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Work motivation in nursing homes 

-An interview study 

Abstract 

This essay is about motivation in two nursing homes (elderly care) within the county 

Gävleborg. We have made a comparison between a private and a municipal nursing 

home to investigate how work motivations are discussed in the units. The purpose of 

this study was to see whether there were differences between the private and the 

municipal housing and between managers and employees in the definition of work 

motivation. To get answers to our questions, we used a qualitative semi structured 

interview form. What we essentially came to was that fellow workers, residents and to 

do well was the most prominent factors of job motivation. The differences that we 

found is that the staff on the private elderly care felt that tools to facilitates work was a 

motivating factor, which is not found in the municipal elderly care. At the municipal 

elderly care staff felt that salary was motivating which did not emerged as a motivating 

factor on the private elderly care. 
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Sammanfattning 

Den här studien handlar om arbetsmotivation på två äldreboenden i Gävleborgs län. Vi 

gjorde en jämförelse mellan ett privat äldreboende och ett kommunalt äldreboende för 

att undersöka hur arbetsmotivation diskuteras på enheterna. Syftet med studien var att se 

om det fanns skillnader mellan det privata och det kommunala boendet samt mellan 

chef och medarbetare i definitionen arbetsmotivation. För att få svar på våra frågor 

använde vi oss av en kvalitativ semistrukturerad intervjuform. Det vi i huvudsak kom 

fram till var att arbetskamraterna, de boende och att prestera bra var de mest 

framträdande faktorerna till arbetsmotivation. De enda skillnader som vi funnit är att det 

privata boendet ansåg hjälpmedel vara en motiverande faktor vilket inte framkom hos 

det kommunala boendet. På det kommunala boendet ansåg medarbetarna att lön var 

motiverande vilket inte framkom som en motivationsfaktor på det privata boendet. 
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1. Inledning 

Kommunerna har länge tagit hand om vården av de äldre i samhället men på senare tid har 

privatiseringar av äldreboenden blivit mer vanligt, vilket innebär att vården bedrivs i 

vinstsyfte.
1
 Enligt Svenskt Näringsliv kan privata aktörer bedriva äldrevård mer 

kostnadseffektivt än kommunerna.
2
 Utifrån detta började vi fundera på hur det kommer sig att 

de privata aktörerna kan bedriva sin verksamhet mer kostnadseffektivt. Enligt statistik från 

Statistiska Centralbyrån visar det sig i kommunernas och kommunalförbundens bokslut för 

2009, att kostnaden för personalen uppgår till två tredjedelar av hela verksamhetskostnaden. 

Personalen är med andra ord det som kostar mest för verksamheten oavsett privat eller 

kommunal form. Personalen är också den viktigaste resursen då de utför det arbete som 

vårdtagarna vill ha hjälp med vilket innebär att medarbetarna är avgörande för hur 

vårdtagarna uppfattar hjälpen. För att hjälpen ska uppfattas som positiv av vårdtagarna, måste 

medarbetarna vara både engagerade och motiverade i sitt arbete.
3
 Vårdarbete har ofta setts 

som ett lågstatusyrke.
4
 Enligt vår uppfattning kan detta innebära att de som arbetar inom 

vården blir mindre motiverade i sitt yrke. En hög arbetsmotivation är önskvärd både i den 

privata och kommunala omsorgen, för att åstadkomma ett bra arbete med hög kvalitet på 

vården av de äldre, samtidigt som kostnaderna ska hållas nere.   

Målsättningen med studien är att försöka ta reda på hur enhetschefer och medarbetare inom 

ett kommunalt respektive ett privat äldreboende ser på arbetsmotivationen och även att ta reda 

på om det finns några skillnader i arbetsmotivation på de olika enheterna. Uppsatsen kommer 

att öka förståelsen för hur viktigt det kan vara att använda sig av arbetsmotivationsstrategier i 

ett yrke med låg status men som är värdefullt för många äldre människor. För att få 

information kommer vi att göra intervjuer med två chefer och fyra medarbetare inom 

äldreomsorgen i Gävleborgs län.  

 

Syfte 

Hur ser chefer och medarbetare inom kommunal och privat äldreomsorg på 

arbetsmotivation? 

 

 

                                                             
1 Svenskt Näringsliv 2006, s 1 
2 Ibid, S 4ff 
3 SCB, 2009, S 4 & Edvardsson & Larsson 2004, s 52f 
4 Vårdförbundet, 2010, s 3 & Socialstyrelsen, 2006 & Wallenberg, J, 2003 s, 20 
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Problem/frågeställningar  

Vad är medarbetarnas syn på arbetsmotivation?  

Vad är chefernas syn på arbetsmotivation? 

Vilken skillnad finns mellan synen på arbetsmotivation på ett privat och ett 

kommunalt äldreboende? 

 

1.1 Disposition  

Studien är uppdelad i sex kapitel. Kapitel ett börjar med inledning, begreppsförklaringar samt 

studiens syfte och frågeställningar. Tidigare forskning presenteras i kapitel två och de 

teoretiska utgångspunkterna beskrivs i kapitel tre. I kapitel fyra beskrivs metod och 

tillvägagångssätt samt studiens validitet, reliabilitet och etiska övervägandena. Kapitel fem 

belyser resultat och analys. Studien avslutas med ett diskussionsavsnitt och förslag till fortsatt 

forskning. 

 

1.2 Centrala begrepp 

De centrala begrepp som använts i uppsatsen är, motivation, arbetsgrupp och 

organisation/enhet 

Motivation: Motivation uppstår då våra motiv stimuleras, det vill säga när någon av våra 

önskningar eller behov aktiveras drivs personen till att handla på ett visst sätt. För att kunna 

uppfylla det motiv som eftersträvas av en person uppstår en drivkraft som kallas motivation. 

Ofta kan en handling uppstå ifrån flera drivkrafter, exempelvis att gå till jobbet för att vilja ha 

någonting att göra och umgås med sina arbetskamrater samt att få lön för att uppnå andra 

motiv.
5
   

Arbetsgrupp : Vi använder oss av Bergengrens definition av arbetsgrupp, som menar att 

en arbetsgrupp är en ”sekundärgrupp” där vi tar på oss olika uppgifter eller roller. I 

arbetsgruppen är relationerna inte så nära och privata, här är det exempelvis vårt val av arbete 

eller vad vi är intresserad av som skapar gruppen. Det kan också kallas en formell grupp 

eftersom den har bildats just för att utföra ett arbete i en organisation.
6
 

Organisation: När ett antal människor samlas och dessa arbetar för att genomföra en idé så 

har man enligt Bergengren en organisation.
7
 Organisationen blir en skapad sammansättning 

                                                             
5 Bruzelius, L, Skärvad, P, 1995, s 246-247 
6 Bergengren, M, 2003, s 46-47 
7 Ibid, s 15 
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för att kunna fördela ansvar och arbete mellan människor.
8
 I en organisation arbetar många 

människor för att uppnå samma mål och alla människor inom en organisation är olika 

individer som anpassar sig efter arbetets struktur.  

 

2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som vi valde var utifrån studiens syfte och som vi ansåg relevant för 

att besvara frågeställningarna samt att studien är i begränsad form, det vill säga formen för en 

c-uppsats bör innehålla ett visst antal forskningar, rapporter och vetenskapliga publikationer. 

Denna studie behandlar arbetsmotivation hos chefer och medarbetare vilket innebar att valet 

av tidigare forskning inriktade sig på just arbetsmotivation hos chefer och medarbetare. På 

grund av detta val är den till stor nytta för vår studie eftersom området arbetsmotivation som 

vi behandlar även behandlas av den tidigare forskningen. De resultat som vår studie kommer 

fram till kan därför jämföras med den tidigare forskningen som handlar om arbetsmotivation 

och därmed stärka de resultat som framkommer. Litteraturinsamlingen gjordes via följande 

databaser Libris, Assia, Psycarticles, psycinfo, social service abstracts, Sociological abstracts 

samt i sökmotorn Google, där sökorden motivation, arbetsmotivation, arbete och motivation, 

motivation och arbete, ledarskap och motivation samt sköterskor och motivation användes. 

