppfattning som rådde i gruppen 
var att stämningen generellt är mycket ansträngd inom äldreomsorgen och att det finns ett 
utbrett missnöje bland personalen. Vi har en bild av att respondenterna antingen ser på sitt 
arbete som mål eller medel. Överlag tror vi att många ser arbetet som medel och att dem 
som ser på arbetet som mål måste ha svårt att uppnå en personlig utveckling. Vi tror att 
branschen kantas utav förhållanden som inte ger så mycket utrymme för arbetsmotivation 
för vårdpersonalen som hade varit önskvärt. Att det kämpas för att tillfredställa de 
grundläggande arbetsvillkoren men att man därför aldrig riktigt når upp till det stadiet var 
det individualistiska självförverkligande är ett alternativ för personalen. Vi tror att denna 
inställning till äldreomsorgen har härletts ur är medias negativa uppmärksammande av 
missgynnsamma förhållanden och dåliga arbetsvillkor inom yrkesområdet och att detta har 
präglat vår syn på branschen i stor utsträckning. Även bekantas uppfattning av ett arbete 
inom äldreomsorgen har färgat vår inställning till verksamheten. Vi var medvetna om vår 
förförståelse och försökte därmed att sätta denna inom parantes under arbetet med vår 
studie. Vi var noga med att vara så objektiva som möjligt för att vår förförståelse inte skulle 
påverka vår analys av resultatet.  
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5. Resultat  
I detta kapitel presenterar vi vårt resultat. Vi presenterar här omvårdnadspersonalens 
upplevelse kring arbetsmotivation i arbetet.  
 

5.1 Arbetskamrater 
Gruppen och gemenskapen inom arbetsgruppen anser samtliga respondenter vara viktigt för 
att uppehålla motivationen i arbetet. Yrket kan bära svåra perioder med mycket sjuka 
boenden och tunga mentala perioder där arbetskamraterna och gruppsammanhållningen gör 
att arbetet trotsallt upplevs motiverande av personalen. Respondenterna är eniga om att 
genom att känna gemenskap på arbetsplatsen, vilket är resultatet av god stämning i 
arbetsgruppen, presenterar intervjupersonerna ett bättre arbete för de boende. 
Respondenterna beskriver det med att är man som individ harmonisk avspeglas det i 
arbetssättet, kroppsspråk, muntligt och tålamodet med patienterna. Arbetsgruppens goda 
relation är därför viktig för intervjupersonerna och bidrar till ett motiverande arbete.  
 
”För har man en bra sammanhållning så gör man ett bra jobb, det tror jag de flesta tycker 
faktiskt. Sen är det ju så att trivs man tillsammans så gör man ett bra jobb. Jag tror att alla 
tycker det för att jag menar gå till jobbet och inte må bra, som man har hört en del andra 
gör, jag tror inte det funkar faktiskt. Jag tror att det inte är hälsosamt och att du inte gör ett 
bra jobb heller. Är man som människa harmoniska tror jag det ger ett lugn omkring sig och 
de boende känner av det.” (Respondent ett, november 2010) 
 
Gemensamt för samtliga respondenter var den upplevda trivsel som sägs genomsyra hela 
organisationen. Nästintill alla intervjupersoner menade uttryckligen att klimatet på de olika 
avdelningarna präglades av en hög trivselfaktor som påverkar arbetsmotivationen. 
Respondent sju uppgav att  
 
”Sen jag började här jag aldrig känt att ush nu måste jag gå till jobbet. Det har faktiskt 
aldrig hänt. Och det måste jag säga att det har känts jobbigt många gånger förut när man 
har vart på andra ställen. Att vi har ett så bra arbetslag gör jobbet mycket lättare och 
väldigt roligt. Vi har skoj med varandra” (Respondent sju, november 2010). 
 
Liknande åsikter uttrycktes från flertalet intervjupersoner och när vi berörde frågoområden 
för vad som låg bakom denna utbredda trivsel på arbetsplatsen vittnade många om att 
gemenskapen var en viktig och grundläggande faktor. Respondenterna menade att 
äldreomsorgen kantas utav arbetsförhållanden som många gånger upplevs som mycket 
fysiskt och psykiskt utmattande och att arbetskamraterna därav är en starkt avgörande faktor 
för trivseln på arbetsplatsen, samt avgör möjligheten till att kunna uppleva arbetsmotivation. 
Flertalet intervjupersoner uppger att utan ett bra arbetslag så skulle inte personalen kunna 
utföra ett godtagbart jobb i längden. Respondent åtta menar att 
 
”När det är jobbigt och för att man ska kunna trivas är arbetskamraterna skitviktiga! Att 
man jobbar bra ihop och har en bra stämning är så otroligt, otroligt viktigt för att man ska 
kunna utföra ett bra jobb” (Respondent åtta, november 2010). 
 
Personalen är överens om att för att göra ett bra jobb och kunna ge det mesta av sig själv till 
de boende krävs att det bakom individen finns en stöttande arbetsgrupp där personen känner 
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sig bekväm och inspireras av. Det är viktigt för personalen att en bra stämning finns i 
arbetsgruppen. Att ha bra arbetskamrater omkring sig återkommer respondenterna till gång 
på gång och detta för att deras gemensamma åsikt verkar dröja sig kvar i att för att göra ett 
bra jobb krävs en bra och stöttande grupp omkring dig. Respondent fem uttryckte det i dessa 
ord om hur viktigt arbetskamraterna är för denna arbetsmotivation 
 
”Jag har hellre ett tungt arbete och trevlig personal eller arbetskamrater som man trivs med 
än att ha ett roligt jobb och så sitter man med 3/4 arbetskamrater som man inte kommer 
överens med” (Respondent fem, november 2010). 
 
Från flera av respondenterna uttrycks liknande åsikter som grundar sig i att med bra 
arbetskamrater klarar de av det mesta och de är motiverade i sitt arbete då de har gruppen 
med sig och upplever många underhållande stunder tillsammans. Att ha ett fungerande 
arbetslag menade intervjupersonerna är avgörande eftersom en arbetsvardag var man inte 
kan lita på att sina arbetskamrater tar sitt ansvar och gör ett bra jobb är en omöjlig 
arbetsmiljö. På grund av att arbetsförutsättningarna inom äldreomsorgen är hårda och 
slitsamma uppger respondenterna att det är mycket viktigt att arbetsprocessen 
arbetskamraterna emellan flyter jämt och i balans. Att kunna lita på varandra och att man 
stöttar varandra i arbetet uppges vara egenskaper som värderas högt mellan personalen 
enligt intervjupersonerna och ger upphov till arbetsmotivation. Gruppen kan verka stödjande 
i svåra stunder och svetsa samman personalen gentemot ett samhälle som enligt 
respondenterna inte vet vad det egentligen innebär att arbete i äldreomsorgen.  
 

5.2 Yrkesstatus 
Från respondenterna framkommer att omvårdnadsyrket har låg status gentemot andra yrken i 
samhället och de är av åsikten att detta är bidragande orsak till att färre väljer att utbilda sig 
inom vården och söka arbete där i. Flertal av respondenterna berättar inte självmant vad de 
arbetar som i umgängeskretsen till exempel, då de då kan få nedlåtande kommentarer 
tillbaka. Respondent åtta berättar detta nedan 
 
”Det är låg status, många tror att det bara handlar om att torka bajs. Det är väl den 
vanligaste kommentaren man får höra när man säger att man jobbar inom äldrevården. Då 
är det liksom inte så jätte högt skattat att arbeta här. Är man på en fest eller något och man 
pratar och man säger att man jobbar inom äldreomsorgen så blir det aldrig ah men gud hur 
är det!? Som om jag hade sagt att jag är en dataingenjör. Säger man äldreomsorgen så 
kommer det inte så många mer frågor utan snarare jaha, okej [nedlåtande ton]. Det är inget 
som man tycker gud vad intressant, berätta mer ”(Respondent åtta, november 2010). 
 
Respondenterna anser att det finns en bild av äldreomsorgen som inte är högt skattad vilket 
gör att de känner sig oförstådda gentemot andra människor vilka inte förstår varför någon 
väljer att arbeta i äldrevården. Arbetsgruppen och arbetskamraterna är i den situationen 
väldigt viktig där de verkar som supporter i en måhända oförstående omvärld. Denna bild 
anser respondenterna till stor del beror på media som ständigt rapporterar om negativa 
arbetsförhållanden inom vården vilka ger fördomar kring arbetet.  
 
”Det har ju kommit upp mycket i media det här med vården idag där mycket har varit dåligt 
och så jag tror inte folk vet riktigt vad vi gör om man säger så. Alltså jag menar generellt 
och därifrån har det ingen status alls” (Respondent ett, november 2010). 
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Media sprider den negativa bilden kring vårdyrket vilket medför en låg statusstämpel för 
respondenterna beroende på att människor runt omkring inte vet vad de egentligen gör för de 
boende. Istället koncentreras fokus till de mindre trevliga delarna i yrket och inte på utbytet 
mellan boende och personal.  Med den uppfattning som finns kring en negativ bild av 
verksamheten framkommer även en yrkesstolthet hos respondenterna där de anser det 
tragiskt att den här bilden finns i samhället när de flesta människor inte vet vad yrket 
innebär.  
 
”Jag struntar faktiskt i vad folk tycker. Bryr mig inte om att folk kanske tycker att det är ett 
skitjobb utan jag tänker snarare att jaja, men kom hit och jobba så får du se hur det är 
egentligen! Jag mår inte dåligt utav att folk ser ner på yrket. För jag är stolt över mitt yrke. 
/…/ Vi har ju varandra här och vi är ett bra gäng som stöttar varandra. Vi vet ju om att det 
vi gör i vårt jobb är otroligt betydelsefullt för många” (Respondent åtta, november 2010). 
 
Respondenterna möts av negativa fördomar kring yrket och nedlåtande åsikter kring 
omvårdnadspersonalens arbete och då är arbetsgruppen viktig för intervjupersonerna för att 
behålla motivationen till yrket. Gruppen ger ett möjligt forum att diskutera samhällets bild 
av äldreomsorgen och där de kan försäkra sig om förståelse från sina kollegor gällande 
resurser, ledning och anhöriga.  
 
Resultatet visar även på ett ämne som intervjupersonerna stöter på ett flertal gånger under 
intervjusessionerna vilket är den generella synen som finns i samhället om ett arbete inom 
äldreomsorgen. Samtliga instämmer att det är ett yrke som präglas utav mycket låg status 
och som i andras ögon anses vara smutsigt och slitsamt. De resonerar kring att det inte 
behövs några direkta kvalifikationer för att komma in i vården och att detta inneburit att 
många som egentligen inte ”hör hemma” i vården trots allt har erhållit ett arbete. Många av 
respondenterna menar därav att arbetsmiljön, arbetsprocessen och vård kvalitén blir lidande 
och att dem som drabbas hårdast i slutändan är dem gamla.  
 
”Vem som helst kan komma hit och jobba, men är det vad folk vill? Vill man att vem som 
helst skall ta hand om sina föräldrar? Det vill man inte, och det är en bit som jag tycker är 
tråkig och som kan göra mig riktigt jävla förbannad. Det blir ju att andra ser ner på vårt 
yrke eftersom vem som helst kan komma in. Om man inte ens vill ta hand om människor, om 
man inte ens känner att jag vill göra dom här uppgifterna hur ska man då kunna göra ett 
bra jobb? Eller om man bara varit här i någon månad och inte kan prata svenska, hur kan 
man då kunna ta hand om våra gamla? Det enda dom gamla har är att dom kan säga hur 
dom vill ha det, men om inte personalen förstår vad dom säger, vad händer då? Ibland är 
det bara två händer som kommer, och människan som man ska ta hand om finns det inget 
värde i, tyvärr. Det blir brister i vårdkvalitén. Det kommer någon som inte förstår dina 
behov eller någon som aldrig har jobbat med detta förut. Uppifrån, arbetsförmedlingen och 
allting, dom tänker att det här kan vem som helst göra. Det här är inget statusjobb, man 
behöver ingen utbildning för att göra jobbet och det tycker jag är jätte dumt. För med årens 
lopp så vet man att det krävs ganska mycket för att förstå deras behov.” (Respondent åtta, 
november 2010). 
 
Många av respondenterna känner sig i denna situation kluvna och upplever att situationer 
var ”fel” personer kommer in och jobbar i äldreomsorgen starkt påverkar motivationen och 
personalens förmåga att kunna utföra ett bra jobb.  
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5.3 Arbetsmiljö 
Faktorer som präglade respondenternas känsla utav arbetsmotivation i negativa termer 
framkom vara starkt knutet till omgivande arbetsvillkor och förhållanden inom 
äldreomsorgen som stort. Gemensamt som en negativ nämnare för negativ inverkan på 
arbetsmotivation för samtliga respondenter är de arbetstider som präglar yrkesgenren. 
Många utav intervjupersonerna menar att man är såpass van vid arbetsförhållandena att 
personalen själva knappt reagerar på dem längre. Dock uttrycker flertalet av 
omvårdnadspersonalen att alla obekväma arbetstider stundtals tar mycket hårt på dem vilket 
onekligen utgör en effekt på personalens arbetstillfredsställelse och trivsel. Respondent fyra 
uppger bland annat 
 
”Det kan vara jobbigt för att man ger ju så mycket av sig själv hela tiden när man är här. 
Det kanske också hör till det sämre, att man kan känna att man inte räcker till lika mycket 
hemma som man kanske hade gjort om man stått vid en maskin någonstans eller så. /…/ Att 
jobba så pass mycket obekväm arbetstid i samband med ett jobb som är så pass påfrestande 
psykiskt tar ut sin rätt helt enkelt.” (Respondent fyra, november 2010) 
 
Respondent åtta resonerar tillika om de tuffa arbetsförhållanden ständigt oregelbundna 
arbetstider medför. 
 