Det visade sig finnas tusentals undersökningar på området motivation. Som exempel på detta 

resulterade sökorden ”motivation AND work” i 19696 träffar i databasen Psycarticles. För att 

minska antalet träffar sökte vi bland annat på titlar och då kombinerade vi nyckelorden med 

varandra för att reducera antalet träffar. Exempelvis så resulterade nyckelorden motivation 

och work i titeln endast av 18 träffar. Utifrån dessa träffar så undersökte vi vilka som ansågs 

vara relevanta för vår studie och vid denna sökning så framkom Katzell & Thompsons studie 

som mest relevant. Sökningarna i andra databaser genomfördes på ett liknande sätt vilket 

gjorde det enklare att välja forskningar som vi ansåg vara betydelsefulla för vår studie. Under 

2.1 presenteras de studier och publikationer som berör chefer och under 2.2 de studier som 

berör medarbetare slutligen kommer vi under 2.3 att presentera en litteraturstudie på ämnet 

arbetsmotivation. 

 

2.1 Studier om chefer 

Ahltorps undersökning bygger på en omfattande enkätstudie där 338 chefer fick svara på 86 

frågor. Undersökningen genomfördes på IFL (institutet för företagsledning) som finns i 

                                                             
8 Bergengren, M, 2003, s 15 
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Sverige och Belgien.
9
 Syftet med undersökningen var att se vilka krav och utmaningar en chef 

i dagens samhälle kan möta och vänta sig under 2000-talet. Ahltorp tar upp att motivationen 

bygger på personkännedom. En av ledarrollerna som Ahltorp visar är teambyggaren och 

dennes roll är att motivera medarbetaren till att ge det lilla extra i arbetet, få fram en vi-känsla 

och skapa sammanhållning. Att känna meningsfullhet i det man gör och att arbeta i en miljö 

där man kan motiveras av egen vilja är något som enligt författaren är teambyggarens uppgift. 

Ahltorp hänvisar bland annat till Herzbergs motivationsfaktorer som enligt henne är en 

klassisk motivationsteori.
10

  Exempel på motivationsfaktorer kan vara personlig positiv 

respons, eget inflytande och möjlighet till personlig utveckling. 

  

Csikszentmihalyis undersökning bygger på 39 intervjupersoner som har ett företagsledande 

ansvar. Dessa personer intervjuades av tre forskare och deras stab vid Stanford University, 

Harvard University och Claremont Graduate Unerversity.
11

 Syftet med undersökningen var att 

studera ett framgångsrikt, långsiktigt och mänskligt företagande. Csikszentmihalyis 

undersökning om ledarskap och arbetsglädje visar att det som ger glädje i vårt arbete även gör 

oss lyckliga och framgångsrika. Författaren skriver att ” för att vara framgångsrika måste 

människan njuta av att göra sitt bästa och samtidigt bidra med någonting utöver en själv”.
12

 

Författaren menar, att om de anställda i en organisation är lyckliga så är de mer produktiva, 

organisationen får en mindre personalomsättning och arbetsmoralen på arbetsplatsen stiger.
13

 

En ledare som vill att hans organisation ska fungera bra bör därför sätta sig in i vad deras 

personal blir lyckliga av och använda sig av den kunskapen. De här studierna kommer kunna 

användas i vår uppsats eftersom de tar upp chefernas roll i organisationer och hur de kan spela 

in på arbetsmotivationen. 

 

2.2 Studier om medarbetare 

Wallenberg har gjort en enkätundersökning med cirka 13 000 slumpmässiga och statistiskt 

utvalda landsting och kommunanställda, där grundfrågan var vilka faktorer som inspirerade 

arbetsmotivationen. Det var tre faktorer som studerades; bakgrund (ålder, kön och yrke), 

arbetsförhållanden och lön. Undersökningen visade att det inte är ledarskapet som är viktigast 

för motivationen utan de arbetsförhållanden som finns på arbetsplatsen. Wallenberg påstår att 

                                                             
9 Ahltorp, B, 1998, s 13 
10 Ahltorp, B 1998, s 170-171 
11 Csikszentmihalyi, M, 2003, s 269-270 
12 Ibid, 2003, s 48 
13 Ib id , 2003, s 42-43 
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det som ger bäst motivation i arbetet är autonomi och kompetenshöjning och att det som var 

mindre viktigt för motivationen var lön och bakgrund men författaren påstår också att 

chefsrollen, tryggheten och arbetsbelastningen inte har så stor betydelse för motivationen.
14

 

Wallenbergs studie behandlar arbetsmotivation hos kommunal och landstingsanställda vilket 

innebär att den till stor del omfattas av personal inom omsorgen. Denna studie är viktig för 

vår uppsatts på grund av att den behandlar arbetsmotivation hos personal inom omsorgen 

vilket även vår uppsatts gör. 

 

Bergengren är pedagog och ekonom med bred erfarenhet från näringslivet och den offentliga 

förvaltningen och bokens syfte är att läsaren skall få en förståelse för hur individer, grupper 

och ledare hänger ihop, påverkas av varandra och bildar en helhet.
15

 Bergengren tar i sin bok 

upp motivation i arbetet och att det då ofta är arbetsglädjen vi pratar om. Författaren menar att 

trivsel i arbetet ökar vår lust att arbeta. Andra faktorer som spelar in för trivseln är att arbetet 

blir utfört och ger ökad kvalité. Att få beröm för det vi gör i arbetet gör att vår motivation 

ökar men också att få feedback och uppmärksamhet för det vi gör. Att ha en möjlighet till 

befordran, att ha ett eget ansvar för sina arbetsuppgifter och att känna att andra litar på det 

man utför, är också starka motivationsfaktorer.
16

 Denna publikation var viktig för uppsatsen 

eftersom den beskriver hur arbetsmotivationen kan påverkas av olika faktorer som tillexempel 

beröm. 

 

Augner skriver om den inre motivationen och att vi kan lära oss att ta fram den. Augner 

bygger sin bok på forskning och egna erfarenheter och vill ge läsaren konkreta verktyg och 

handfasta råd om hur man kan öka sin inre motivation. Författaren menar att om vi ska känna 

motivation i vårt arbete så behövs det glädje och mening samt att vi bör få energi genom det. 

Augner hävdar att det är arbetsuppgifterna i det egna arbetet som ger energi och att energin 

beror på hur arbetet blir utfört och vilka arbetsuppgifter som finns. Med det menas, att görs 

arbetet på ett sätt som är frivilligt och att arbetsuppgifterna gillas, så ger det oss energi.
17

 En 

glädjekänsla uppkommer efter utfört arbete när vi lyckats med som ska utföras. Augner 

hävdar att meningsfullhet behövs i det som görs och det uppnås när någon tar emot det 

utförda arbetet. Det kan vara när medarbetarna hjälper de boendena med det de behöver till 

exempel att sköta den egna hygienen. Att känna stolthet i arbetet och att arbeta med andra mot 

                                                             
14 Wallenberg, J, 2003 s 21-22 
15 Bergengren, M, 2003, s 8 
16 Ibid, 38-39 
17 Augner, M, 2009, s 5   
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ett gemensamt mål skapar samhörighet i gruppen.
18

 Författaren tar upp att vissa saker i arbetet 

ger oss glädje medan andra uppgifter görs för att de måste göras, men att uppgifter också görs 

av nyfikenhet.
19

 Denna publikation är intressant för vår uppsatts på grund av att den behandlar 

hur arbetsuppgifterna kan påverka arbetsmotivationen. 

 

Fairchild studerade 300 sköterskor och administratörer från 10 olika sjukhus i Indiana State. 

Studien uppmärksammade att stress och utbrändhet bland sköterskor ökade på grund av det 

etiska beslutsfattande som sköterskorna dagligen stod inför. Undersökningen baseras på 

Fairchilds egna praktiska erfarenheter av patienter och deras familjer inom vårdyrket. I 

studien använder Fairchild sköterskornas intuition och reflektion, det vill säga sköterskornas 

upplevelser av rätt eller fel i arbetet och deras sätt att tänka kring konsekvenser av sitt 

handlande. Fairchilds studie kom fram till att sköterskornas arbetsmiljö påverkar både 

motivationen och den moraliska tillfredsställelsen i arbetet negativt.  Författaren menar att den 

inneboende motivationen behöver ett tillgängligt ledarskap och ett organisatoriskt stöd för att 

sköterskorna inte ska bli utbrända och lämna sina arbeten.
20

 Utifrån sin studie tog Fairchild 

fram en modell kallad NERS (Nurses Ethical Reasoning Skills). Denna modell visar hur det 

skulle kunna underlätta för vårdpersonalen och deras beslutsfattande genom att reflektera över 

och resonera om de ambivalenta värderingar som kan uppstå vid omvårdnad av patienterna. 

Denna studie är intressant för vår uppsatts för att den tydliggör arbetsmiljöns påverkan på 

arbetsmotivationen. 

 

2.3 Litteraturstudie om arbetsmotivation 

En litteraturstudie av Katzell & Thompson strävar efter att sammanställa och kategorisera 

teorier och undersökningar som är gjorda på ämnet arbetsmotivation. Kategoriseringen har 

genomförts genom att dela in teorier och undersökningar utifrån exogena och endogena 

faktorer. Exogena faktorer är yttre orsaker som påverkar motivationen, som till exempel: 

organisation, belöningar och sociala faktorer. Endogena faktorer är olika inre processer, som 

påverkar motivationen, till exempel attityder och förväntningar. I resultatet av studien 

framkommer det sju faktorer som kan anses öka arbetsmotivationen hos de anställda. 

1. Att den anställdes värderingar och motiv är passande för arbetet 

2. Att göra arbetet attraktivt genom att matcha det mot personalens motiv och värderingar 

                                                             
18 Augner, M, 2009, s 6   
19 Ibid, s 16 
20 Fairchild, R, 2010, s 354-361 
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3. Att ha målsättningar som är tydliga, utmanande, attraktiva och möjliga att uppnå 

4. Att ge medarbetarna personliga och materiella resurser, som främjar effektiviteten  

5. Att skapa stödjande sociala miljöer  

6. Att förstärka prestationer  

7. Att harmoniera alla dessa delar till ett förenat system 21 

Denna studie är viktig för vår uppsatts för att den grundar sig på många studier inom området 

arbetsmotivation, detta innebär att resultatet är mer generellt och därför mycket intressant att 

använda. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I den tidigare forskning som vi läst visade det sig att autonomi, kompetensutveckling och 

delaktighet var framträdande faktorer för att motivera medarbetarna i arbetet. I resultat- och 

analyskapitlet utreds om vår studie bekräftar vad tidigare forskning fått fram. De teorier vi 

använder vid analysen är ett systemteoretiskt perspektiv, Herzbergs tvåfaktorsteori och 

socialkonstruktivism.  

 

3.1 Generell Systemteori 

Den generella systemteorin har sitt ursprung i Ludwig Von Bertalanffys formuleringar. 

Generell systemteori är en biologisk teori där alla livsformer kan ses som ett system med olika 

subsystem (undersystem).
 22

 

Von Bertalanffy konstaterade på 1940-talet att ett system är sammanfattningar av 

samverkande faktorer. Enligt generell systemteori omfattar ett system olika delar som mer 

eller mindre är kopplade till varandra och varje del påverkas av de andra och är beroende av 

helheten.
23

 I generell systemteori har helheten alltid fördel framför delarna och i det moderna 

systemtänkandet så är det samspelet mellan uppbyggnad och uppgift som är det intressanta, 

inte innehållet. Som exempel på detta utifrån vår studie består enheterna inte bara av boende 

utan även av personal, chef och hjälpmedel. Dessa delar skapar tillsammans ett system som 

påverkar helheten på enheten och skulle kunna innebära att arbetsmotivationen definieras 

olika på olika enheter. Generell systemteori innebär att tänka cirkulärt där varje del ger sitt 

bidrag och att dessa delar rör sig tillsammans och bildar det system som exempelvis en enhet 

innebär. Inom fysikens kausalitetstänkande så beror en händelse av en bestämd orsak det vill 

                                                             
21 Katzell, R, Thompson, D, 1990 s 144 ff 
22 Payne, M, 2008, s 213 
23 Von Berta lanffy,  L ,  1968, s 3ff  
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säga att det är linjärt. Inom systemteorin som är cirkulärt så kan inte en händelse förklaras på 

samma sätt då varje del påverkar varandra och tillsammans bidrar till händelseförloppet.
24

 Ur 

ett generellt systemteoretiskt perspektiv kan det sociala studeras genom att undersöka hur 

människor interagerar med varandra, för att därigenom skapa ett samspel i den arbetsgrupp de 

finns i. Här är det individen i sig som kommer att analyseras men även hur denne påverkas 

och påverkar arbetsgruppen. För att förstå hur enheter eller organisationer är uppbyggda och 

hur kommunikationen mellan människor fungerar är det viktigt att man tänker i logiska nivåer 

och ett grundläggande begrepp inom systemteorin är just nivåer.
25

  

 

3.2 Herzbergs tvåfaktorsteori 

Frederick Herzberg utförde i slutet av 50-talet en omfattande undersökning om medarbetares 

negativa och positiva känslor till olika arbetsrelaterade faktorer. Denna studie resulterade i 

den så kallade tvåfaktorsteorin. Herzbergs tvåfaktorsteori tar upp såkallade hygienfaktorer, 

vilka är faktorer som framkallar negativa känslor i arbetet och motivationsfaktorer som 

utlöser positiva känslor i arbetet.
26

 Hygienfaktorerna är enligt teorin förknippade med 

arbetsomgivningen och motivationsfaktorerna är förknippade med själva 

arbetsuppgifterna.
27

 Herzbergs hygienfaktorer är, enligt Wolvén, arbetsledning, 

personalpolitik, lön, fysisk miljö och motivationsfaktorerna är framgång, ansvar, 

erkännande och prestation. 
28

 För att kunna uppfylla motivationsfaktorerna bör arbetet 

anpassas så att medarbetarna känner att arbetet medför någon typ av belöning vilket i sin tur 

leder till ökad arbetsmotivation. Hygienfaktorerna är dock lika viktiga som 

motivationsfaktorerna då de tar bort missnöje och fungerar som prestationshöjare men då 

endast till en viss nivå. För att frambringa hög arbetsmotivation måste motivationsfaktorerna 

vara uppnådda. Vid brist på uppnådda motivationsfaktorer börjar medarbetarna söka brister i 

hygienfaktorerna och därefter kräva mer från hygienfaktorerna för att upprätthålla sin 

arbetsprestation.
29

 Herzbergs tvåfaktorsteori visade sig vara användbar i studien då 

frågeguiden utgick ifrån de motivations och hygienfaktorer som Herzberg tar upp i sin teori. 

 

 

                                                             
24 Öquist, O, 2008, s 27 
25 Ibid, s 13 
26 Ahltorp, B, 1998, s 171, Bergengren, M, 2003, s 39 & Bakka, J, et al, 1993, s 170 
27 Bruzelius, L & Skärvad, P, 1995, s 249 
28 Wolvén, L, 2000, s 174 
29 Miner, J, 2007, s 48 
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3.3 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism innebär att man intar ett kritiskt förhållningssätt mot det som tas för 

givet det vill säga att man ska vara objektiv och opartisk mot den förståelse man har av 

livsvärlden och sig själv. Vi människor har en förmåga att kategorisera världen omkring oss 

då detta hjälper oss att göra den begriplig men detta innebär inte att våra kategoriseringar är 

verklighetsbaserade. Som exempel på detta tar Burr upp musiken, vi vet vad som är pop och 

vad som är klassisk musik trots att det i begreppet musik inte finns något som gör att vi kan 

kategorisera på detta sätt.
30

 Människors sätt att kategorisera för att förstå världen är bunden 

till den tid och kultur de lever i vilket innebär att människors sätt att förstå livsvärlden 

förändras med tiden och är olika beroende på var man bor. Enligt ett socialkonstruktivistiskt 

synsätt skapas vår kunskap genom möten med andra människor i vardagen. Denna kunskap 

konstrueras och upptas av människor som sanningar vilket innebär att den är socialt 

konstruerad då den inte är objektiv med resten av världen utan har förankringar i den kultur 

och tid man lever i.
31

 

Sociala konstruktioner uppstår i samspel mellan människor vilket resulterar i att vanor, 

traditioner, och olika handlings- och tankemönster uppstår.
32

 Vår kunskapsbank byggs alltså 

upp genom olika möten med andra människor vare sig det är genom samtal, böcker eller 

media.
33

 Vår livsvärld omfattas med andra ord av en social ordning som strukturerar vårt sätt 

att vara. Exempel på detta kan vara människors sätt att handla utifrån ett yrke, gentemot våra 

arbetskamrater eller som förälder gentemot våra barn.
34

 Genom att spela olika roller och att få 

roller tillskrivna skapar vi vår identitet samtidigt som vi bidrar till att upprätthålla olika 

sociala konstruktioner. Den sociala ordningen skapar därmed olika handlingsbegränsningar i 

de roller som vi intar. Vi använder oss av socialkonstruktivism för att synliggöra olika 

konstruktioner som uppstår i samarbetet mellan människor.     