”Dom där lediga helgerna man har är så viktiga. Man skulle vilja vara ledig fler helger. Det 
är ju det dom flesta pratar om, att det är mycket kvällar och helger och så. Men vi har ett 
bra schema så jag klagar inte på det. Men klart att man önskar att man kunde få jobba var 
tredje helg utan att få gå in en massa extraturer hela tiden. Tyvärr går äldreomsorgen mer 
och mer åt att bli varannan helg för att det blir mindre personal. Men det tror jag kommer 
att bli farligt, ungdomar och så kommer inte att vilja jobba varannan helg. Det vet jag. Det 
kommer att bli svårt att få in nytt folk.” (Respondent åtta, november 2010) 
 
Resonemangen kring omgivande arbetsförhållanden, främst gällande arbetstiderna inom 
äldreomsorgen uppges av respondenterna oftast vara den orsak till att dem upplevt sig 
frestade av att byta yrke. Samtliga respondenter uppger sig ha ett genuint intresse för vården 
och att om de någon gång skulle byta yrke skulle det ändå vara inom genren människovård. 
Generellt menar intervjupersonerna att de faktorer som ligger bakom en önskan om att byta 
jobb ligger antingen vid behovet om att vidareutveckla sig personligen eller vid vantrivsel 
till följd utav svåra och bristande omgivande arbetsförhållanden. Överlag uppger 
respondenterna att dem tror att en majoritet av personalen inte funderar på att byta jobb, men 
menar att det helt klart finns dem som inte trivs inom organisationen. Respondenterna menar 
att det hårda arbetsklimatet för många innebär arbetsskador, så som ont i ryggen och att 
slitage rent fysiskt utgör en icke-trivsel faktor som kan leda till viljan om ett branschbyte 
och minska arbetsmotivationen.  
 
Den friskvårdsersättning som tidigare funnits tillhanda för personalen och som nu har tagits 
bort är även något som respondenterna uppmärksammar. Intervjupersonerna menar att det 
här upplevs som väldigt tråkigt och påpekar att just friskvård är så oerhört viktigt inom 
äldreomsorgen. Många i personalen får förslitningsskador som ett resultat utav tungt arbete, 
och respondenterna understryker då att det är extra viktigt att friskvårdstimmen och 
friskvårdsbidrag erbjuds.  
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”Som friskvård och sånt, det har de tagit bort allting. Friskvårdstimmen har de tagit bort för 
många år sen och nu i år har de tagit bort det friskvårdbidrag vi haft på 600 kronor. Jag 
tycker att man läser ju mycket idag om hur mycket bättre personalen mår när de kan 
använda sig av friskvården och att vi inte har den möjligheten här, det känns så främmande 
för mig.” (Respondent nio, november 2010)  
 
Intervjupersonerna påpekar även att motionsmöjligheter via arbetet många gånger kan vara 
avgörande för personalens hälsa. Detta eftersom många i personalen har familj och en 
häktisk fritid vilket innebär att friskvårdstimmen kanske är deras enda chans att få röra på 
sig lite. Personalens önskan om att få möjligheten att motionera har till och med lett vissa till 
tankar om att starta upp en egen ideell motionsverksamhet för vårdpersonalen. Dock menar 
respondenterna att detta kommer att bli svårt att samordna men att dem verkligen hoppas på 
ett genomförande. I slutändan tror dem tyvärr ändå inte att det kommer att bli en verklighet 
och att personalen fortfarande har hopp om att friskvårdsförmåner återigen kommer att bli 
något som dem kan få åtnjuta.  
 

5.4 Arbetsinnehåll 
Många av de intervjuade upplever även att själva äldreomsorgen har alternerats under de 
senaste åren från att vara centrerad till vården för patienten till att handla om skötsel utav 
den omgivande boendemiljön. Respondent åtta uttalar sig om saken 
 
”Det har förändrats ganska mycket dom senaste åren tycker jag. Förut var det mycket mer 
inriktat på själva vården, att jag som undersköterska ska ta hand om dom gamla. Men jag 
tycker det har blivit mer av att man ska göra alla delar. Man ska städa, man ska laga mat, 
man ska diska, man ska göra i princip allt. Det är väldigt många bitar som skall göras som 
inte var med förut. Tidigare hade vi ju städerskor och vi skickade iväg tvätt och så. Men nu 
ska man vara en sorts multitask person som ska fixa allt” (Respondent åtta, november 
2010). 
 
Städning och hushållsarbete är faktorer som intervjupersonerna uppger vara en stark orsak 
till mindre trivsel och arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen. Många upplever detta som 
frustrerande och menar att det egentligen inte borde vara sådana sysslor som skall behöva 
prioriteras före vårdtagarna.  
 
”Det blir bara mer och mer med allt, pappersarbete, städning och så. Sen ska vi börja laga 
mat här också. Och det vet vi ju inte hur det blir med det. Vissa är väl skeptiska mot hur det 
ska gå och hur vi ska klara allt på samma personal som vi är nu. Det kan nog bli jobbigt. 
Det känns som att vi förlorar så mycket tid på saker runt om kring istället för att 
koncentrera oss på det som är viktigt, dom gamla.” (Respondent sju, november 2010) 
 
Respondenterna uppger att man allteftersom lär sig att få in fler arbetssysslor på samma tid 
och med samma personalstyrka, men understryker att detta sker på bekostnad utav något 
annat, vilket många gånger upplevs leda till en bristande vård utav dem äldre.  
 
”Hela tiden får man säga till dom äldre, vänta, vänta. Det känns som att man säger det hela 
dagarna. Du får vänta. Jag har inte tid nu. Det känns inte rättvist. Varken för oss personal 
som vill göra ett bra jobb och ta hand om dom boende, eller för dom gamla som behöver vår 
hjälp. Jag önskar verkligen att vi fick mer tid för dom äldre. Att vi kunde sitta ner oftare och 
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bara lyssna och prata med dom. För det är så viktigt, och det är det dom behöver många 
gånger, någon som lyssnar, någon som är ett stöd för dom.” (Respondent nio, november 
2010) 
 
Den ökning av arbetsuppgifter som nu ingår i tjänsten som undersköterskor upplever många 
utav intervjupersonerna som en stor stressfaktor. Flertalet i personalen säger sig bära på 
känslor som otillräcklighet och frustration. Dessa känslor bottnar i upplevelsen av att inte 
kunna utföra sina arbetsuppgifter fullt ut, vilket är ett resultat av att många uppgifter skall 
verkställas under ett tidspressat schema i kombination med en snäv personalstyrka. 
Respondenterna menar att det föreligger en oro bland personalen för hur det skall bli i 
framtiden. Intervjupersonerna understryker att det redan råder personalbrist inom 
äldreomsorgen och att om verksamheten skulle komma att behöva dra in på mer personal 
skulle detta innebära katastrof. Ett så pass tungt yrke kräver en starkt och fruktbar 
personalstyrka för att kunna utföra ett rättfärdigat arbete.  
 
Empirin visar att städning och hushållningsarbete genererar en hämmande effekt på 
arbetsmotivationen eftersom det förhindrar och minimerar något av dem viktigaste 
faktorerna som får personalen att bli just motiverade, nämligen interaktionen med dem 
boende. När tiden och utbytet med dem äldre minimeras uppger respondenterna deras 
motivation som dalande. Vissa respondenter påpekar även en sorts besvikelse över att 
arbetsuppgifter som hushållsarbete utgör en såpass stor del utav deras arbetsvardag. Att 
fokus läggs på sysslor som frångår just vården av dem äldre genererar en irritation till följd 
av att städning med mera inte upplevs ha någon vidare relevans och direkt koppling med 
deras eget utbildningsområde. Flertalet av respondenterna uttrycker en önskan om att få 
koncentrera sig på det som ligger dem varmast om hjärtat. 
 
”Det känns tråkigt. Jag har liksom inte sökt jobb som städerska. Jag har ju utbildat mig till 
undersköterska. Att inte få arbeta med sådant som man är utbildad till eller intresserad av 
gör att man tappar lusten på något sätt. Speciellt när jag tycker att det finns viktigare saker 
att fördela tiden på.” (Respondent sju, november 2010) 
 
Respondent fem resonerar vidare om den upplevda felprioritering av arbetsuppgifter som 
föreligger inom verksamheten. 
 
”Man skulle ha mer tid till de gamla. För det är någonting man inte har eftersom man ska 
göra alla arbetsuppgifter, både patienter och städ på en dag liksom. Då ska de ha mat och 
man ska se till att de är hela och rena, man ska kanske städa deras rum och så där och sen 
då kan man sätta sig i deras rum och prata. Det borde vara tvärtom egentligen att man 
skulle prata med dem mer och så städa mindre. Det känns, det blir lite fel, men utåt sett ska 
det vara så. Men man vet hur uppskattat det är och bara sitta och snacka. Det behöver inte 
var någon djup diskussion eller ingående samtal men att de känner att man bryr sig. För det 
är många som inte har någon anhörig alls.” (Respondent fem, november 2010) 
 
Resultatet visar att det för respondenterna är viktigt att känna att dem finns till för de boende 
för att själva kunna uppleva arbetsmotivation. På detta plan känner intervjupersonerna dock 
många gånger att dem istället måste göra arbetsuppgifter till följd av regler och 
bestämmelser men som personalen upplever inte kommer till de boendes omedelbara gunst. 
Personalen blir då omotiverad av att känna att deras presterande inte räcker till för någon, 
ledning, boende eller anhöriga eftersom tiden inte räcker till för att tillfredställa båda parter 
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och då får tid tas från någon till något annat.  Intervjupersonerna menar att 
grundvärderingarna i verksamheten därmed ifrågasätts eftersom ett äldreboende enligt dem 
själva skall verka för att ge dem gamla en värdig tid ända till slutet.  
 
”Ibland vissa perioder har det vart att man känner att man inte har räckt till någonting. Att 
det bara har vart liksom negativt hela tiden. Anhöriga som klagar även när man känner att 
man gjort allt man kan, fast ändå inte för vi har ju så mycket annat som är bestämt att det 
ska göras, men som inte syns för de anhöriga eller boende” (Respondent ett, november 
2010). 
 
Respondenterna känner sig splittrade då dem försöker utföra gott arbete. Till följd av den 
stora arbetsbördan upplever att dem hela tiden känslan av risken att göra någon besviken. De 
anser att det hade kunnat bli en mycket högre kvalité på verksamheten om personalen hade 
haft den där lilla, men så värdefulla extra tiden att ge till dem boende istället för använda 
tiden åt, vad personalen upplever som, betydelselösa måsten inom verksamheten. 
Respondenterna är av den åsikten att det är för dem gamla som personalen skall finnas där. 
När då städning, matlagning och liknande tar tid från att umgås med dem äldre menar 
resulterar detta i att dem känner sig högst maktlösa och detta genererar då känslor som 
hopplöshet. Personalen upplever att dem inte kan göra någonting åt detta då de inte känner 
att de har något direkt inflytande. 
 
”Ibland glömmer man ju av att bara sätta sig ner och prata med dem. Ibland så är det så 
mycket annat vi ska göra, du vet det är städning och allt sånt där va och datautbildningar så 
ibland glömmer man ju av att vi är här för dem.” (Respondent ett, november 2010) 
 
Något som respondenterna finner avgörande för sin arbetsmotivation är det arbetsupplägg 
som ryms inom organisationen. Resultatet har visat att respondenterna, trots sin avsaknad 
för inverkan på beslut på högre nivå, ändå överlag upplever sig ha ett mycket 
tillfredställande arbetsupplägg med självstyrande grupper och inverkan på arbetsfördelning 
på sin egen avdelning. Att de själva får bestämma över arbetsprocessen och därav innehar en 
del frihet i arbetet har visat sig utgöra en faktor för personalens trivsel och 
arbetstillfredsställelse. Det inger känslor så som delaktighet, ansvarstagande, att vara 
uppmärksammad samt tillit som då resulterar i ett förhöjt motivationsengagemang. Dem 
uttrycker det som att arbetsuppgifterna är hårda men upplevs som mindre slitsamma och 
jobbiga när det ges utrymme för eget bestämmande inom gruppen för hur dem skall hanteras 
och tas an av personalen. De menar att deras självbestämmanderätt inom gruppen är en 
viktig faktor för deras trivsel, tillfredsställelse och motivation inom sitt arbete.  
 
”Jag har ett så fritt arbete. Jag kan bestämma och styra och påverka väldigt mycket själv. 
Jag behöver liksom inte springa ner till chefen var tionde minut för beslut. Om det är något 
som gäller vården överlägger man med sköterskan. Det är det bästa, friheten i att kunna 
påverka sin dag själv.” (Respondent ett, november 2010) 
 
Vårdpersonalen är många gånger nöjda med att åsidosätta ekonomiska antaganden till 
ledningen och lägga sin koncentration till att driva själva avledningarna. Dem upplever sig 
motiverade av att möjliggöra en normal vardag för de boende genom att personalen på 
avdelningen har bestämmanderätt över vissa beslut gällande patienterna. Personalen känner 
sig nöjda med att enbart få information gällande budget och ekonomiska frågor och uppvisar 
snarare en vilja om att bli mer delaktig i frågor på arbetsplasten som rör deras patienter. 
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”Vi har inflytande förutom när det gäller budget. För jag menar vi har en kassa och den 
kassan kan vi påverka själva vad vi vill göra med pengarna, men vi har väl en öppen dialog 
med chefen och har husmöte en gång i månaden. Då kör vi lite vad man vill göra och om 
man har fått extra pengar till någonting så hittar vi på någonting. Det inte chefen som sitter 
här nere själv som klubbar vad vi ska göra. Och det är inte konstigt jag menar det är ju vi 
som jobbar med dem boende, som bäst känner dem och ser deras behov. Det är vi som har 
den första kontakten med den boende och vet vad de vill och inte vill. Vad de kan och inte 
kan och det lyssnar ju chefen på.” (Respondent fem, november 2010) 
 
Att personalen ändå tillåts utrymme för att planera deras egen arbetsprocess och styra över 
vissa beslut på avdelningarna framgår i resultatet som en avgörande punkt för 
arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen. Eftersom dem redan upplever att dem inte 
har någon egentlig bestämmanderätt på en högre nivå menar dem att personalen åtminstone 
får besluta om saker inom arbetsgruppen och att detta också upplevs som mycket viktigt för 
personalen. 
 