 

4. Metod 

Metodkapitlet börjar med att beskriva vår förförståelse inför studien. Därefter görs en kort 

beskrivning av de vetenskapsfilosofiska perspektiv som vi använder oss av, det vill säga det 

dialektiska synsätt vi haft. Kapitlet avslutas med reliabiliteten; studiens trovärdighet och 

giltighet samt validiteten d.v.s. om studien mäter det den avser att mäta.  

                                                             
30 Burr, V, 2003, s 2f 
31 Burr, V, 1995, s 3f  
32 Alvesson, M, & Sköldberg, K, s 86 
33 Burr V, 1995, s 3 
34 Alvesson, M & Sköldberg, K, s 86 
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4.1 Förförståelse 

Vår förförståelse för hur arbetsmotivation definieras på äldreboenden torde vara relativt god 

då en av oss arbetat som vikarie på ett äldreboende under cirka ett år, samtidigt som den andre 

arbetat inom vårdyrket hela sitt yrkesverksamma liv. Trots detta upplever vi att vår kunskap 

om arbetsmotivation är väldigt begränsad, då kollegor oftast inte pratar om vad som motiverar 

dem i arbetet. Visserligen kan någon ibland påstå att deras motivation inte är på topp men 

detta brukar ofta förknippas med dålig sömn, sjukdom eller att ”humöret” blivit utsatt för 

negativ påverkan. På vår arbetsrelaterade praktik var vi på varsitt kommunalt äldreboende, där 

vi fick följa med enhetscheferna på boendet i det som ingick i deras arbetsuppgifter. Dessa 

uppgifter var bland annat medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och nyrekrytering av personal. 

Det ledde till att vi ville undersöka om det är någon skillnad på arbetsmotivationen inom ett 

privat eller ett kommunalt äldreboende och hur chef och medarbetare definierar 

arbetsmotivation 

 

4.2 Vetenskapsfilosofisk position 

Studien har sin utgångspunkt i kvalitativa intervjuer där material om intervjupersonernas 

subjektiva upplevelser granskas av oss som undersökare.
35

 I studien letar vi efter motsägelser 

när det gäller arbetsmotivationen på privat respektive kommunalt boende samt mellan chef 

och medarbetare. Att leta efter motsägelser i intervjuer är något som Kvale och Brinkmann 

menar är ett dialektiskt perspektiv.
36

 Larsson hävdar att i det dialektiska perspektivet beaktas 

de motsägelser som kan uppmärksammas i det som intervjupersonerna säger men även hur 

dessa kan förhålla sig till de motsägelser som upplevs i vår sociala verklighet.
37

 

   

4.3 Tillvägagångssätt 

För att ta reda på hur det förhöll sig med arbetsmotivationen i äldreomsorgen inom den 

kommunala och den privata sektorn intervjuade vi en chef och två medarbetare på varje enhet. 

Intervjutillfällena tog cirka 20-50 minuter att genomföra. I dessa intervjuer används en 

frågeguide med egna frågor och med fyra olika teman.
38

 Dessa fyra teman är; bakgrund, 

motivation, relationer och arbetsmiljö. Vi började med att ringa till chefen på det privata 

äldreboendet för att se om det fanns intresse att medverka till studien och när det var klart 

                                                             
35 Larsson, S, 2005, s 101 
36 Kvale, S & Brinkmann, S, 2009, s 244 
37 Larsson, S, 2005, s 94 
38 Se bilaga 1 
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skickades ett informationsbrev ut via e-post där syftet med studien förklarades.
39

 Anledningen 

till att vi började med att kontakta ett privat boende var att det inte fanns så många privata 

aktörer och därmed var deras deltagande mycket angeläget. När det blev dags att ta kontakt 

med det kommunala äldreboendet visade det sig bli ett stort dilemma. För det första upplevde 

vi att det var mycket svårt att få kontakt med någon chef inom kommunen. När vi sen fick 

kontakt verkade de positiva och skulle kontakta oss vilket inte inträffade. Ett nytt boende 

kontaktades där samma procedur upprepades. Nästa kontakt gjordes personligen med en chef 

som var mycket positiv till att medverka och en tid inbokades. Denna tid avbokades samma 

dag som intervjuerna skulle genomföras och en ny tid upprättades. När även denna tid 

avbokades genomfördes ändå intervjuerna med medarbetarna.  I ett sent skede återkom chefen 

återkom med ny tid och eftersom intervjun var viktig för studien så genomfördes den.  

 

4.4 Urval 

När det gäller vilka äldreboenden och vilka intervjupersoner som medverkat i studien var 

detta urval baserat på tillgänglighet det vill säga att vi använde de personer och enheter som 

efter förfrågan varit villiga att medverka. Det enda kriteriet som vi satte upp vid detta urval 

var att ett boende skulle vara privat och ett skulle vara kommunalt. Det negativa med denna 

typ av icke slumpmässiga urval är enligt Olsson & Sörensen att möjligheten till att 

generalisera minskar och därmed minskar också studiens reliabilitet.
40

  

 

4.5 Intervjuer 

En halvstrukturerad livsvärldsintervju med sex personer används i studien som enligt Kvale & 

Brinkmann ”söker få beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka de 

beskrivna fenomenens mening”. Att kunna göra förändringar i intervjufrågornas form och 

ordningsföljd för att eventuellt följa upp de svar som ges är något som kan göras i en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju.
41

 Intervjuerna berör två perspektiv, chefens och 

medarbetarnas syn på arbetsmotivation. Frågorna som användes var skrivna på ett sätt så att 

de var lätta att förstå och inte innehöll några akademiska ord som kunde missförstås av 

intervjupersonerna. Detta är, enligt Esaiasson et al, en grundregel vid utformande av 

intervjufrågor.
42

  Frågorna inspirerades i sin utformning av Herzbergs motivation- och 

                                                             
39 Se bilaga 2 
40 Olsson, H, Sörensen, S, 2007, s 70 
41 Kvale, S & Brinkmann, S, 2009, s 139-140 
42 Esaiasson, P, et al, 2007, s 298 
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hygienfaktorer då vi ansåg att en koppling till denna teori skulle bidra till att innehållet i 

intervjuerna skulle bli mer fokuserat på området arbetsmotivation.  De teman som studiens 

frågor fokuserade på var bakgrund, arbetsmotivation, relationer och arbetsmiljö. De inledande 

bakgrundsfrågorna om ålder, utbildning var mest till för att upprätta en god kontakt med 

intervjupersonerna. Detta är något som Esaiasson et al benämner som 

”uppvärmningsfrågor”.
43

 Frågorna runt temat arbetsmotivation hade som syfte att ge svar på 

den direkt uttalade definitionen av arbetsmotivation. Under studiens teman om arbetsmiljö 

och relationer var tanken att det outtalade eller det som skapar den uttalade 

arbetsmotivationen skulle komma till uttryck. När det var dags för intervjuerna genomfördes 

samtliga intervjuer på det privata och det kommunala boendet i ett enskilt rum, som 

intervjupersonerna själva valde. Detta gjordes av praktiska skäl då genomförandet av 

intervjuerna skedde antingen före eller efter ett arbetspass. Innan intervjun eftersträvades en 

90 gradig vinkel på positionen mellan undersökaren och den som blev intervjuad på grund av 

att den som blev intervjuad skulle kunna se rakt fram utan att möta undersökarens blick. 

Denna positionering medförde en större frihet vilket förhoppningsvis har bidragit till djupare 

reflektioner med fylligare svar på frågorna.
44

 Under intervjun användes två 

ljudupptagningsenheter, en MP3-spelare och en mobiltelefon. Detta gjordes för att öka 

säkerheten. En av oss intervjuade och den andre förde anteckningar och gjorde vid behov 

inlägg. 

 

4.5.1 Transkribering 

Transkribering innebär att intervjun skrivs ut ordagrant med pauser, harklingar och gester, det 

vill säga att allt som sker vid intervjutillfället omformuleras från ljud och gester till text.
45

 När 

vår transkribering av intervjumaterialet gjordes valde vi att inte skriva ner pauser och 

hummanden då detta inte var relevant för studien. Detta innebar att den transkriberingsmetod 

som använts till viss del varit selektiv. Det sammanlagda antalet sidor efter transkriberingen 

av intervju materialet blev 59 sidor.  