5.4 Ledarskap 
En annan punkt som genom resultatet framgår som motiverande för personalen är beröm och 
uppskattning som bekräftar att personalen finns där och gör ett gott arbete samt att 
omvårdnadspersonalen gör det möjligt för verksamheten att drivas runt. Att beröm är viktigt 
beskriver respondent tre som följande 
 
”Om cheferna säger åh vad bra ni är, vilket jobb ni har gjort så det betyder det mycket. 
Bara det lilla i att de säger, åh vad ni var bra! är roligt och bekräftande för då känns det 
som att man gör något bra, att man gör rätt. ”(Respondent tre, november 2010) 
 
Uppskattning från chefen är viktigt i arbetet och det räcker enligt respondent tre ovan med 
ett muntligt erkännande om att personalen gör ett gott arbete. Beröm eller uppskattning från 
chefen anses betydelsefullt för respondenterna och dem upplever att detta är något som kan 
förbättras i verksamheten och tydliggöras från chefens sida, både muntlig och materiel 
belöning till gruppen.  
 
Många av respondenterna finner ledarskapet inom verksamheten som tillfredsställande men 
det finns ändå synpunkter på att det stundtals upplevs som att cheferna inte riktigt uppfattar 
vad personalen egentligen efterfrågar.  
 
”Ibland så tror jag att cheferna tror att dom har gjort allt, att dom har informerat oss 
tillräckligt, att dom liksom har löst det, eller att dom har gett oss feedback och att dom har 
försökt stärka oss. Men så tänker vi att det inte gjorts lika mycket som det skulle kunnat ha 
gjorts.” (Respondent åtta, november 2010) 
 
Vidare resonerar respondenterna att behoven personalen emellan också ser väldigt olika ut 
och därur har personalen förståelse för problematiken i att tillfredställa allas viljor. 
Respondent sju ger också sin synvinkel på saken gällande ledarskapet inom verksamheten 
och menar att det ibland kan ligga en tröghet vid beslut inom organisationen och att denna 
kan försvåra arbetsprocessen för personalen.  
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”Jo men till exempel om man jobbar på en demensavdelning så har vissa larm-mattor, alltså 
när dom ställer sig upp så hör vi det. Men för att dom ska få det så måste den dementa 
personen skriva på att han ska ha det. Och det tycker vi är väldigt dåligt eftersom dom inte 
förstår om det är för deras eget bästa eller inte. Och då blir det att vi kan hitta en person 
flera gånger på golvet, bara för att personen inte har skrivit på eftersom att han eller hon 
vet inte vad det handlar om. Det är jobbigt både för oss och för dom äldre som vi tar hand 
om. Vi kan skada oss när vi måste hjälpa personen upp och personen kan skada sig när den 
ramlar ur sängen. Och ändå så säger ledningen att nej han vill inte ha en matta, fast vi 
säger att jo han behöver verkligen en matta. Då blir det irriterat och det är sådana moment 
som kan störa och det är inte bra för arbetet.  Bara dom som jobbar och är med fullt ut i 
arbetet kan förstå det vi behöver för att det ska bli bra för oss i arbetet. Jag tycker att 
ledningen skulle kunna komma och jobba några dagar med oss just för att se hur det är i 
verkligheten, och inte bara tro att det är si eller så här.” (Respondent sju, november 2010) 
 
Respondenterna benämner även vikten av att ha en stark ledare som stöttar i situationer var 
det är svårt. Överlag upplever respondenterna sin chef som hård men rättvis, men för även 
på tal en önskan om att få mer stöd vid konflikter i verksamheten. En faktor som visat sig 
utgöra ett orosmoment och grund till obehag på arbetsplatsen är när anhöriga försvårar 
arbetsprocessen och situationen för dem boende. I dessa svåra situationer gällande konflikter 
var släktingar till patienterna är inblandade upplever respondenterna ibland att en starkare 
uppbackning från ledarna vore behövligt än vad som ges i nuläget. Respondenterna menar 
att det händer att anhöriga gör anmälningar mot verksamheten och menar att i sådana lägen 
är det oerhört viktigt att cheferna ger sitt fulla stöd till personalen och man försöker lösa 
situationen ihop med ledarna. Intervjupersonerna enas om att en chef måste kunna lyssna 
och ta till sig, men samtidigt utgöra en förebild och leda i arbetet. Respondent nio uttalar sig 
vidare om saken 
 
”Det som jag tycker är bland det värsta är när anhöriga är jobbiga. Det suger verkligen 
musten ur en, nästan så att man inte vill komma hit ibland. Vi pratar rätt ofta om det för det 
kan vara jätte tufft. Man kan nästan aldrig säga ifrån till en anhörig. Det får vi inte. Det 
finns gånger då vi inte tillåts skriva ut läkemedel för att frun inte tycker att hennes man ska 
ha den. Patienten kanske sitter där och mår jätte dåligt men så vägrar frun och menar att 
”det ska han inte ha för det har han aldrig behövt förut”. Det är kanske inte så jobbigt mot 
oss men det är hemskt för dom stackars anhöriga. Och folk gör så dumma saker som att 
tvångsmata sina anhöriga, men vad gör man? Och då tycker jag att vi har dålig back-up i 
sådana situationer. Den chefen som jag hade förut hade stått upp för oss till 790 %. Hon 
hade hjälpt oss och sagt till med en gång. Men så har vi det inte idag. Hade jag vart chef så 
hade jag gått upp och tagit det med dom anhöriga direkt. Det är jätte dumt, speciellt för 
patienterna. 90 % av dom anhöriga är så gulliga och tacksamma, men så finns det den där 
sista procenten som man inte kan göra något åt. Fast vi skulle kunna om vi hade haft rätt 
back-up, det vet jag. Men det har vi nog inte. Så vi får väl förbli tysta.” (Respondent nio, 
november 2010). 
 
Respondenterna menar också att något som försvårar och stör arbetsprocessen för 
personalen är de olika influenserna från ledningens sida om vilka arbetsuppgifter som skall 
prioriteras för tillfället och inte. Respondent tre uttrycker sig om tvetydigheten 
 
”Så det är lite dubbelmoral på något vis för att ena dan’ så ska vi gå ut med de boende och 
nästa ska vi bara göra städ, hygien, bakterier och så vidare. Ibland så undrar man lite 



 

27 

grann och tänker att vi är ju ändå här för de som bor här och då kan man ju tycka att dom 
ska vara viktigast, eller?” (Respondent tre, november 2010) 
 
Även respondent nio uttalar sig i ämnet och understryker svårigheterna för politikerna att 
förstå arbetsprocessen för personalen och hur det egentligen fungerar i praktiken inom 
verksamheten och äldreomsorgen.  
 
”Det var som när politikerna faktiskt var här då det var på tal om vi skulle börja laga mat 
till patienterna. Och då sa vi att visst jätte gärna, det skulle vara jättemysigt att göra det, 
men det får inte bli på bekostnad av dom gamla!. Vi sa att om ni frågar alla patienter där 
uppe vad dom vill ha, hemlagad mat och personal som inte hinner med dom, eller om dom 
vill ha mat ifrån ett annat boende här i närheten som faktiskt är rätt så bra och att vi i 
personalen har mer tid för dom så vet vi i personalen vad dom svarar. Visst vi lagar mat, 
men då ska det skjutas till med mer personal. Så då lyssnade faktiskt politikerna på oss, vi 
behövde inte göra maten. Men det är ju en sådan grej som låter så himla bra i teorin vi 
lagar våran egen mat till patienterna. Men i praktiken vet inte ledningen hur det fungerar 
här nere. Politikerna sa att det doftar ju så gott i hela huset då, men sanningen är den att 
nästan alla vi har här är över 90 år och vi vet att dom nästan inte har något luktsinne kvar. 
Så om dom ska känna att det ’doftar gott i huset’ så får vi praktiskt taget köra upp grytan 
under näsan på dom. Så visst, det är väldigt olika tänk. Dom stirrar sig blinda på olika 
saker istället för att fråga oss. Vi är ju dom som vet exakt hur behoven ser ut” (Respondent 
nio, november 2010).  
 
Respondenterna upplever sig själva som störda i vården av dem boende då de ideligen 
tvingas anpassa och omfördela sitt arbete efter vad som är på tapeten just nu. De beskriver 
det som att varierande trender från ledningsnivå färgar och styr vad personalen har för regler 
att förhålla sig inom. Dock finner dem inte alltid att de beslut som tas från ledningens sida är 
i rätt riktning utan snarare tvärtemot. De utrycker en önskan om att även bli rådfrågade 
gällande beslut och influenser som sker på högre nivå, exempelvis politikernivå. Även om 
nästintill samtliga respondenter upplever sig nöjda med inflytandet vid beslut inom 
verksamheten och inte känner ett behov av mer inflytande så känner sig personalen också 
maktlösa till viss del. Personalen anser att dem tillåts få yttra sina åsikter och att cheferna 
lyssnar när det gäller synpunkter på lägre nivå, såsom förändringar för den egna 
arbetsgruppen inom verksamheten. Dock poängterar respondenterna att det i slutändan 
kanske egentligen inte spelar någon roll vad personalen tycker och vad de vill eftersom 
beslut på högre nivå ändå inte är något de kan påverka.  
 
”Jo, jag tycker vi får vara med och bestämma. Vi har ju möten ganska ofta och då lyssnar 
cheferna på oss. Sen kanske det inte alltid kan ske just då, men jag upplever det som att dom 
åtminstone alltid försöker fixa om det är något som behöver ändras. Men sen är det klart, i 
slutändan handlar det ju bara om pengar, budget, vad cheferna anser lämpligt för 
verksamheten, inte vad vi tycker.” (Respondent fyra, november 2010) 
 
Den belöning och bekräftelse som ges från cheferna uppges helt klart från personalens sida 
som mest uppskattad om den ges till hela gruppen som ett och samma team. Respondenterna 
menar att det även är viktigt att personalen känner att chefen är delaktig i den vardagliga 
verksamheten. Respondent två uttrycker sig om saken  
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”Ja framförallt blir det roligt att man känner att chefen är med oss, liksom är intresserad av 
vad vi gör. Inte för att kontrollera om vi gör rätt men mer det här att som att man får lite 
push och det är roligt att hon eller han kommer och ser vad man gör liksom på det sättet för 
då händer det mycket mer saker. Det är så lätt att vissa slinker igenom och de behöver inte 
jobba någonting för det gör ju jobbarkompisarna åt dem och så där men det syns inte för 
chefen är aldrig där och tittar, på hur det är liksom” (Respondent två, november 2010). 
 
Intervjupersonerna uppskattar när ledningen visar sitt intresse för hur arbetssituationen är på 
avdelningarna samt hur arbetsmiljön är ser ut för personalen. En känsla av att bli bekräftad 
och att bli sedd infinner sig då hos personalen vilket uppges inverka positivt för 
motivationen hos respondenterna. Att cheferna är på plats hos personalen och tydligt visar 
sitt stöd innebär även möjligheten för ledningen att se saker som försiggår på avdelningarna 
som annars är svårupptäckta, så som underliggande konflikter mellan personal eller andra 
orosmoment som kan störa personalens arbetsmotivation. Det leder till en mer öppen och 
mer kontinuerlig kontakt med personalen på de olika avdelningarna och förenklar en 
naturlig kommunikation mellan chef och omvårdnadspersonal, och detta är något som 
personalen skulle uppskatta att få se mer av. 
 
Intervjupersonerna upplever att de blir lyssnade på gällande de boende men ändå finns det 
tankar hos flera av respondenterna där de menar att ledningen lyssnar men inte när det gäller 
personalbristen och vad det skulle göra gott för verksamheten kvalitetsmässigt med mer 
personal. De får här inget gehör vilket heller inte inträffar då någon är i en utsatt position på 
arbetsplatsen med svårigheter att passa in i arbetsgruppen. Vid sådana händelser lämpas 
problemet över på personen att själv lösa problemet vilket får förtroendet för chefen att 
svikta och därigenom motivationen att arbeta minskar vilket några respondenter uttrycker 
har hänt dem. Respondent två beskriver det som följande på frågan om chefen lyssnar på 
dem när det är jobbigt 
 
”Framförallt är det viktigt att de tar det på allvar när man säger till. Det är väldigt viktigt 
för att jag kan känna att mycket har sopats under mattan, dels för att cheferna kanske har 
för mycket men de är oerhört konflikträdda. Väldigt konflikträdda att ta i saker, de liksom 
låter det gro och tror att det ska ordna sig själv men det blir bara mer infekterat och värre. 
De väntar alldeles för länge. Och så gäller det att om man säger nåt till chefen om nån så är 
det som att har du pratat med den själv? Man får tillbaka frågan direkt.  Det kanske inte är 
så himla lätt, man kanske behöver ha lite uppbackning” (Respondent två, november 2010). 
 
För att motivera personalen, så att de känner att de blir lyssnade på även i svåra situationer 
där de känner sig osäkra vill respondenten ha en uppbackande chef för stöd i arbetet. Detta 
för att problemen inte fortsätter spridas i arbetsgruppen där konflikter ligger olösta och blir 
allt mer infekterade. Löses inte problemen genererar det en arbetsgrupp var personalen 
upplever minskad arbetstrivsel och sammanhållningen dem emellan påverkas.  
 

5.5 Lönesättning 
En annan faktor som respondenterna upplever har påverkan för hur man trivs i sitt yrke är 
belöningsformerna inom äldreomsorgen. Dem flesta intervjupersonerna upplever, som 
tidigare nämnt, de obekväma arbetstiderna som ett utav dem mest besvärande aspekterna 
med ett arbete inom äldreomsorgen och det som också negativt påverkar privatlivet i störst 
utsträckning. Samtidigt menar dom flesta att det är något som man lärt sig att offra och att 
det snarare är familj och vänner som har det största problemet med att man exempelvis 
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måste arbeta på julafton. Något som dem dock upplever sig förtjäna av är en duglig 
kompensation för denna uppoffring som många uttrycker det, vilket de flesta dock menar att 
det i dagsläget ges allt annat än.  
 