 

4.5.2 Analysen av intervjuerna 

Det insamlade intervjumaterialet analyserades först genom meningskategorisering vilket är ett 

sätt att koda data till olika kategorier. Detta innebar att vi kopplade materialet från 

                                                             
43 Esaiasson, P, et al, 2007, s 298 
44 Jmf, Ohnstad, A, 1995, s 27 
45 Kvale, S, 1997, s 156 & Kvale, S & Brinkmann, S, 2009, s 194 
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intervjuerna till de teman som framkom i analysen.
46

 Då vi använde oss själva som ett 

instrument i analysen innebar det att kategoriseringen utgått från våra erfarenheter och 

kunskaper inom området. Att forskaren själv anses vara mätinstrumentet inom kvalitativ 

forskning är även något som Patton tar upp i sin bok.
47

 Temana analyserades via de valda 

teorierna vilket innebar att studien växlade mellan valda teorier och det empiriska 

materialet.
48

 Detta hjälpte oss att upptäcka mönster i vår empiri som eventuellt inte hade 

upptäckt utan våra teoretiska verktyg. Intervjuerna tolkades utifrån olika teorier och empiriskt 

material vilket gör denna studie abduktiv, det vill säga att vi använde oss av flera olika teorier 

och tidigare forskning för att via dem hitta eventuella underliggande mönster i analysen av 

våra intervjuer.
49

  

Resultaten kan förhoppningsvis användas till att synliggöra vad som skapar arbetsmotivation 

hos medarbetarna något som kan vara mycket givande för enheter inom denna sektor att ta till 

sig.  

 

4.5.3 Reflektioner av intervjuer 

Vid intervjuerna på det privata boendet möttes vi av en fräsch byggnad med fin interiör vilket 

skapade ett bra första intryck. Inne på boendet var stämningen lugn och harmonisk vilket 

ytterligare förstärkte det första intrycket. Samtliga intervjupersoner var väldigt positiva till sin 

arbetsplats vilket också smittade av sig på oss som undersökare. Som undersökare ska man 

enligt Denscombe vara neutral, fördomsfri och opartisk vilket vi i efterhand märkte att vi inte 

varit.
50

 När analyseringen av materialet gjordes intogs ett extra kritiskt förhållningssätt på 

grund av upptäckten att vi blivit påverkade av verksamheten, vilket i sin tur skulle kunna 

påverka resultatet. 

 

4.6 Analysverktyg 

Det analysverktyg som studien använde sig av var meningskategorisering av det 

transkriberade intervjumaterialet. Tre olika teorier användes vid analyseringen, 

socialkonstruktivism, systemteori och Herzbergs tvåfaktorsteori. I tolkningen av det 

transkriberade materialet utfördes en meningskategorisering som innebar att data kodades till 

kategorier där det framkom olika teman över vad arbetsmotivationen var för 

                                                             
46 Patton, M, 2002, s 465 
47 Ibid,  s 467 
48 Larsson,S, 2005, s 23 
49 Jmf. Larsson,S, 2005, s 23 & Alvesson, M & Sköldberg, K, 2008, s 55 
50 Jmf. Denscombe, M, 2004, s 194 
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intervjupersonerna. De olika teman som framkom var arbetskamrater, arbetsplatsen och de 

boende.
51

 Studien jämförde upplevelsen av vad som är arbetsmotivation mellan kommunal 

och privat verksamhet vilket innebar att en dialektisk vetenskapsfilosofi användes.
 52

 

 

4.7 Reliabiliteten 

Eftersom vår erfarenhet att göra intervjuer inte var stor så ansåg vi det nödvändigt att göra den 

första intervjun som en pilotstudie för att öka vår studies trovärdighet och giltighet. Detta 

visade sig vara bra eftersom några frågor behövde en justering, vissa av frågorna flyttades och 

någon fråga togs bort av den orsaken att den fanns i två varianter. Enligt Kvale & Brinkmann 

behöver inte ledande frågor minska reliabiliteten i intervjuer men studien har så långt det varit 

möjligt undvikit att ställa sådana frågor.
53

 Vissa av våra frågor ledde däremot till några 

följdfrågor. För att stärka reliabiliteten försökte vi att ha ett tydligt syfte och tydliga 

frågeställningar. Enligt Kvale och Brinkmann blir det mer resultat om undersökaren får 

använda sin egen intervjuteknik och improvisera. Dessutom motverkas kreativiteten och 

variationsrikedomen om det ligger för stor tonvikt på reliabiliteten.
54

  

 

4.7.1 Validitet: 

Studien vill mäta om det finns skillnader i vad medarbetare och chefer definierar som 

arbetsmotivation och validitet innebär att mätinstrumentet mäter det som det avser att mäta.
55

 

Eftersom vi som undersökare fungerar som mätinstrument då det gäller en kvalitativ studie 

innebär det att vi ska granskas i detta avseende.
56

 Förförståelse kan vara betydande för det 

resultat som framkommer vilket innebär att detta ska klargöras för att läsaren själv ska kunna 

bedöma hur undersökaren påverkats eller påverkat. I genomgången av vår förförståelse 

framkom det att en av oss har arbetat som vikarie på ett äldreboende vid ett antal tillfällen 

vilket skulle kunna påverka studieresultatet men eftersom studien hade två undersökare kan 

subjektiviteten systematiskt kontrolleras och därmed stärks validiteten.
57

 Under intervjuerna 

användes två inspelningskällor vilka båda gav god ljudkvalitet, detta bidrog till god 

transkribering med minimal risk för feltolkningar av intervjupersonernas uttalanden.
58

 

                                                             
51 Patton, M, 2002, s 465 
52 Larsson, S, 2005, s 94, Kvale,  S & Brinkmann, S, 2009, s 68 
53 Kvale, S & Brinkmann, S, 2009, s 188 
54 Ibid, s 264 
55 Olsson, H, Sörensen, S, 2007, s 76 
56 Jmf Patton, M, 2002, s 467 
57 Jmf Dalen, M, 2007, s 116 
58 Jmf Dalen, M, 2007, s 118-119 
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Enligt Kvale kan en kvalitativ studie aldrig leda till en valid vetenskaplig kunskap om den 

bygger på den positivistiska synens kriterier att det finns en ”sanning” som ska ”mätas”.
59

 

Kvale rekommenderar istället de metoder som finns sammanfattade i de sju 

valideringsstadierna, det vill säga kontroller, ifrågasättande, teoretiserande samt 

kommunikation av forskningsresultaten.
60

 De två första stadierna innebär att det ska vara ett 

tydligt tema som har förankring i en teori samt att man bör planera sin studie med lämpliga 

metoder som inte någon tar skada av. Denna studie har ett tydligt syfte och använder sig av tre 

olika teorier. Det tredje stadiet gäller intervjun och för att öka validiteten så var en av oss 

observatör när den andre intervjuade. I det fjärde stadiet som gäller intervjuerna, valdes att 

ordagrant transkribera intervjumaterialet, vilket gjordes av den som varit observatör vid 

intervjutillfället. Vi valde ändå att bara belysa vissa citat som är relevanta i studien. I analysen 

gjordes en återkoppling till de teorier och de tidigare forskningar som användes vilket även 

det femte stadiet handlar om. Vi försökte också analysera så att vi skulle få svar på de 

frågeställningar vi hade. De två sista stadierna användes inte eftersom de tar upp om studiens 

syfte, metod och material håller måttet och om rapporteringen samt den roll som läsarna av 

studien spelar för att den ska anses som valid eller inte.  

 

4.7.2 Triangulering: 

I studien användes följande trianguleringar: undersökartriangulering, teoritriangulering, 

triangulering av vetenskapsfilosofi samt triangulering av datakällor. De olika 

Trianguleringarnas syfte är inte att finna likheter i det som framkommer utan att se om det 

finns några skillnader. Om några skillnader visar sig innebär detta inte att det försämrar 

studiens reliabilitet utan snarare leder det till en djupare förståelse.
61

 Larsson refererar till 

Patton som anser att trianguleringar öppnar upp för fler infallsvinklar och sätt att se på 

företeelsen vilket därmed stärker både validiteten och reliabiliteten på studien.
62

 Vi delade 

under studien upp våra intervjuer, vilket innebar att vi genomförde tre intervjuer var och att 

den av oss som genomförde en intervju inte transkriberade materialet utan detta jobb gjordes 

av den andre undersökaren. Efter transkriberingen av intervjumaterialet kontrollerade 

intervjuaren textens överensstämmelse med ljudupptagningen.
63

 Materialet analyserades vid 

                                                             
59 Kvale, S, 1997, s 215 
60 Ibid, s 218ff 
61 Patton, M, 2002, s 248 
62 Larsson, S, 2005, s 117 
63 Ibid, s 109 
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flera olika tidpunkter vilket ytterligare stärker studiens trovärdighet.
64

 Detta innebar att vi 

gjorde det Larsson kallar för en undersökningstriangulering. Vid analyseringen av 

intervjuerna användes tre olika teorier för att på det sättet försöka nå en djupare förståelse om 

arbetsmotivationen vilket innebar en teoritriangulering. Intervjupersonerna hade olika 

positioner i arbetslivet, två var chefer och fyra var medarbetare. Detta medförde att studien 

prövade begreppet arbetsmotivation på grupper med olika samhällsställning för att kunna 

utforska styrkan i det som uttalades.
 65

 Vilket betyder att vi även gjort en triangulering av 

datakällorna. 