”Helgerna är ju alltid rätt tuffa eftersom det är mycket mindre personal. Sen också det här 
med ersättning. Jag tycker väl inte att det kompenseras upp den tid vi ger med det vi får 
betalt. Jag tror att det ligger på 40 kronor extra i timman om man jobbar en helg. Det är 
inte mycket extra. I affärer och sånt får de väl hundra procent tror jag. Sen om man jobbar 
storhelg här blir det väl 82 kronor extra eller något sånt. Det är för lite.” (Respondent nio, 
november 2010) 
 
Många känner sig ouppskattade för det dem gör för äldreomsorgen och menar att det trots 
allt är människor dem arbetar med och inte en känslolös maskin som hanteras på något 
lager. Flertalet uppger att de skulle skämmas för att uppge vad dem har i lön och 
intervjupersonerna menar att deras arbete borde värderas högre och avlönas mer. Utan 
tvekan upplever många att dem förtjänar en rimligare ersättning för det hårda och slitsamma 
arbete de utför. Flertalet respondenter menar att en mer rättvis kompensering hade bidragit 
till en ökad arbetstillfredsställelse. Det hade bidragit till en känsla utav uppskattning och att 
vara uppmärksammad för det arbete man utför och det hade givit en känsla utav rättvisa som 
också hade utgjort en påverkan för arbetsmotivationen.  
 
Respondenterna resonerar även om den nya belöningsmodell med individuella 
lönesättningar som skall införas. Ett fåtal intervjupersoner ser möjligheterna med systemet 
och menar att dem det vore stärkande och motiverande. Det uttrycks dock ett förbehåll från 
majoriteten av respondenterna mot individuell belöning där farhågor kring detta grundar sig 
i risken av att det snarare skapa motsättningar inom arbetsgruppen än ökar 
arbetsmotivationen. Respondenterna menar att om personalen ställs gentemot varandra kan 
detta leda till splittringar inom gruppen och möjliggöra situationer var vissa i personalen kan 
komma att känna sig orättvist behandlade. Respondenterna menar därav att motsättningar 
inom gruppen riskerar att ha stor inverkan på motivationsgraden för personalen. 
 
”Med det nya individuella lönesättet kan jag tycka att det är jobbigt för det blir liksom fick 
den så mycket, varför fick inte jag det? Jag tror att det lätt blir en missunnsamhet som får en 
negativ inverkan på gruppen. Klart att ibland så gör vissa personer väldigt bra saker, men 
jag tror att det är viktigt att man ger credit till hela gruppen för att lyfta alla så att inte vissa 
känner sig utanför eller avundsjuk på någon som kanske får mer i lön än den.” (Respondent 
åtta, november 2010) 
 
Respondenterna anar att den individuella lönesättningen kan komma att få negativa 
konsekvenser för gruppgemenskapen och därigenom negativa effekter på den individuella 
motivationen. För att motverka detta har personalen en önskan om att hellre se någon form 
av gruppbelöning för att stärka gruppgemenskapen, vilket de förmodar är långsiktigt bättre 
för verksamheten där man belönar alla och inte bara enstaka individer som utmärker sig.  
 
 

5.6 Utbildning & kompetensutveckling 
Respondenterna påpekar att deras egen trivsel vid arbetsplatsen i nuläget är mycket bra och 
att nuvarande arbetslag är mycket välfungerande. Dock understryker dem generellt de 
effekter som den höga tillförseln på outbildad, oerfaren och många gånger olämplig personal 
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till äldreomsorgen medför och menar att detta i högsta grad ger effekter för såväl 
vårdkvalitén som arbetstrivseln inom yrkesgenren. Respondenterna påpekar också att dem 
tror att det kommer bli svårt att rekrytera folk till äldreomsorgen i framtiden och att det 
redan i nuläget är brist på intresse från allmänheten för yrkesgenren.  
 
”Jag menar, det märker vi bara nu när folk blir sjuka, det finns inga att få in. Timanställda 
finns det men visst dom är ju oftast inte utbildade. Och det är ingen som säger att dom inte 
är bra, men överlag verkar det inte finnas så stort intresse för äldreomsorgen. Det är ju rätt 
skrämmande egentligen, när man tänker på hur många äldre som är i behov. Det blir ju mer 
och mer äldre som flyttar in hela tiden. Det är lite oroväckande. Vad kommer att hända i 
framtiden tänker man.” (Respondent två, november 2010) 
 
Respondenterna uppger att arbetsmotivationen är låg i och med detta då de menar att 
outbildad personal medför att resterande personal får ta mer ansvar för vardagliga arbetet. 
Den outbildade personalen har inte befogenheter att genomföra vissa moment och 
uppgifterna lämpas då över på ordinarie personal. Dessa uppger då att det känns orättvist 
och att de får göra så mycket mer än övrig personal som inte är utbildad med omläggningar, 
delegeringar och mediciner vilket minskar tillfredställelsen i arbetet. Den outbildade 
personalen som stannar kvar inom verksamheten på diverse vikariat brukar senare 
genomföra validering av sin kompetens till undersköterska. Men detta inträffar först flera år 
efter dem fått inträde i verksamheten. Andra fortbildningskurser inom verksamheten anser 
dock  vissa respondenter vara viktiga då de genom detta inte stagnerar i sitt arbete och sin 
utveckling. De anser detta vara viktigt för sig själva med utveckling och förbättring i arbetet 
och därav motiverande, men några av respondenterna menar dock att det vid somliga 
tillfällen är för mycket fokus på utbildning av något slag och man förbiser då vad som 
personalen anser behövas till verksamheten. Det kan vara att inte ha utbildningar alls då 
dessa är belagda vid tidpunkter som känns stressande och medför att personalen inte känner 
sig motiverade av att gå dem utan blir ett måste. Respondent åtta beskriver detta nedan 
 
”Nu känns det bara som att allt ska göras innan årsskiftet så att inte pengarna försvinner. 
När det är så pressat så hinner man ju inte bli motiverad, visst demensutbildning, superbra! 
Men man hinner inte bli motiverad till det när det ska ske på bara några veckor 
”(Respondent åtta, november 2010). 
 
Respondenten uttrycker här att utbildningarna blir frampressade då de ska genomföras för 
att inte de öronmärkta medlen för detta ska försvinna och får då inte den önskade 
motiverande effekten hos personalen. Flertal respondenter menar även att de i större 
utsträckning skulle bli motiverade om de fick vara delaktiga i beslutandet om vilka 
utbildningar som skulle genomföras. Det anses även viktigt för respondenterna att de 
utbildningar de genomför har tydlig anknytning till deras avdelning så de får användning av 
de nya kunskaper de fått.  
 
”Det känner jag att man ibland skulle vilja nischa kurser typ här finns det fem olika 
alternativ till utbildningar, vilket är du intresserad av? För i nuläget är det åh nu måste alla 
gå demens, nu måste alla gå det här och då blir det liksom att man inte blir så involverad i 
det. Så det hade vart bra om det hade funnits fler möjligheter som ja sa med de här tio 
utbildningarna har vi i år, vad intresserar er mest? Vad känner ni att ni som grupp vill 
göra? Det skulle kännas som man fick mer nytta av det om man bestämde själv vad man 
ville lägga tid på och som man har nytta va.”(Respondent åtta, november 2010) 
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Det är viktigt för personalens motivation att de tydligt ser syftet med utbildningarna de får 
gå, där utbildningen inte får önskad motiverande effekt annars, utan att det snarare genererar 
en hämmande effekt. Att respondenterna får vara delaktiga i den här processen och själva 
välja områden de vill fördjupa sig i är viktiga för deras motivation, liksom respondent nio 
ovan beskriver är det demens som i nuläget är vad som utbildas i och somatiska sjukdomar 
hamnar i glömska. Detta resulterar i att personalen med mestadels somatiska boende, även 
då dessa allt mer blir dementa inte ser nyttan i lika stor utsträckning i nuläget för de 
somatiska boende. Vilket då resulterar i motvillighet och gör personalen omotiverad till 
utbildning. Även respondent sju menar att andra utbildningar än demens är viktiga för 
personalen och skulle underlätta för dem i deras arbete vilket motiverar till att gå 
utbildningar.  
 
”Sen också inom palliativ vård, en kurs i det hade vart bra. Det är bara vissa som har haft 
men alla skulle behöva gå en sådan. Att de gamla går bort, det jobbar man ju med hela 
tiden, så det berör alla. Därför hade det vart viktigt. Dom är gamla och dem dör och vi 
måste ju kunna hantera det. Så man vet vad som skall göras exempelvis dagarna innan de 
går bort. Så sådana kurser skulle vara bra faktiskt. Sen helt klart kurser inom psykiatrin, 
psykologi. Det önskas det också mer av.” (Respondent sju, november 2010) 
 
Respondenten menar att även mer övergripande utbildningar, med situationer som de alla 
ställs inför som arbetar inom äldreomsorgen skulle underlätta arbetet och vara bra för dem 
själva och personalens utveckling och motivation. Det är helt enkelt när personalen ser en 
mening med utbildningarna som dem får en motiverande effekt. Övriga utbildningar som 
inte upplevs göra någon nytta blir snarare ett stress- och irritationsmoment för personalen 
som då adderas till saker för sådant som stjäl tid från interaktionen med dem boende.   
 

5.7 Vårdtagaren 
Vad samtliga respondenter uttrycker som en källa till motivation är att de själva är av 
omvårdande karaktär och därmed vill ge de boende bästa möjliga vård, som respondent åtta 
här uttrycker det 
  
”I grund och botten handlar det om det här att man vill hjälpa till och finnas till för någon. 
Man vill vara en del utav någonting, att man berör någon.” (Respondent åtta, november 
2010) 
 
Denna känsla av att hjälpa andra till välmående och assistera dem i det dagliga livet gör att 
personalen motiveras i sitt arbete och vill än bättre utföra sina arbetsuppgifter. Att få dem 
boende att trivas och må bra i sitt hem genom att utföra sitt arbete bringar respondenterna en 
motiverande och upplyftande känsla i arbetet. Detta beskriver respondent fyra med följande 
ord 
 
”I och med att jag jobbar med dementa och man går här ifrån och det har vart lugnt och 
skönt under dagen, då känner man att man har lyckats med något bra för de boende och det 
är ju jätte skönt! Att få en grupp på 8-9 styckna att må bra allihop.” (Respondent fyra, 
november 2010) 
 
Det är för intervjupersonerna de tillfällen där dem får en extra stund med de boende som 
personalen uppskattar i lika stor utsträckning som de boende, och detta är vad dem finner 
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vara bland det bästa med sitt arbete inom äldreomsorgen. De upplever då hur de boende 
lever för de stunderna då personalen har möjlighet att sitta ner för en pratstund och 
personalen känner hur dyrbara de stunderna är för dem boende. Respondenterna motiveras i 
sitt arbete genom känslan av att tillgodosett ett behov hos dem äldre då de känner att de gjort 
något värdefullt för personen, vilket respondent ett här beskriver 
 
”Inför jul och pynta lite och så där och då är ju de äldre också med och hjälper till, det blir 
en gemenskap. Man ser hur de liksom lever upp och tycker det är kul och får vara med. När 
man ser att de mår bra det får jag säga får både mig dem att må bra.” (Respondent ett, 
november 2010) 
 
Personalen motiveras i sitt arbete av att omhänderta de äldre de arbetar med och vara 
delaktiga i när personalgruppen lyckas tillfredställa de boende i sin tillvaro. Att de lyckas 
med något gott blir tydligare då de boende uttryckligen menar på att personalen gör ett bra 
arbete för dem och visar uppskattning för deras arbete. Sådana uttalanden kan de då 
motiveras länge av då de lever på den känslan av att uträttat något gott för den personen. 
Respondent åtta uttrycker detta som följande 
 
”När man känner att man gör något för dem äldre, när dem blir tacksamma, det är mer än 
lönekuvertet/…/När vi lyckades uppfylla den där damens sista önskan, det gjorde att man 
gick sådär i flera veckor och bara gud vad bra vi var! Det är ett sådant minne som är så 
starkt för att man fick göra något så viktigt för en person.” (Respondent åtta, november 
2010) 
 
För respondenterna är det alltså viktigt att får de boende att känna trevnad och möjliggöra 
saker för dem som kanske inte är realistiska utan assistans. Vid situationer där 
respondenterna lyckas med någonting som upplevs som väldigt viktigt för dem boende inger 
det en känsla som kan motivera personalen en lång tid framöver i deras arbete. De små 
tillfällena av uppskattning från de boende medför en förhöjd styrka hos personalen och har 
till följd att de orkar arbeta med gott mod och att det motiverar respondenterna till ett fortsatt 
bra arbete. Intervjupersonerna menar även att uppskattning kan komma från annat håll 
genom feedback från anhöriga till dem boende. God feedback från anhöriga får personalen 
att bli upprymda och motiverar dem, då de får uppmuntrande uttryck från anhöriga att dem 
tar god hand om deras nära och kära. Uppskattningen från de anhöriga medför i detta 
avseende en bekräftelse på att personalen gör ett bra jobb och att deras agerande i arbetslivet 
är berättigat.  
 
”Gäller det med de boende är det ju väldigt roligt och få uppskattning från anhöriga för det 
är ju deras mamma, pappa eller syster eller vad det nu är va. Och det är ju väldigt positivt 
och får en att vilja göra bättre” (Respondent sex, november 2010).  
 
Berömmet och erkännandet respondenterna erhåller av de anhöriga generar en positiv känsla 
då de upplever att de gör något fint för de boende. Det är likaså en bekräftelse på att de 
anhöriga känner sig trygga i att personalen kommer att omhänderta deras mamma, pappa, 
syster på bäst möjliga vis och den bekräftelsen är viktigt för dem vilket utgör en 
motivationshöjande faktor för respondenterna. Det motiverar dem att utföra sitt arbete än 
bättre.  
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6. Diskussion 
I detta kapitel binds undersökningens syfte, metod, tidigare forskning, teori och resultat 
samman i en analys. Vi belyser vidare våra egna tolkningar samt värderingar i detta kapitel 
kring resultatet och analyserar empiriska fakta i relation till vårt syfte, våra frågeställningar, 
tidigare forskning samt teori.  
 

6.1 Gemenskap  
Vi kan genom vår studie konstatera att arbetskamraterna utgör en mycket viktig funktion i 
arbetet som vårdpersonal inom äldreomsorgen. Undersökningen påvisar starkt att 
arbetskamraterna utgör en mycket grundläggande faktor för att överhuvudtaget kunna utföra 
ett bra arbete inom äldreomsorgen. Man kan säga att arbetskamraterna har en kraftfull 
inverkan för arbetsmotivationen. Eftersom själva arbetet är såpass tungt, både fysiskt och 
psykiskt krävande, är det därav oerhört viktigt att finna stöd bland sina arbetskamrater i den 
dagliga arbetsprocessen. Arbetskamraterna blir på så sätt avgörande för arbetsmotivationen 
eftersom en arbetsmiljö var man inte kan förlita sig på och har stöd från sina arbetskollegor 
innebär en omöjlig arbetsmiljö. Att såpass många arbetsmiljöbundna hygienfaktorer är 
bristfälliga, såsom oregelbundna arbetstider, låga löner och tung fysisk och psykisk 
arbetsmiljö, innebär att utan en sammansvetsad personalstyrka skulle inte personalen 
tillsammans klara av att väga upp för otillfredsställande faktorer i arbetsprocessen. Viktigt 
blir då att stärka och bygga relationer mellan personalen vilket också är något som önskas 
ifrån personalens sida. Detta är även något som kan bekräftas genom Bégat(Bégat m.fl., 
2005:223-227)med fleras studie var dem menar yrkar för personalstärkande aktiviteter och 
menar att vårdpersonalens utrymme för att integrera med varandra är avgörande för deras 
arbetstimotivation. Ett utbyte mellan arbetskamrater påstås vara viktigt eftersom detta ger 
möjlighet till utveckling professionellt samt tillåter en utveckling av kvalitén på vården. 
Även Danna och Griffin(Danna & Griffin, 1999:371-374) menar att en god relation mellan 
de anställda bringar mycket positiva effekter. Dom uppger bland annat att känslan av stöd 
bland personalen genererar ett effektfullt, tryggt och bättre teamwork var produktiviteten då 
också påverkas positivt. 
 
Ur ett arbetsmotiverande perspektiv har en hopsvetsad arbetsgrupp visat sig vara mycket 
avgörande för motivationen i sitt arbete. Vår empiri har visat att en välfungerande 
arbetsgrupp leder till positiva faktorer som uppmuntrande och bekräftelse i gruppen, 
inspiration för att göra ett bättre arbete, glädjes moment att finna en känsla av att vara en 
familj som jobbar för ett enhetligt mål. Man kan säga att det skapar en ”vi och dom känsla” 
som medför en stark sammanhållning som också genererar en lojalitet och 
prestationshöjande faktor. Genom vår studie kan vi determinera att när dem personer som 
man arbetar såpass tätt ihop med ger positiv feedback får detta en stark positiv inverkan för 
arbetsmotivationen. Kondos(Kondo, 1999:385) studie bekräftar även våra resultat gällande 
att en god social gemenskap på arbetsplatsen genererar motivation och det i sin tur till att 
skapa kvalité i produktionen inom organisationen. Man kan säga att vårdpersonalen känner 
trygghet genom gruppen, då varje individ är en del av gemenskapen i en grupp. Den 
samhörighetskänsla detta leder till ger vårdgivarna mer energigivande och blir till ett större 
initiativtagande i arbetet.  
 
Målet med arbetet är att vårda äldre medborgare och därmed kan man säga att det har arbetet 
inte tillåter individuella insatser, såsom helt egoistiska handlingar. Vårdnad av människor 
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som arbetsuppgift med tunga arbetstider krävs samarbete med kollegor, utan strid om vem 
som kommer att få lönehöjning, utbildning eller högre arbetsfunktion. Det är en 
övergripande teori om arbetsmotivation som går ut på att människan har individuella mål 
och önskningar som vi vill få uppfyllda och därigenom väljer handlingar vilka vi tror ska 
generera det resultat vi vill få. Vår motivation till handlande ligger i det resultat som vi vill 
få uppnått (Miner, 2006:97). Det kom fram i studien att personalen i den här organisationen 
har mål och önskningar i att man hjälps åt, samarbetar med kunniga kollegor och ibland 
behov av någon slags vänskap mellan vårdpersonalen som förbättrar kvalitén inom vården 
och på så sätt får man nöjda vårdtagarna.  
 
Våra resultat har visat att gemenskapen inom verksamheten är mycket välfungerande. Detta 
är något som verksamheten bör arbeta hårt för att upprätthålla och ta vara på då det har visat 
sig vara en mycket avgörande faktor för arbetsmotivation. Bégat m.fl. styrker detta och 
menar att vårdpersonalens utrymme för att integrera med varandra är avgörande för deras 
välbefinnande på arbetsplatsen. Ett utbyte mellan arbetskamrater påstås vara viktigt eftersom 
detta ger möjlighet till utveckling professionellt samt tillåter en utveckling av kvalitén på 
vården (Bégat m.fl., 2005:222).  
 

6.2 Ledarskap 
Genom vår empiri kan vi utläsa en brist på långsiktigt tänk i diskussionen gällande vad som 
krävs för att förbättra verksamheten, detta i viss mån både gällande ifrån personalens sida 
som från ledningens sida där kortsiktiga lösningar på ekonomiska problem tas. Framför allt 
ledningen där kostnadseffektiva lösningar medför tung belastning för personalen vilket gör 
att de i sin tur inte orkar med arbetet i lika stor mån och på lång sikt bekostar organisationen.   
Respondenterna är överlag mycket tacksamma och glädjes över dem rådande förhållandena 
inom verksamheten i dagsläget och resonerar som så att i jämförelse med många andra så 
har dem det bra. Dock uttrycker personalen starkt att behovet på mer personal inom 
äldreomsorgen är nödvändigt i kombination med att dem samtidigt yrkar för en högre lön. I 
praktiken skulle mer personal innebära mindre arbetstimmar och därmed också generera en 
sänkt lön vilket är ett perspektiv som inte går ihop i längden. Gällande ledningens 
effektivitetsstrategier, med exempelvis nedskärning av personal anser vi detta vara helt och 
hållet i direkt motsats till den produktivitet det egentligen är ämnat att generera, nämligen att 
ge god vård till de boende. Vårt resultat visar på att en ständig implementering utav 
organisationsformer som skall banta och effektivisera verksamheter leder till motsatt effekt 
för en organisation som äldreomsorgen. Detta är även något som Hertting m.fl. belyser och 
påpekar att neddragningar och resursbrister leder till ett kraftigt uppsving gällande arbetstakt 
som resulterar i såväl psykisk som fysisk påfrestning. Även Bégat m.fl. (2005:223-227) 
resonerar kring frågan och menar att detta visserligen innebär hög personalkostnad vilket 
leder till negativa ekonomiska siffror för effektivitet och produktivitet inom organisationer. 
Dem understryker dock starkt att minskade resurser inom vården leder till att man riskerar 
och minimerar vårdpersonalens möjligheter att kunna erbjuda kompetent och omsorgsfull 
vård.  Vårt resultat har visat att genom att minska personalstyrkan rubbas och riskeras en av 
dom viktigaste grundpelarna för vårdpersonals arbetstmotivation.  
 
Att kombinera och fördela resurstillförseln inom vården är en svår nöt att knäcka. Viktigt 
anser vi dock är att implementera ett långsiktigt tänkande och prioritera det som lönar sig i 
längden och inte det som är mest kostnadseffektivt och produktivt för stunden. Ur ett 
kostnadseffektivt perspektiv samt för grundandet av en välfungerande organisation finner vi 
att det idag föreligger en hel del felprioriteringar inom äldreomsorgen. Att satsa på och 
grunda för en bättre gemenskap mellan arbetskamraterna på arbetsplatsen samt att ge mer 
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utrymme för det som personalen finner är deras mening med arbetet, alltså tid för dem 
boende, kommer att upprätthålla och öka arbetsmotivationen hos personalen. 
Att även grunda och arbeta för att implementera en mer omfattande friskvård tror vi skulle 
generera positiva effekter för personalen både gällande arbetstrivseln samt motivationen. 
Enligt oss är det tydligt att den individualistiska slimmade organisationsverksamheten inte 
lämpar sig fullt ut inom humanverksamhet. Det som är viktigt att inte glömma är att det är 
verkliga personer som vårdas. Det går helt enkelt inte att förhandla med och dra ner på för 
mycket avgörande resurser. Detta kommer enbart leda till en förlust av det mänskliga. Det 
fungerar inte att rationalisera allt och samtidigt bibehålla en kvalité när man arbetar med 
människor. Vi får ställa oss frågan hur vi vill att våra föräldrar, släktingar och barn skall 
behandlas när dem i framtiden går åldern till mötes och är i ett behov utav vård? 
 
Vi kan utläsa att ett pressat schema leder till upplevelsen av en sämre vårdkvalité, vilket ger 
en dålig arbetsmiljö som grundar för icke trivsel och icke-arbetstillfredsställelse. Det 
inverkar även därigenom på arbetsmotivationen eftersom detta skapar känslor utav 
otillräcklighet hos personalen vilket genererar känslan av inte få något gehör för sina 
arbetsinsatser. Det som händer är att personalens och ledningen och politikernas 
målfokusering särskiljs från varandra och personalen erfar då att ingen lyssnar på deras 
perspektiv. Respondenterna upplever starkt att ledning och personals åsikter är åtskilda 
vilket skapar en oklarhet och frustration över vad som bör och skall prioriteras. Att inte ha 
en gemensam och klar nämnare för målfokusering inom organisationen kan anmärkas vara 
en farlig komponent med skadlig inverkan för såväl sammanhållningen inom verksamheten 
som för vårdpersonalens direkta arbetsmotivation. Bégat m.fl. (2005:223-227) påpekar hur 
oerhört viktigt det är att personal och ledning är samspelta gällande organisationens 
gemensamma mål. Deras studie visar att vårdpersonal upplever splittring för vad som skall 
och vad som upplevs bör prioriteras har svårigheter med att utföra sina arbetsuppgifter 
korrekt och känner sig frustrerade. Studien visar att en förutsättning för att vårdpersonalen 
skall kunna ta rätt beslut och utföra ett gott arbete är att det förekommer en enig 
kommunikation mellan personal och ledning. Även Hertting m.fl. (2005:199-226)  
presenterar vikten av en bra kommunikation i sin undersökning och menar att det i 
besparingstider är a och o med tydlig kommunikation mellan medarbetare och ledning. Detta 
speciellt där personalen i arbetet riskerar att försättas i etiska och moraliska 
ställningstaganden och då det underlättar att ledningen tydliggjort vilka 
prioriteringsförfaranden som gäller så ansvaret lyfts från omvårdnadspersonalen. Viktigt är 
även att personalen känner att ledningen känner tillit till dem och ger dem bekräftelse i sitt 
arbete. Samtidigt menar Bégat m.fl. att en splittrad kommunikation mellan ledning och 
personal var sjuksköterskorna upplever sig ifrågasatta eller nedvärderade kan leda till 
känslor om förakt gentemot arbetsuppgifter (2005:223-227). Detta är något som vi finner 
stöd från i vår empiri. Många utav respondenterna upplevde sig som splittrade mellan vad 
ledningen önskade att dem skulle fördela tiden på gällande arbetsuppgifter kontra vad dem 
själva egentligen fann var det som behövde mest prioritering. Många av dem uttrycker en 
stark frustration och besvikelse över att behöva prioritera städning framför arbetsuppgifter 
som anses vara av mer värde. 
 

6.3 Arbetsinnehåll 
En tillförsel och ökning av bland annat arbetsuppgifter som tillhör hushållning av den 
omgivande boendemiljön har för personalen lett till en icke-trivselfaktor på många olika sätt. 
Personalen upplever sig som splittrade i vad som bör vara viktigast på arbetsplatsen och dem 
finner att arbetsuppgifternas tyngd prioriteras helt fel. Att dem tvingas utföra arbetsuppgifter 
som av personalen upplevs inte ha relevans för deras eget intresse minskar på så sätt 



 

36 

arbetstmotivationen. Arbetsmotivationen präglas negativt av detta eftersom städningen stjäl 
tid ifrån en utav dem viktigaste faktorerna som enligt vår studie har visat sig bidraga mycket 
starkt till motivation i arbetet, nämligen tiden med dem äldre.  Bégat m.fl. menar även att det 
är oerhört viktigt att personalen känner starkt inför samt förstår syftet med det arbete dem 
utför och känner att de arbetar i rätt riktning för att dem skall kunna uppleva ett 
välbefinnande på arbetsplatsen (Bégat m.fl., 2005:223-227). Vilken man genom empirin 
ådöma i nuläget skulle kunna säga ligger i riskzonen för verksamheten. Hertting m.fl. 
(2005:199-226) menar att de anpassningar och omorganiseringar i syfte om att effektivisera 
arbetet leder till en oerhörd stress som är svår för personalen att hantera. Att en ökning utav 
arbetsuppgifter också leder till en intensifierad stressnivå framgår tydligt genom vår studie, 
vilket även det innebär en törn för arbetsmotivationen.  
 