 

4.7.3 Etiska ställningstaganden   

Det informationsbrev som skickades till intervjupersonerna tog upp de etiska 

ställningstaganden som behövs, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.
66

 Detta krävde information till 

intervjupersonerna om syftet med studien. I och med att de gått med på en intervju så ansåg vi 

att de gav sitt samtycke, men ett muntligt samtycke lämnades även när vi träffades. I det 

tredje kravet angående konfidentialitet talade vi om för dem att de när som helst kunde 

avbryta intervjun och säga att de inte ville medverka längre och att detta inte skulle leda till 

negativa följder. Om de beslutat sig för att medverka eller avbryta ska vi som undersökare 

inte utöva påtryckningar eller försöka påverka intervjupersonerna att fortsätta eller avsluta.  

Vi har heller inte stått i någon form av beroendeförhållande till de intervjuade.  

 

5. Resultat och analys 

Detta kapitel börjar med att ge en kort presentation av intervjupersonerna för att få en 

introduktion i deras livsvärld. Därefter presenteras resultatet och analysen utifrån de tidigare 

forskningsresultat som denna studie använt sig av. I vår studie framkom en del förhållanden 

som enligt intervjupersonerna ansågs vara relaterade till att öka deras arbetsmotivation. Dessa 

förhållanden var humor, öppen kommunikation, prestera bra, eget ansvar, rätt personlighet för 

yrket, lön, beröm, hjälpmedel, mer pengar till verksamheten, utbildning samt välmående hos 

de boende. Resultaten från intervjuerna kommer att kopplas till tidigare forskning och de 

teorier som vi valt för studien det vill säga Generell Systemteori, Herzbergs tvåfaktorsteori 

samt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. När vi gjorde vår meningskategorisering framkom 

                                                             
64 Larsson, S & Goldberg, T, 2008, s 165 
65 Larsson, S, 2005, s 109 
66 Vetenskapsrådet, internetreferens, s 7f 
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det tre teman som används i resultatredovisningen. Dessa tre teman var 1: Arbetskamrater 2: 

Arbetsplatsen 3: De boende. Studiens syfte var att få svar på hur chefer och medarbetare inom 

kommunal och privat äldreomsorg såg på arbetsmotivation. Genom att analysera 

intervjumaterialet har vi försökt att få svar på detta. Kapitlet avslutas med en 

resultatredovisning där svaret på forskningsfrågorna synliggörs. 

 

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Intervjuperson 1 är chef på det privata boendet och har arbetat med vård och omsorg hela sitt 

liv. Intervjupersonens intresse för vårdyrket började i tidig ålder då hennes morfar hamnade 

på ett sjukhem. Hon upplevde då sjukhemmet som ett fruktansvärt ställe där folk låg 

instängda i sina sängar med hjälp av gallergrindar och att rummen delades av flera patienter. 

Hennes erfarenhet som chef är bred, då hon arbetat på flera stora omsorgsföretag runt om i 

Sverige. 

 

Intervjuperson 2 har vårdbiträdesutbildning och hon har alltid tyckt om att arbeta med och ta 

hand om äldre. Intervjuperson 2 arbetade inom kommunal verksamhet till för nio år sedan då 

hon började på det privata boendet, där hon nu arbetar. När hon började på det privata boendet 

var hon tjänstledig från arbetet inom kommunen men då hon trivdes bättre på det privata 

valde hon att lämna den kommunala verksamheten bakom sig. Kommunen hade då börjat 

vidareutbilda vårdbiträden till undersköterskor, vilket intervjuperson 2 gick miste om på 

grund av sin förflyttning.     

 

Intervjuperson 3 har arbetat cirka tre och ett halvt år på det privata boendet vilket hon trivs bra 

med. Hon är utbildad undersköterska och hon har tidigare arbetat som personlig assistent. När 

hon började på det privata boendet gick hon miste om lönepåslaget, som kommunen hade, 

vilket innebar att hon gick ner i lön men detta anser hon inte spela någon roll. Det som hon 

upplever vara en fördel med det privata boendet är att det är litet vilket innebär att man känner 

alla och har tid för alla. Hennes uppfattning om kommunen är att det är mycket ”tjafs om 

småsaker” som ur hennes perspektiv inte har någon betydelse samt att hon upplever att 

cheferna inte är kompetenta. Detta har medfört att hon helst inte vill arbeta kommunalt igen. 

 

Intervjuperson 4 är undersköterska och har arbetat inom vården under hela sin yrkeskarriär. 

Hon har tidigare arbetat inom landstinget men har de senaste åtta åren arbetat på en enhet 
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inom kommunen. I arbetsgruppen upplever hon att kommunikationen är bra då det är ”raka 

rör”. Det innebär att om någon inte hunnit med det som ska göras säger de bara det till 

nästkommande personal, som då istället utför detta arbete, vilket aldrig är något problem. 

Intervjuperson 4 anser att man ska göra så gott man kan på arbetet men vissa dagar upplever 

hon att energin bara tar slut. Denna förlust av ork verkar dock inte inträffa för alla då hon 

upplever att vissa personer alltid verkar vara på topp. 

 

Intervjuperson 5 arbetar på ett kommunalt boende vilket hon trivs bra med. Tidigare har hon 

varit egenföretagare inom restaurangbranschen. Hon är utbildad sjuksköterska i sitt hemland 

men denna merit har hon ingen nytta av i Sverige då reglerna här är annorlunda. Anledningen 

till att hon började arbeta på enheten var att det var lätt att få arbete, men då som 

undersköterska. Intervjuperson 5 anser även att man måste ha en viss personlighet för att 

arbeta inom vårdyrket då inte alla duger.  

 

Intervjuperson 6 arbetar som chef på ett kommunalt boende där hon har arbetat i cirka fem år. 

Tidigare har hon även arbetat hos privata aktörer och då främst med olika projekt. Det som 

intervjuperson 6 upplevde som mest positivt med att arbeta inom den privata sektorn var att 

man själv kunde välja ut sina medarbetare och att medarbetarna verkligen jobbar för att nå de 

mål som satts upp. Eftersom hon är en drivande person som helst vill ha snabba resultat kan 

hon ibland uppleva att kommunens beslutsvägar känns lite långa. 

 

5.2 Resultat och analys utifrån intervjupersonernas definition på arbetsmotivation 

Här analyserade vi fram vad intervjupersonerna ansåg vara motiverande i deras arbete inom 

äldreomsorgen och kom fram till att humor, öppen kommunikation, prestera bra, eget ansvar, 

rätt personlighet för yrket, lön, beröm, hjälpmedel, mer pengar till verksamheten, utbildning 

samt välmående hos de boende var det som ökade intervjupersonernas arbetsmotivation. 

 

Tema 1: Arbetskamrater 

Intervjupersonerna menar att arbetskamraterna har en positiv inverkan på arbetsmotivationen. 

Det sätt som arbetskamraterna bidrar med för att få en ökad motivation är enligt 

intervjupersonerna humor, öppen kommunikation och beröm. I följande citat illustreras dessa 

faktorer. 
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IP 1: ”Det är skitjobbigt periodvis. Så gäller det liksom att vi peppar varandra och att vi har 

kul, att vi kan skoja och att det är ett öppet klimat”. 