 

6.4 Arbete som mål eller medel? 
Man kan även resonera huruvida detta är en bransch som karaktäriseras av arbete som mål 
eller medel. Överlag kan man säga att äldreomsorgen är en bransch som präglas utav dåliga 
arbetsförhållanden var de fysiologiska behoven blir allt annat än tillfredställda. Bilden som 
florerar i samhället säger därmed att äldreomsorgen är allt annat än tillfredställande eftersom 
man enbart ser på arbetsförhållandena. Att branschen präglas av slitsamt arbete, dåliga 
arbetstider, ringa arbetsförmåner och låg lön samt avsaknad av yrkesstatus är mycket riktigt. 
Men det är också just det som gör det för svårt att se på yrket som tillfredställande ur ett 
perspektiv var medel är själva målet med arbetet. Om våra respondenter skulle haft 
inställningen att arbetet är till som medel snarare än mål hade det inte vart någon av våra 
respondenter som upplevt varken arbetstillfredsställelse eller arbetsmotivation. Detta i och 
med att de fysiologiska behoven inte upplevs tillfredsställda (Herzberg m.fl. 1959:114). Vi 
skulle vilja säga att samtliga i vår undersökning mycket starkt upplever sitt arbete som ett 
mål i sig. Trots de arbetsvillkor som råder inom äldreomsorgen finner personalen trivsel och 
motivation vilket vittnar om att dessa ser på sitt arbete som själva målet i sig. Man arbetar 
inte bara för att få ut en lön utan ser en högre betydelse med sitt arbete genom mötet med 
dem äldre, vilket då gör att personalen till viss del kan bortse från bristande arbetsvillkor 
samt den nedvärderande men ack så förvrängda bilden utav yrket i samhället. Då man ser en 
högre mening med arbetet och upplever utbytet i relationen med vårdtagaren, behöver inte 
alla grundläggande behov vara tillfredställda (Herzberg m.fl. 1959:115). Dessa resultat 
stämmer även överens med Herzbergs motivationsteori som säger att om man upplever 
starka motivatorer kan dessa väga upp för bristfälliga hygienfaktorer, vilket är ett 
resonemang som kan sägas passa in på respondenternas arbetssituation. Dem arbetar inom 
en arbetsmiljö vilken inte tillgodoser alla hygienfaktorer, men eftersom personalen känner 
såpass starkt inför motivationsfaktorerna, att få ett utbyte från arbetskamrater och 
vårdtagare, kan dem till trots uppleva arbetsmotivation och trivsel på arbetsplatsen. 
Respondenterna uttrycker att dem inte upplever den låga yrkesstatusen som besvärande 
eftersom dem själva får en så enorm tillfredsställelse och ett stort utbyte. Dock upplever dem 
det som mycket tråkigt att det endast är dem dåliga bitarna av äldreomsorgen som syns utåt i 
samhället och många tror att det enda man kan få ut av det arbetet är arbete som medel. 
Denna tanke kommer ur att man utifrån har svårt att se den personliga vinningen samt vart 
det finns utrymme för självutveckling för individen i dem arbetsuppgifterna inbegrips i 
yrket.  
 

6.5 Individualistiskt kontra kollektivistiskt 
Vad som kan antas vara grundläggande för denna syn är ett individualistiskt tänkande. 
Faktumet är dock att det inom äldreomsorgen inte finns utrymme för ett individualistiskt 
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tänkande överhuvudtaget. Vi skulle vilja påstå att våra respondenter upplever 
självförverkligande i högsta grad, bara inte ur en individualistisk synvinkel. Dem får inte 
självutveckling genom att göra en direkt vinning individuellt utan uppnår indirekt ett 
förverkligande genom att hjälpa andra. Det är även på grund utav denna anledning som vi 
tror det är farligt att implementera den moderna individualistiska organisationstypen, med 
ett ständigt fokus på självutveckling i för stor utsträckning inom vården. Att införa en 
individualism skulle kunna rasera viktiga grundpelare inom äldreomsorgen ur ett trivsel- och 
motivationsperspektiv. Respondenterna resonerar exempelvis gällande dem individuella 
löner som nu skall tas an inom äldreomsorgen och menar att dem befarar att detta kommer 
att innebära en minskning av den gemenskap som är så viktig för att kunna leverera ett gott 
arbete. Utan en god arbetsprocess var arbetskamrater tillsammans jobbar för samma mål, 
stöttar och uppmuntrar varandra så kommer troligtvis både arbetstrivsel och 
arbetsmotivation få sig en törn. Hela arbetsprocessen bygger på en gemenskap vilket kan 
antas hotas och komma att skadas av en individualisering. Detta resonemang kan relateras 
till att hushållsuppgifter mer och mer dominerar undersköterskornas arbetsuppgifter har inte 
bara kommit att bli en fara för deras arbetstrivsel och arbetsmotivation. Det har kommit att 
riskera en förvirring av deras egen yrkesidentitet. Att progressivt ta ifrån dem saker som 
utgör personalens enda anledning till att gå till jobbet innebär en stor risk för att personalen 
känner sig tvivelaktiga och splittrade inför vart dem står inom verksamheten.  Bégat m.fl. 
menar att arbetsmotivationen påverkas starkt av rådande omgivning och att detta också har 
en inverkan för kvalité på den vård de ger. Bégat m.fl. uppger att sjukvårdspersonal som 
upplever sig otillfredsställd med sitt arbete har en tendens av att distansera sig själv från 
patienterna, sina arbetsuppgifter samt sin inre identitet (Bégat m.fl. 2005:223-227).  
 
Våra respondenter har också uppmärksammat problematiken med en del av den 
personaltillförsel som sker till äldreomsorgen. I teorin kan vilken individ som helst klara av 
själva arbetet, men långt ifrån alla lämpar sig för ett arbete inom äldreomsorgen. Därmed 
vittnar respondenterna om att det sker en hel del felrekryteringar var personer kommer in 
sjukvården som verkligen inte borde vara där. Personer som vare sig vill vara i vården eller 
passar för arbete inom vården. Faktumet är det borde vara tvärtom, att långt i från alla skulle 
kunna ses som lämpliga för ett arbete inom branschen. Vi instämmer med respondenternas 
funderingar och ifrågasätter om man verkligen vill att vem som helst skall få ta hand om ens 
nära och kära? Dem mönster som tydligt kan utläsas vara en avgörande faktor för om man 
trivs och är lämpad för ett arbete inom vården är huruvida man enbart jobbar för sin egen 
personliga vinningsskull eller för kollektivet. I denna sortens organisation så krävs det att 
man många gånger åsidosätter sin egen personliga utveckling eftersom det helt enkelt inte 
finns utrymme för det. Det är då viktigt att personalen i verksamheten trivs med det och inte 
strävar efter städig individuell utveckling.  

 
6.6 Utbildning 
När det gäller utbildning anser arbetsgruppen faktorn bäst lämpa sig som 
motivationshöjande då det inte anses som grundläggande faktor för tillfredsställelse i 
arbetet. Liksom Herzberg beskriver finns det vissa fysiologiska behov som är grundläggande 
för arbetstillfredsställelsen och vi menar att utbildning inte räknas som en utav de 
fysiologiska behoven utan något utöver detta(Herzberg m.fl., 1959:113). Istället utgör 
utbildning en faktor som kan vara stärkande för motivationen och verkar så även för 
respondenterna. Under intervjuerna tydliggörs dock att utbildning överlag inte är 
motivationshöjande utan för att vara detta måste utbildningarna vara specificerade. 
Utbildningen ska för respondenterna ha ett tydligt syfte och inneha betydelse direkt för deras 
arbete på avdelningen. För att vara motiverande behöver intervjupersonerna se att den tid 
och kraft de lägger ner under utbildningen är värd att vara borta från verksamheten. 
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Anledningen till detta är att utbildningen ska för respondenterna vara till nytta för 
vårdtagaren och inte i första hand för dem själv. Som Vroom uppger i sin expektansteori 
agerar människan utifrån måluppfyllelse och reflekterar över vilket utfall ett agerande får för 
att därefter bestämma sig vilken väg hon ska gå. Handlandet ingår däri en process och 
fungerar som motivation till det utfall hon förväntas få (Flach, 2006:65). Här är det 
förväntade utfallet vårdtagarens bästa omvårdnad och anser det då vara stärkande för 
motivationen då intervjupersonerna ser den direkta påverkan utbildningsinsatsen får för 
verksamheten och vårdtagaren. Däremot är det inte motiverande för respondenterna då 
utbildningen enbart genomförs för att området är modernt och andra verksamheter fokuserar 
på temat eftersom respondenterna då inte i nuläget kan använda sig utav utbildningen i 
arbetet. Idag talas det mycket om ett individualistiskt samhälle där individerna verkar för sin 
egen sak och näst intill är egoistiska i sitt handlande där eget välbefinnande och egen 
framgång ofta sätts över omvärldens. Inom äldreomsorgen verkar det dock finnas en annan 
mentalitet. Då det är vårdtagaren som är den största orsaken till att respondenterna arbetar 
inom äldreomsorgen. Omvårdnadspersonalen arbetar helt enkelt direkt för någon annan och 
deras välbefinnande och får på så sätt indirekt ut arbetsmotivation. Det finns då inte 
utrymme för ett individualistiskt tänk i verksamheten med ett fokus på sig själv. För att då 
möjliggöra driften av en fungerande och frisk organisation krävs det att personerna däri ser 
till att utveckla verksamheten för vårdtagarnas skull med utbildningar som kommer dem till 
nytta. Detta kan återkopplas till Vrooms expektansteori och den ”force” han nämner för att 
någon ska känna motivation. Där faktorerna valens, instrumentalitet och expektans verkar 
tillsammans för att personen ska känna motivation inför agerande och utfallet(Miner, 
2006:98). Personalen motiveras där i sitt handlande genom att se en effekt, en förbättrad 
vård för vårdtagarna genom utbildningen och kan benämnas som den ”force” Vroom 
behandlar.  
 
Det framkommer från flertal av respondenterna en oro över att så få unga väljer att utbilda 
sig inom äldreomsorgen. Anledningen till detta tror de är de dåliga villkor som finns inom 
äldreomsorgen med arbetstider, lön och andra arbetsförhållanden. Intervjupersonerna tror 
inte att dagens unga accepterar dessa arbetsförhållanden utan vill ha bättre villkor för att 
arbeta. Detta menar Herzberg är en effekt av då villkoren inte känns acceptabla för individen 
och ett ökat missnöje till arbetet skapas. (Herzberg m.fl., 1959:114). Många söker sig då till 
andra branscher på grund av de bristande hygienfaktorerna. Vad som vårdtagare vill och vad 
som personalen vill verkar gå hand i hand (Grant, 2001:45). Om mer utrymme till 
konversation och tid med vårdtagarna ges skulle detta medföra att även personalens behov 
tillgodoses i större utsträckning då vad de önskar är mer tid med de gamla. Måhända kan det 
ge en ökad vilja för unga att välja äldreomsorgen som yrkesområde om dem kan känna att 
grundvärderingarna i verksamheten stärks och är berättigade när de gamlas vilja sätts i 
fokus.  
 

6.7 Uppskattning 
Faktorn vårdtagaren utgör en mycket viktig del för respondenterna då de boende är starkt 
avgörande för motivationen hos personalen. Vårdtagaren är i den bemärkelsen en motivator 
och fungerar enligt Herzberg som en faktor utöver de grundläggande fysiologiska behoven 
(Herzberg m.fl., 1959:113). För respondenterna utgör vårdtagaren en motivator på så vis att 
personalen får styrka av att hjälpa dem äldre i det dagliga livet och att se att dem mår bra. 
De boendes välbefinnande medför att intervjupersonerna stärks i sitt arbete och får dem att 
vilja prestera bättre i arbetet för dem boende. Ur resultatet framkommer att vårdtagarens 
uppskattning för personalen är vad som entusiasmerar mest och vad de vill lägga tid på i 
verksamheten. Deras mål i arbetet är att få de boende att leva upp och trivas i sitt boende och 
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får till följd att de agerar för att tillgodose detta. Vrooms teoriansats om den ”force” 
människan känner passar väl in i denna situation där människan använder sig utav förväntat 
utfall för ett agerande och detta är motiverande för dem (Flach, 2006:65).  
 

6.8 Yrkesstolthet 
Dock finns det enligt respondenterna en felprioritering i verksamheten vilken tar värdefull 
tid ifrån de äldre och blir hämmande för personalens motivation. De upplever en 
otillräcklighet i arbetet där så många måsten gällande hushållning influerat verksamheten de 
senaste åren. Detta på grund av ett kostnadseffektivitetstänk i organisationerna med 
neddragningar och resursminskningar. Tid som respondenterna skulle vilja ge de boende går 
nu till städning, matlagning och dokumentation vilket de har svårt att se hur detta direkt 
gynnar de boende vilka personalen är där för. Detta behandlar Hertting m.fl. i sin studie och 
menar att det måste finnas en god kommunikation mellan ledning och personal för att de ska 
förstå vilka prioriteringar som gäller och hjälpa personalen i de situationer de hamnar i där 
etiska dilemman kan uppkomma (Hertting m.fl., 2005:215). Tilliten mellan ledning och 
personal är även den viktig i dessa situationer där personalen måste erkännas för sin 
yrkeskompetens där ledning bör ta tillvara deras åsikter i dessa felprioriteringar. Enligt oss 
är det personalen som får möta de måhända irriterande anhöriga som inte ser nyttan med de 
måsten som tar tid från deras mamma, pappa, syster eller bror och det är antagligen svårt att 
kunna argumentera mot att städning är bättre för de boende än att ge någon minut till samtal 
om livet. Kommunikationen mellan ledning och personal är därför otroligt viktig för att de 
ska känna sig motiverade i arbetet och där grundvärderingarna i verksamheten upprätthålls.  
 