IP 2: […]”att man resonerar tillsammans vad som är bra för den här arbetsplatsen” 

IP 3: ”att man har arbetskamrater som är likadan så att alla är på samma linje då funkar det ju 

och det är ju det som är roligt”  

IP 4: ”ja arbetskamraterna helt klart […] det är, raka puckar eller vad jag ska säga, i 

kommunikation att man behöver inte räkna ut själv att det skulle väl jag ha gjort” 

 

Här ser vi att öppen kommunikation och humor är något som ansågs vara motivationshöjande 

i sina arbeten. Detta är något som även stöds av Augner som skriver att om man känner glädje 

i sitt arbete och att arbetsuppgifterna blir utförda på ett specifikt sätt så ger arbetet energi.
67

 

Att vår lust att arbeta ökar om vi trivs med vårt arbete menar Bergengren vara 

motivationshöjande.
68

  

I ovanstående citat syns det att IP 1 som är chef på det privata boendet, på olika sätt försöker 

stödja och vara tillgänglig för sina medarbetare vilket är motivationshöjande enligt Fairchilds 

studie. Fairchild skriver att den inneboende motivationen behöver ett tillgängligt ledarskap för 

att personalen inte ska bli utbrända och lämna sina arbeten.
 69

  

 

Beröm för sin arbetsinsats från chef, arbetskamrater och anhöriga var något som några av 

intervjupersonerna ansåg vara viktigt för arbetsmotivationen vilket vi kan se här:  

 

IP 3: ”Man får ofta beröm av anhöriga, så mycket beröm så att man nästan inte kan ta emot 

ibland, för man är inte van, […] ja chefen då får man ju mycket beröm av och sen berömmer 

vi varandra, arbetskamrater emellan.”  

IP 4: ”chefen berömmer oss jättemycket många gånger och många av pensionärerna, liksom 

ger uppskattning…”. 

 

En av cheferna som vi intervjuade sade sig ge mycket beröm vilket stöds av medarbetarna, i 

följande citat visas detta: 

 

                                                             
67 Augner, M, 2009, s 5   
68 Bergengren, M, 2003, s 40 
69 Fairchild, R, 2010, s 354-361 
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IP 1: ”Ja, det tycker jag faktiskt. Jag försöker göra det varje dag. På olika sätt då, alltså i och 

med att jag jobbar ju med alla. […] Att man liksom lyfter fram olika saker och så där. Så att, 

jo men jag försöker göra det”.  

IP 3: ”[…] jomen de kanske vill ha något tillbaka av chefen och det får vi ju alltid, beröm och 

vi får små gåvor och ja hon är väldigt duktig…” 

 

Ahltorp menar att det är den teambyggande ledarens roll att motivera sina medarbetare vilket 

vi kunde se här att chefen vi intervjuade gjorde i och med att denne gav sina medarbetare 

beröm.
70

 Våra intervjupersoner ansåg att beröm var viktigt i arbetet vilket också stöds av Bergengren 

som menar att om vi får beröm för vårt arbete så ökar vår arbetsmotivation.
71

  

Tema 2: Arbetsplatsen 

Det som ansågs vara motiverande under detta tema var: att prestera bra, utbildning, lön, mer 

pengar till verksamheten, eget ansvar, hjälpmedel samt att ha rätt personlighet för yrket. När 

det gäller att prestera bra och att få ta eget ansvar uttalade sig intervjupersonerna på följande 

sätt: 

IP 2: ”det är roligt att gå hit det är roligt se att man känner att man gjort ett bra jobb när man 

går hem att man känner sig idag är jag nöjd, jag har gjort det som krävs och sen att man tar 

ansvar” 

IP 2: ”jo men det liksom tycker jag att det är, att arbetsledaren låter en ta egna initiativ” 

IP 3: ”är det väll det att man känner här att man kan ta sig, eller vi har väll stressigt ibland vi 

också, men man kan ändå ta sig tiden eller vi tar oss tiden.” 

 

Eftersom IP 2 säger sig vara nöjd efter en dag på jobbet och att denne gjort vad som krävts så 

tolkar vi det som att hon känner att hon har tagit ansvar och gjort en god arbetsprestation. Att 

prestera bra kan även kopplas till Augners studie då författaren menar att en glädjekänsla 

uppstår när vi lyckats utföra det vi ska.
72

 Detta är något som vi kan se i IP 2s citat som visar 

att det är roligt när man känner att man gjort ett bra jobb. Som nämndes tidigare består 

motivation av olika drivkrafter vilket skulle kunna innebära att personalen stimuleras till att 

prestera bra på grund av den glädjekänsla som uppstår vid ett väl utfört arbete.
73

 Även IP 3 

anser att det är motiverande att kunna ta eget ansvar i arbetet, i citatet ovan beskriver IP 3 att 

                                                             
70 Ahltorp, B, 1998, s 171 
71 Bergengren, M, 2003, s 39 
72 Augner, M, 2009, s 6 
73 Jmf. Bruzelius, L, Skärvad, P, 1995, s 246-247 
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hon ”tar sig tiden” vilket här innebär att hon själv kan prioritera olika arbetsuppgifter som de 

boende framför städning då städningen i stället kan göras när det är mindre stressigt.  

 

I följande citat anses lön, mer pengar till verksamheten samt utbildning som något 

motiverande. 

IP 4: ”mer lön naturligtvis och mer pengar att röra sig med och kunna göra saker för dem och 

med dem” 

IP 5: ”Utbildningar och lön. Öh, vad heter det där? Spetskompetens, vidareutbildningar och 

lön” 

IP 6: ”vi får bra utbildningar som ledare, […]Motivation ja de är väl att man blir mer 

motiverad man vet att man kan få de här utbildningarna som man behöver.” 

 

Att utbildning är något som främjar motivationen kan även noteras i 

Wallenbergs studie då resultatet visade att kompetenshöjning var något som 

främjade motivationen i arbetet.
74

 

En av intervjupersonerna ansåg att rätt personlighet för yrket var något som ökade 

arbetsmotivationen vilket visas i följande citat. 

 

IP 5 ”för det första, man måste ha en viss personlighet för att jobba i det yrke man har, för inte 

alla duger, liksom man måste ha en viss grund för att jobba inom, visst yrke spelar ingen roll 

om man är polis eller jobbar inom vården” 

 

Intervjupersonen menar här att den som arbetar på en arbetsplats också bör vara intresserad av 

det arbete som ska utföras. I Katzell & Thompsons studie framkom att den anställdes 

värderingar och motiv bör vara passande för arbetet.
75

 Katzell & Thompsons menar att rätt 

motiv och värderingar behövs för att främja arbetsmotivationen vilket också bekräftas av vår 

intervjuperson. 

 

Eftersom flera av intervjupersonerna tar upp de hjälpmedel som finns på arbetsplatsen som 

något positivt så tolkar vi detta som att hjälpmedel underlättar arbetsuppgifterna och därmed 

motiverar personalen i sitt arbete. De hjälpmedel som nämns av intervjupersonerna är främst 

takliftar och larm vilket vi kan se i följande citat: 

                                                             
74 Jmf. Wallenberg, J, 2003 s 22 
75 Katzell, R, Thompson, D, 1990 s 144 ff 
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IP 2: ”då har endera boende larm på armen eller så har de här då,(pekar på en telefon på 

väggen) de är ju jättebra för då kan vi prata med varandra också” 

IP 1: ”att förenkla hela tiden […] det här är ju ett tungt jobb både fysiskt å psykiskt, så att ju 

mer man kan komma på. Det är ju som takliftarna tillexempel det är ju jätteviktigt” 

IP 3: ”Ja den tycker jag är bra, vi har ju takliftar just för lyft” 

 

Att hjälpmedel skulle kunna vara motiverande på arbetsplatsen stärks även av Katzell och 

Thomson där resultatet visar att materiella resurser främjar både effektiviteten och 

arbetsmotivationen.
 76

   

 

Tema 3: De boende 

På de äldreboenden vi besökte framkom det från samtliga intervjupersoner, oavsett kommunal 

eller privat regi eller såväl chef som medarbetare, att trivsel och välmående hos de boende gav 

dem arbetsmotivation.  

 

IP 1, ”Arbetsmotivation, alltså det är ju för mig att, vad som får mig engagerad och 

motiverad, så är det ju att se de vi är till för. Det är precis de människorna som bor här, att de 

mår bra, att de är tillfreds att de känner att de har ett bra innehåll en bra kvalité, det är ju min 

drivkraft… ” 

IP 3 ”Jaa, vad blir de, det är ju att man ser att de man tar hand om blir nöjd och glad och blir 

glad när de ser en och ja, känner igen en.” 