Den här kommunikationen kan även avspeglas i annat avseende där respondenterna erfar att 
det tillåts komma in outbildad personal i verksamheten vilket medför att deras yrkesstolthet 
får sig en törn. Detta för att det genom tillåtandet får personalen att känna att inom 
äldreomsorgen kan vem som helst arbeta och att deras kompetens därmed inte värderas högt, 
vilket då får effekten av lägre motivation för vårdpersonalen. Enligt Vrooms teori kan det 
hända då en av komponenterna valens, instrumenatlitet eller expektans saknas och individen 
innehar då inte den force som behövs för att känna motivation (Flach, 2006:64). I fallet 
upplever inte respondenterna att deras yrkeskompetens värdesätts rätt, det får inte den 
belöning av erkännande de önskar och vill då inte prestera enligt den kompetens de besitter. 
De fokuserar då på den orättvisa de erfar där några får tungt ansvar över vissa områden 
medan vissa inte behöver ta det ansvaret och göra saker som egentligen ingår i yrket. Den 
här neddragningen av yrkeskompetensen har även inverkan på arbetsmotivationen med en 
arbetsmiljö som inte är tillfredsställande för respondenterna (Herzberg m.fl., 1959:113). 
Intervjupersonerna erfar en orättvisa på arbetsplatsen vilket blir psykiskt ohälsosamt för dem 
och verkar negativt på arbetsmotivationen. Även de som kommer in i äldreomsorgen och 
inte har utbildning riskerar att ”fastna” i yrket då tryggheten med ekonomiska medel är svår 
att lämna för att studera vidare eller söka sig till andra branscher. När det då inträffar och 
personer som egentligen skulle vilja arbeta med annat ändå stannar inom yrket bidrar det till 
att personen inte blir motiverad i sitt arbete då dem egentligen vill någon annanstans. 
(Aronsson m.fl., 2000) där individen känner sig inlåst eller fast på sin arbetsplats och i sitt 
yrke på grund av svårigheter att förflytta sig därifrån vilket bidrar till ett missnöje gentemot 
nuvarande arbete för individen.  
 

6.9 Metoddiskussion 
Under studiens gång stötte vi på några kritiska moment där man skulle kunna ifrågasätta 
validiteten i undersökningen. Att skiva en uppsats inom en viss avgränsad period medförde 
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snäv reglering för när själva empiriinsamlingen var tvungen att ske. Att datumen för 
intervjuerna var nödvändigt bundna till att avverkas inom en viss period innebar detta att 
hela personalstyrkan inte kunde inbegripas i valprocessen, utan att endast dem som arbetade 
vid dem satta intervjutillfällena fick möjligheten att medverka i studien. Situationen 
medförde även att cheferna fick en enorm påverkan vid valet av intervjupersoner genom att 
ledningen själva beslutade om vilka som skulle få bli intervjuade, vilket kan kritiseras 
mycket hårt. Detta innebär en stor risk för att cheferna valde de respondenter som dem visste 
skulle representera organisationen mest fördelaktigt. Dem gavs då även möjligheten att 
utesluta viss personal som kan ha ansets vara problemorsakande eller mindre representativa 
för den bild ledning vill förmedla av verksamheten. Detta är således en faktor som utgör en 
stor negativ prägel på validitet i studien. Man kan resonera huruvida speglat och vinklat 
resultatet blivit till följd av chefernas urval av intervjupersoner. Att chefen hade så stort 
inflytande över valet av intervjupersoner gjorde det också omöjligt för oss att säkerställa 
respondenternas anonymitet inom verksamheten. Vi kan då resonera huruvida säkra och 
trygga intervjupersonerna egentligen kände sig i att uttala sig negativt om verksamheten. 
Vid ett tillfälle kom till och med en utav cheferna in i rummet för att hämta arbetsmaterial, 
vilket kan överläggas ha utgjort en oerhört hämmande effekt för intervjupersoners talfrihet. 
Trots att vi tyvärr inte kunde säkerställa konfidentialiteten gentemot cheferna kunde vi 
åtminstone säkra deras anonymitet utåt och inom själva undersökningen. Efter varje 
transkribering raderade vi inspelningen samt försökte neutralisera vissa citat som präglades 
av säregna karaktärsdrag som skulle kunna avslöja personens identitet. Vi valde även att helt 
utesluta en presentation av respondenterna eftersom risken var stor att cheferna då skulle 
kunna avslöja vem i personalen som sagt vad. Vi valde även att enbart benämna månaden 
som respondenterna intervjuades vid i resultatet och därmed utesluta exakta datum i syfte 
om att eliminera risken för att avslöja identiteten hos intervjupersonerna. Intervjuerna 
skedde på spridda dagar under en veckas tid, vilket en exakt datum benämning då hade 
resulterat i möjligheten att kunna lista ut och pussla ihop vem i personalen som hade 
intervjuades vid ett specifikt datum.  
Vid inledandet av varje intervju gick vi tillsammans med intervjupersonen igenom det 
informationsbrev dem tidigare hade erhållit. Vi förklarade syftet med undersökningen, deras 
rättigheter och det gavs utrymme för frågor och undringar gällande själva ämnet och 
utförandet. Detta i syfte om att säkerhetsställa att respondenterna kände sig säkra och var 
medvetna om alla förutsättningar, vilket vi också hade hopp om skulle generera en trygg och 
öppen atmosfär. Vid själva intervjutillfället kan den omgivande miljön också påverka 
intervjupersonernas sinnesstämning och vad de väljer att dela med sig av. Ur denna aspekt 
sänks validiteten på vårt resultat eftersom den plats som intervjuerna utfördes på var i 
ledningens privata arbetsrum. Även detta kan ha påverkat respondenternas upplevelse av 
trygghet negativt och resulterat i att dem upplevt miljön som besvärande och hindrande för 
att vara uppriktig och frispråkig.  
När man utför intervjuer finns alltid risken för att intervjupersonerna svarar det som dem 
tror att intervjuaren vill höra och därav frångår deras egentliga tycke. Även när man 
behandlar etiskt känsliga ämnen, exempelvis huruvida man värderar lönen eller relationen 
med vårdtagarna som mest givande, finns också risken för att intervjupersonerna svarar det 
dem anser är politiskt korrekt och inte deras ärliga åsikt. Respondenterna kan helt enkelt 
känna sig tvungna att svara det som passar bäst överens med vad man ur ett etiskt och 
moraliskt perspektiv bör tycka, vilka är aspekter som man som forskare alltid bör ha i 
åtanke. 
Ett annat kritiskt moment för insamling av empiri är intervjuguiden. Att försöka hitta en 
balans mellan vad som är ett bra antal intervjufrågor samt att försöka ringa in det område 
som man är intresserad av, utan att för den sakens skull ställa ledande frågor, kan vara svårt 
(May, 2009:155). Vi upplever dock att vi minimerade denna risk genom att utföra en 
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pilotstudie före själva intervjuförfarandet och därmed testade intervjuguidens förmåga att 
generera fruktsam empiri utan att behöva ställa för specifika eller ledande frågor (Djurfeldt 
m.fl., 2010:104).  
Ett annat område för kritik gällande insamlig av empiri gäller det faktum att vi utifrån 
befintliga teorier inom området har skapat vår intervjuguide och byggt upp våra 
frågeställningar kring denna. Detta innebär att vi redan från början inbegriper vår 
förförståelse i ganska stor utsträckning i undersökningen. Detta kan sägas ha påverkat oss i 
vår utformning utav intervjufrågor, vårt resonemang samt tolkning utav resultat. Dock kan 
man aldrig till fullo åsidosätta sin förförståelse och vara helt objektiv. Man kan enbart 
medvetengöra förförståelsen och därefter försöka bortse ifrån denna under studiens gång. Vi 
anser till trots att samtliga frågor i intervjuguiden är högst relevanta för att besvara vårt syfte 
och frågeställningar.  
Att vi valde att dela upp intervjuerna emellan oss därmed närvarade som ensam intervjuare 
eller som ett par kan diskuteras ha utgjort en påverkan för empirin. Eftersom vi som forskare 
är olika individer med olika bakgrund och erfarenheter av vårdbranschen samt innehar olika 
förförståelse för fenomenet kan detta också generera olika kvalité på den empiri som fås ut 
genom intervjuerna. Även vid detta riskmoment upplevde vi att vår pilotstudie minimerade 
av denna osäkerhet, detta eftersom vi då blev mer samspelta och fick en mer gemensam och 
exakt riktning för vad vi ville få ut av intervjuerna. Vi upplevde då att vår stil som skilja 
intervjuare var inriktade mot samma mål och att vi därav minimerade risken för att vi som 
intervjuare skulle påverka empirin på så sätt att intervjuresultaten blev olika. Dock kan man 
kan alltid fundera kring huruvida individen som forskare ställer sig objektiv till den 
insamling av empiri som sker. Kvale menar att transkriberingen är ett talspråk som översätts 
till ett skriftspråk vilket gör det till en tolkningsfråga ifrån forskarens sida. Transkriberat 
intervjumaterial är aldrig entydigt och sanna representationer utav verkligheten. Sådant 
material är enbart tolkande konstruktioner som ska fungera som verktyg för ett givet syfte 
(Kvale, 1997:151-152). Vi kan kritiskt konstatera att övergripande i en kvalitativ analys är 
det forskarens subjektiva tolkningar samt reflektioner som samman genererar ett resultat. Vi 
är medveten om att år undersökning och dess resultat inte är en faktiskt sanning utan enbart 
vår egna tolkningar utav det fenomen som vi har studerat. 
Validiteten kan även ifrågasättas ur ett kvantitetsperspektiv. Vi är högst medveten om att en 
studie med så pass få deltagare aldrig kan spegla en generell bild men det var inte heller vår 
mening med studien utav vad vi ville undersöka var hur samtliga i vårdpersonalen vid 
undersökta verksamheten eller personal inom äldreomsorgen som stort verkligen känner 
inför sin arbetsmotivation. Vi är medvetna om att ett urval på nio personer medför ett 
resultat med en låg validitet. 
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7. Slutsatser och avslutning  
I detta avslutande kapitel presenterar vi sammanfattat våra slutsatser, huruvida vi upplever 
att vårt syfte och frågeställningar har blivit besvarade samt återkopplar till vår förförståelse. 
Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 
 

7.1 Syfte och frågeställningar 
Vi har i den här studien försökt finna svar på vilka faktorer som utgör vårdpersonalens 
arbetsmotivation inom äldreomsorgen. Till vår hjälp att komma detta närmare har vi använt 
oss utav ett par frågeställningar vilka var följande: 
 
Hur upplevs arbetsmotivation av omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen? 
Vilka faktorer utgör de främsta motivationsfaktorerna för omvårdnadspersonalen inom 
äldreomsorgen? 
 
För att börja med första frågeställningen anser vi att vi fått svar på vad som är 
arbetsmotivation för omvårdnadspersonalen. Det är framförallt faktorer som har med 
arbetsförhållanden att göra såsom, arbetstider, arbetsmiljö och ekonomisk belöning som 
anses viktiga för motivationen. Ur resultat och analys kan vi sedan utläsa att den 
grundläggande motivationsfaktorn är vårdtagaren och att de som människor finner 
motivation av att andra mår väl. Andra motivationsfaktorer för omvårdnadspersonalen är att 
kunna utbilda sig efter eget intresse vilket gynnar boende och verksamheten direkt samt att 
vara medvetna om vilka prioriteringar som görs i verksamheten och hur väl dessa går i 
grundvärderingarnas spår med en välmående boende. Inom motivation är det framför allt 
detta som kan förbättras inom verksamheten där omvårdnadspersonalen ofta erfar en 
otillräcklighet i sitt arbete där många måsten finns och prioriteringar ständigt måste göras. 
Där dessa prioriteringar ofta känns som felprioriteringar då tid tas från de boende för 
praktikaliteter runt arbetet. För att svara på vår sista frågeställning har vi i analysen utgått 
från vad som är mest frekvent återkommande i våra intervjuer. Faktorerna vilka ansågs som 
de främsta motivationsfaktorerna inom äldreomsorgen 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. 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.  
Vi anser oss därav ha fått svar på vårt syfte och samtliga frågeställningar och därav uppnått 
en större förståelse för arbetsmotivation inom äldreomsorgen.  
 

7.2 Förförståelse 
Vid början av studien hade vi en bild av äldreomsorgen som en arbetsplats där 
vårdpersonalen arbetade för att erhålla medel och kunde inte se hur yrket skulle bidraga till 
en måluppfyllelse för personalen. Genom en konstant dålig bild av äldreomsorgen som 
sprids via media hade vi även åsikten att det var ett yrke som präglades av dåliga 
arbetsförhållanden. Därför hade vi svårt att se vad som skulle sporra omvårdnadspersonalen 
till arbete inom äldreomsorgen förutom ekonomiska medel och tryggheten i ett arbete. Allt 
som studien genomled har vi dock kommit av andra åsikter och inser nu hur pass trångsynt 
vi varit då vi trodde att människan arbetar för individuella mål i första hand och 
äldreomsorgen inte skulle ge individen något tillbaka. Den största insikten vi fått är att 
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omvårdnadspersonalen inom äldreomsorgen inte arbetar utifrån individualistiska mål i första 
hand utan har ett gruppgemensamt perspektiv på sin verksamhet och sitt mål med arbetet. I 
och med att de verkar i en verksamhet där de är till för att tjäna andra medför det att andras 
behov sätts först och ett individualistiskt tänkt passar inte i en sådan verksamhet. 
Omvårdnadspersonalen innehar en mentalitet där vårdtagarnas välmående tillsammans med 
gruppsammanhållningen är allt och de är motiverade av att tillgodose de boendes behov och 
möjliggöra ett värdefullt liv för dem.  
 
Vid studien har vi utgått ifrån att undersöka vad omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen 
erfar vara arbetsmotiverande och detta härleder vi till hur äldreomsorgen fungerar i 
samhället. Vi drar därför paralleller generellt till äldreomsorgen och menar att resultatet har 
vi framställt som att det är giltigt för äldreomsorgen som stort. Dock är vi högst medvetna 
om att genom att vi genomfört en studie med enbart nio respondenter vilka verkar på samma 
arbetsplats och vi anser det väl drastiskt att säga att våra resultat är giltiga för hela Sveriges 
äldreomsorg. Våra frågeställningar är framställda för att gälla äldreomsorgen och är inte 
riktade mot en organisation och vi väljer därför att i resultatet gestalta vad respondenterna 
anser som gällande för hela äldreomsorgen.  
 
Arbetsgruppen ställer sig även frågan huruvida man en längre tid kan gå utan de 
fysiologiska förutsättningarna tillgodosedda. Liksom Herzberg beskriver så går det att vara 
nöjd i sitt arbete då flertalet motiverande faktorer väger upp sämre hygienfaktorer (Herzberg 
m.fl., 1959:115). Men vi resonerar ändå kring hur länge detta kan fungera. Räcker 
motiverande faktorer för att du ska känna trivsel i arbetet när dina grundläggande behov med 
organisatoriska förutsättningar, arbetstider och arbetsmiljö är otillfredsställda. Då dessa är 
de grundläggande faktorerna menar vi att dessa tillslut bör ta ut sin rätt.  
 

7.3 Fortsatt forskning 
Något som vi upplevde intressant och funderade kring vid analysen är hur viktiga de 
grundläggande behoven är för omvårdnadspersonalen inom äldreomsorgen. Detta vore ett 
spännande område att undersöka och lämpligt som intressant fortsatt forskning. Något som 
vi fick fram i vårt resultat är att omvårdnadspersonalen arbetar under dåliga 
arbetsförhållanden och deras arbetsförhållanden många gånger är undermåliga. Därav kunde 
en fortsatt forskning i ämnet ge svar på hur mycket som är tolerabelt för vårdpersonalen 
innan arbetsmiljön anses vara oacceptabel. Hur länge kan de motivationsfaktorerna väga upp 
för de bristande arbetsvillkoren? Hur långt kan resursminskningar och neddragningar sträcka 
sig innan omvårdnadspersonalen inte längre kan uppleva arbetsmotivation? Detta vore 
intressant både för omvårdnadspersonalen själva att skatta sig själva och sin arbetsförmåga 
men framför allt ur ett personalpolitiskt perspektiv där en sådan forskning skulle kunna ge 
svar på hur mycket äldreomsorgen tolererar och måhända visa ledning och politiker med hur 
mycket de balanserar sina medel då de redan kan tyckas vara satt på sin spets vad 
omvårdnadspersonalen klarar av.  
 
 



 

44 

KÄLLFÖRTECKNING  
 
Litteratur 
Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008) Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur.  
 
Aspers, P. (2007). Etnografiska metoder. Malmö: Liber. 
 
Bell, J. (1995). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Djurfeldt, G., Larsson R., Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda- 
samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 
 
Flach, B. (2006). Personalledning- Human Resource Management i forskning och praktik. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Herzberg, F., Mausner, B., & Bloch Snyderman, B. (2008). The Motivation to Work. New 
Jersey: New Brunswick.  
 
Holme I-M., & Krohn Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Jacobsen, D-I., & Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
May, T. (2001).  Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Miner, J.B. (2006). Organizational Behavior 1: Essential Theories of Motivation and 
Leadership.  Armonk, N.Y: M.E. Sharpe. 
 
Patel, R., & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Starrin, B., & Svensson, P-G. (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Vroom, V.H. (1964). Work and motivation. New York: Wiley 
 
. New York: Wiley, 1964 
Tidskrift 
Annetorp Hörnsten, C. & Bergström Levander, I. (2002). ”Personalbrist inom sjukvård och 
omsorg.” VälfärdsBulletinen, Nr 3 
 



 

45 

Aronsson, G., Dallner, M., & Gustafsson, K. (2000). ”Yrkes- och arbetsplatsinlåsning en 
empirisk studie av omfattning och hälsokonsekvenser.” Arbetslivsinstitutet, No. 5:1-25 
 
Bégat, I., Ellefsen, B., & Severinsson, E. (2005). ”Nurses' satisfaction with their work 
environment and the outcomes of clinical nursing supervision on nurses' experiences of 
well-being – a Norwegian study.” Journal of Nursing Management 13, 221–230 
 
Danna, K., & Griffin, W, R. (1999). ”Health and Well-Being in the Workplace: A Review 
and Synthesis of the Literature.” Journal of Management 25, No. 3, 357-384 
 
Grant, VJ. (2002). “Making room for medical humanities.” Journal of Medical Ethics: 
Medical Humanities 28, 45–48 
 
Hertting, A. Petterson, I-L., & Nilsson, K. (2005). ”Stabil hälsa i en föränderlig 
sjukvårdsorganisation.” Arbetslivsintitutet, 201-226 
 
Kondio, Y. (1999). “Quality and humanity.” Emerald journals 11, No. 6, 384-388 
 
 
Elektronisk resurs 
Aftonbladet¹ 
Tillgänglig: http://www.aftonbladet.se/ledare/skolavard/article4012024.ab  
Hämtad: 2010-11-10, 09:30 
 
Dagens Nyheter¹ 
Tillgänglig: http://www.dn.se/nyheter/sverige/dalig-tillganglighet-till-varden-1.77547  
Hämtad: 2010-11-09, 14:13 
 
Dagens Nyheter² 
Tillgänglig: http://www.dn.se/sthlm/aldreboenden-ar-underbemannade-1.606998  
Hämtad: 2010-11-09, 13:20 
 
Nationalencyklopedin¹ 
Tillänglig: http://www.ne.se/lang/motivation  
Hämtad: 2010-11-10, 10:59 
 
Vetenskapsrådet¹ 
Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   
Hämtad 2010-11-17, 08:23 
 
Yasushi Kudo m.fl. 
http://www.jstage.jst.go.jp/article/tjem/220/3/237/_pdf 
 
 



 

 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 
 
- Berätta om dig själv? Ålder, utbildning, verksam tid inom branschen? 
(Inledande, klargörande fråga i syfte om att kartlägga relevant bakgrundfakta. Utfyller även 
syftet att skapa en relation med respondenten, samt att skapa tillit respondent och intervjuare 
emellan) 
 
- Vilken anställningsform har du? 
(Klargörande fråga, i syfte om att få reda på vilken situation respondenten befinner sig i när 
intervjun genomförs, vilket underlättar vid analys) 
 
- Varför valde du att arbeta inom äldreomsorgen? 
(Öppen samt klargörande, där avsikten är att se vad respondenten upplever vara anledningen 
till sitt intresse för äldreomsorgen) 
 
- Vad tycker du om att arbeta inom äldreomsorgen? 
(Direkt, öppen fråga med syfte om att undersöka hur respondenten förhåller sig till sin egen 
yrkesverksamhet) 
 
- Vad tror du att den generella bilden är idag om att arbeta inom äldreomsorgen? 
- Varför tror du att det ser ut så? 
- Vad tycker du själv om detta? 
(Indirekt, specificerande samt tolkande fråga i syfte om att undersöka hur respondenten 
förhåller sig till upplevda samhällsbilden av äldrevården) 
 
Arbetsmotivation  
 
- Vad behöver du för att trivas på ditt jobb? 
(Direkt samt öppen fråga ämnad för att undersöka vilka behov respondenten får tillfredställt 
på arbetsplatsen samt strävar efter att få tillfredställt) 
 
- Trivs du som nuläget ser ut på arbetsplatsen? 
(Direkt samt öppen fråga i syfte om att klarlägga hur individen upplever sin nuvarande 
arbetssituation) 
 
- Hur tror du att det ser ut för dina arbetskamrater, vad behöver dom för att trivas? 
(Indirekt fråga i syfte om att undersöka huruvida respondenten har underliggande åsikter 
som lättare uttrycks genom att utgå från andra än sig själv) 
 
- Om du tänker på dina arbetskamrater, trivs dom med de arbetsförhållanden som finns i 
nuläget? 
(Direkt samt öppen fråga i syfte om att klarlägga hur individen upplever den generella 
trivseln på arbetsplatsen) 
 
- Vad är det bästa med ditt jobb? (vad vill behålla, förstärka? Varför?) 



 

 

(Inledande fråga i syfte om att få fram vilken behovsnivå respondenten efterfrågar samt får 
tillfredställd på arbetsplatsen) 
 
- Vad är det sämsta med ditt jobb? (Vad vill ta bort för ngt? Varför?) 
(Inledande fråga i syfte om att få fram vilken behovsnivå respondenten efterfrågar samt får 
tillfredställd på arbetsplatsen) 
 
- Skulle du kunna tänka dig att byta arbete? bransch? 
- Om ja, varför till den branschen?( Vad är det som lockar?) 
- Om nej, varför inte? 
(Direkt, specificerande frågor i syfte om att undersöka hur individen egentligen upplever sin 
tillfredsställelse samt arbetsmotivation inom äldreomsorgen) 
 
- Tror du att det är många här på arbetsplatsen som hade kunnat tänka sig att byta jobb? 
- Om ja, vad tror du ligger bakom det? 
(Direkt, specificerande frågor i syfte om att undersöka hur respondenten uppskattar den 
generella upplevelsen av tillfredsställelse och arbetsmotivation för personalen på 
arbetsplatsen) 
 
-I hur stor utsträckning involveras personalen i beslut på din arbetsplats? 
(Känner du att du har en inverkan på beslut?) 
(Klargörande, indirekt fråga i syfte om att undersöka hur respondenten ställer sig till 
medbestämmande på arbetsplatsen) 
 
- Skulle du vilja ha mer inflytande? 
(Direkt fråga ämnad för att undersöka respondentens inställning till medbestämmande i sin 
arbetssituation) 
 
- Har ni några aktiviteter/arrangemang på arbetsplatsen som du anser är till för att motivera 
personalen? (Vad har dem gått ut på? Direkt fråga i syfte om att klarlägga relevant 
bakgrundfakta) 
 
- Upplevde du att du blev mer motiverad? 
(Specificerande fråga ämnad för att undersöka individens respons på 
motivationsframkallande åtgärder) 
- Om ja, på vilket sätt? 
- Om nej, vad tror du var anledningen till det? 
(Sonderande frågor i syfte om att vidareutveckla upplevelsen av motivations höjande 
åtgärder samt vilket känsloläge det framkallat) 
 
- Anser du att personalen på något sätt uppmärksammas om dom gör ett gott arbete? 
(Kan du ge ett exempel? Direkt fråga i syfte om att klarlägga relevant bakgrundfakta) 
- Om ja, anser du att det är bra eller dåligt för att motivera personalen? 
(Specificerande fråga i syfte om att undersöka respondentens inställning till motivations 
höjande åtgärder på arbetsplatsen) 
- Om nej, skulle du önska att ni blev uppmärksammade?( Och i sådana fall på vilket sätt? 
Specificerande fråga i syfte om att klarlägga hur individen förhåller sig till 
motivationsfaktorer) 
 
- Vad tror du att ledningen på arbetsplatsen tror att personalen behöver för att bli mer 
motiverad på jobbet? 



 

 

(Indirekt fråga i syfte om att undersöka om respondenter upplever att det finns 
skiljaktigheter i vad som av personalen upplevs önskvärt och vad ledningen tror är bra för 
personalen) 
 
- Berätta om ett tillfälle där du kände det extra roligt att gå till jobbet 
(Vad hände då? Inledande fråga ämnad för att undersöka hur individen förhåller sig till 
motivationsfaktorer) 
 
- Varför kände du att detta tillfället var roligare än andra på din arbetsplats? 
(Specificerande fråga i syfte om att urskilja vilka motivationsfaktorer individen 
framförhåller som viktiga) 
 
- Berätta om ett tillfälle där du kände det som riktigt jobbigt att gå till jobbet 
(Vad hände då? Inledande fråga ämnad för att undersöka hur individen förhåller sig till 
motivationsfaktorer) 
 
- Vad var det som gjorde att det kändes extra jobbigt att gå till jobbet den gången? 
(Specificerande fråga i syfte om att urskilja vilka motivationsfaktorer individen 
framförhåller som viktiga) 
 
- Om fick ändra något med sitt jobb som skulle få dig att bli mer motiverad. Vad skulle det 
vara? (Addera arbetsuppgifter, ta bort något, andra moment mm.) 
(Direkt, konkret fråga i syfte om att undersöka vilka behov respondenten önskar få 
tillfredställda) 
 
- Om du jämför med dina arbetskamrater, vad tror du dom behöver för att motiveras på 
arbetsplatsen till att göra ett bättre jobb? (Olika faktorer? Indirekt fråga ämnad för att 
undersöka generell inställning till motivations och arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen) 
- Om ja, varför tror du att det är så? (Direkt fråga ämnad gör att blottlägga individens egen 
inställning gentemot arbetstillfredsställelse samt arbetsmotivation) 
 
- Om du tänker på din egna personliga utveckling, finns det någonting som du skulle vilja 
uppnå? 
(Direkt, öppen fråga i syfte om att undersöka vilka motivationsfaktorer individen 
framförhåller som viktiga) 
 
Avslutning 
 
(Eventuellt en kort summering utav det mest essentiella vi kommit fram till under intervjun) 
 
- Finns det något du själv skulle vilja tillägga till det vi har talat om? 
(Utrymme för respondenten att själv utveckla något område inom intervjun) 
 
- Har du några andra frågor till mig? 
(Åter igen eventuell genomgång av studiens syfte, användningsområde mm. för att skapa en 
trygghet för individen)



 

 

 

Bilaga 2 
Informationsbrev för intervjupersoner 
 
Hej! 
Inför intervjun v. 47 vill vi informera dig om vilka vi är, vad syftet är med intervjun och 
vilka forskningsetiska principer vi förhåller oss till.  
Vi studerar till Organisations och personalutvecklare med inriktning på arbetsvetenskap vid 
Högskolan i Borås. Vi är just nu inne på vår femte termin och skall under 10 veckors period 
skriva vår kandidatuppsats. Vi har då valt att undersöka vad som definierar vårdpersonals 
arbetsmotivation inom äldreomsorgen samt vilka som utgör de viktigaste 
motivationsfaktorerna. Därför är vi oerhört intresserade av att veta vad ni 
upplever är viktigt för er på jobbet, och vad som ökar er arbetsmotivation. 
 
Genomförandet av intervjun är beräknat till ca en halvtimma. Vi skulle gärna vilja spela in 
under intervjun för att underlätta vårt arbete, men även för att undvika att vi kommer ihåg fel 
utav det vi samtalar om. Inspelningen kommer endast att användas av oss i studiesyfte och 
kommer därefter att förstöras.  
Du kommer som intervjuperson av oss behandlas helt anonymt under projektprocessen. Ditt 
deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Den 
slutliga rapporten av undersökningen kommer att finnas tillgänglig offentligt i slutet på mars 
månad 2011. 
 
Tack på förhand! Vi uppskattar din medverkan! 
 
Hälsningar 
Anna Björkman 
Susanna Rademaekers  
Michelle Waldåker 
 
Om ni har några mer ingående frågor, kontakta gärna oss på: 07XX-XXXX 