IP 4 ”pensionärerna, alltså man märker ja att man hjälper till att de blir glad att de är tacksam 

och så” 

 

Om detta kopplas till de tidigare forskningarna som tagits upp skriver Augner, att om det 

finns någon som tar emot det vi gör skapas en känsla av meningsfullhet i det arbete som 

utförs.
77

 Det som Augner tar upp kan tydligt urskiljas i IP 1 uttalande ”Det är precis de 

människorna som bor här, att de mår bra, att de är tillfreds att de känner att de har ett bra 

innehåll en bra kvalité, det är ju min drivkraft… ”. Det som skapar motivation hos IP 1 är de 

boende då de är i behov av den hjälp hon ger och när de mår bra skapas en mening med det 

arbete som utförs. När de boende är nöjda kan detta tolkas som att arbetet utförts 

                                                             
76 Katzell, R, Thompson, D, 1990 s 144 ff 
77 Augner, M, 2009, s 6 
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framgångsrikt. Att detta skulle kunna vara motivationshöjande syns även i Csikszentmihalyis 

studie som anser att framgångsrika anställda är mer motiverade att arbeta. Författaren menar 

att det som ger glädje i vårt arbete också gör oss lyckliga och framgångsrika. För att uppleva 

en känsla av framgång bör man känna njutning i sitt arbete och kunna prestera något som är 

utöver sig själv.
78

 Intervjupersonerna känner trivsel i sitt arbete när de kan se att det de gör för 

de boende blir uppskattat, detta är något som även Bergengren menar är viktigt för 

arbetsmotivationen.
79

   

 

5.3 Analys utifrån teorier  

Generell systemteori 

Generell systemteori är i grunden en biologisk teori detta innebär att man ser på system i 

samhället på samma sätt som exempelvis människokroppen där alla delarna är beroende av 

varandra för att tillsammans bilda en helhet.
80

 Vilket innebär att bilden av helheten mer eller 

mindre påverkas av systemets olika subsystem. Om ett äldreboende ses som ett system, en 

helhet så kan arbetskamraterna och de boende tolkas som systemets subsystem, då ingen av 

dem enskilt kan fungera utan de andra, vilket innebär att de är kopplade till varandra. 

Arbetsmotivation kan därför ses som något som uppstår i förhållande till alla delar, då det är 

något som förknippas med enheten. Det som intervjupersonerna ansåg vara motiverande i 

arbetet skulle därför kunna ses som faktorer för att den enskilda enheten ska fungera 

framgångsrikt utifrån intervjupersonernas perspektiv. För våra intervjupersoner var det viktigt 

att de boende trivdes och mådde bra och att detta gav dem arbetsmotivation. Vi anser därför 

att om inte de boende hade gett medarbetare och chefer motivationen att arbeta så hade inte 

heller äldreboendet eller systemet fungerat på ett tillfredställande vis. Detta skulle 

förmodligen medföra att inga boende skulle flytta in och därmed skulle systemet 

(äldreboendet) upphöra att fungera. 

 

Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

I det socialkonstruktivistiska perspektivet uppstår vår bild av världen genom samspel med 

varandra, detta skulle kunna innebära att de som arbetade på det privata och det kommunala 

boendet genom sitt samspel med varandra kategoriserat olika faktorer som 

motivationshöjande. Eftersom sociala konstruktioner inte är objektiva utan skiljer sig åt 

                                                             
78 Csikszentmihalyi, M, 2003,.s 48 
79 Bergengren, M, 2003, s 39  
80 Jmf. Öquist, O , 2008, s 27, Payne, M, 2008, s 213 & Von Bertalanffy, L, 1968, s 3ff 
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beroende på vilken tid, plats och kultur man befinner sig i så är det inte konstigt att 

arbetsmotivation kan uppfattas annorlunda beroende på var man arbetar.
81

  Ett exempel på en 

sådan kategorisering är när det kommunala boendets intervjupersoner bara konstaterade att de 

hade hjälpmedel när det privata boendet istället ansåg att hjälpmedel var motivationshöjande. 

Anledningen till att det finns likheter mellan det privata och kommunala boendet i vad som 

framkommer som arbetsmotivation kan bero det som Alvesson och Sköldberg skriver om. Det 

vill säga institutioner ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ”institutioner kan inte existera 

utan att realiseras i mänskligt uppförande av roller. Omvänt representerar rollerna 

institutionerna”. Vidare skriver de att ”Roller är mycket viktiga för uppbyggnaden av 

individens jag, då de internaliseras och tillsammans kommer att forma en självets helhet, ett 

subjekt”.
82

 Detta skulle då kunna tolkas som att vårdenheter som konstruktion bidrar till att en 

viss typ av människor arbetar där, nämligen utbildad vårdpersonal. Då personalens yrkesroll 

har upptagits i den egna självbilden bör det innebära att de anställdas värderingar och motiv 

har en liknande utgångspunkt vilket skulle kunna vara anledningen till de likheter som vi 

funnit när det gäller arbetsmotivation.  

 

Herzbergs tvåfaktorsteori 

I den här studien har Herzbergs tvåfaktorsteori varit en central del då både i utformandet av 

frågor och vid analysen. I tvåfaktorsteorin ingår motivationsfaktorer och hygienfaktorer, 

motivationsfaktorer som enligt teorin ska kunna bidra till högre arbetsmotivation är framgång, 

ansvar, erkännande och prestation och hygienfaktorerna är arbetsledning, personalpolitik, lön 

och fysisk miljö. Hygienfaktorerna bidrar enligt Herzberg inte till högre arbetsmotivation men 

bör ändå uppfyllas för att personalen inte ska bli missnöjda. I vår studie framkom det elva 

faktorer som ansågs höja arbetsmotivationen: humor, öppen kommunikation, prestera bra, 

eget ansvar, rätt personlighet för yrket, lön, mer pengar till verksamheten, beröm, hjälpmedel, 

utbildning samt välmående hos de boende. Om vi jämför vårt resultat med Herzbergs teori så 

kan vi se att möjlighet till eget ansvar, beröm (erkännande) samt att prestera bra är något som 

även Herzbergs Teori tar upp som motivationsfaktorer. Eftersom prestation, beröm och eget 

ansvar är kopplat till personliga framgångar så kan de om de genomförs på ett visst sätt bidra 

till en typ av belöning som förstärker ambitionen och därmed även arbetsmotivationen.
83

 I vår 

studie framkom enligt intervjupersonerna att lön och hjälpmedel var motivationshöjande 

                                                             
81 Burr, V, 1995, s 3f 
82 Alvesson, M, & Sköldberg, K, 2008, s 88 
83 Bakka, J, et al, 1993, s 170f 
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vilket är klassificerat som hygienfaktorer enligt Herzbergs teori. Detta innebär att vår studie 

inte stödjer Herzbergs teori då vårt resultat skiljer sig från denne. Enligt Bakka et al så har 

även annan forskning som gjorts på senare tid kommit fram till att hygienfaktorerna kan ha en 

motiverande effekt då skillnaden mellan tillfredställelse och otillfredsställelse anses vara 

mycket svävande.
84

 

 

5.4 Resultatredovisning 

 

Vad är medarbetarnas syn på arbetsmotivation?  

Medarbetarnas syn på arbetsmotivationen visade sig vara öppen kommunikation, humor, 

beröm från chef och anhöriga, att prestera bra, få utbildningar, eget ansvar, lön, hjälpmedel, 

mer pengar till verksamheten och de boendes trivsel och välmående.  

 

Vad är chefernas syn på arbetsmotivation? 

Öppen kommunikation, humor, utbildningar, hjälpmedel, trivsel och välmående hos de 

boende var det som cheferna såg som arbetsmotiverande. Att få beröm var något som de 

ansåg som viktigt för att deras medarbetare skulle känna arbetsmotivation men det var inget 

som de kände att de fick själva.  

 

Vilken skillnad finns mellan synen på arbetsmotivation på ett privat och ett kommunalt 

äldreboende? 

Hjälpmedel var något som bara det privata boendet ansåg vara motiverande och då var det 

både chef och medarbetare som tyckte det var viktigt. På det kommunala boendet ansåg 

medarbetarna att lön var motiverande vilket inte framkom som något motiverande på det 

privata boendet.  

 

6. Diskussion 

Denna studie har varit intressant att genomföra och i följande avsnitt diskuteras vad som 

framkommit i studien, om vi fått svar på våra frågor och om vi uppfyllt vårt syfte med 

studien.  Syftet var att undersöka hur chef och medarbetare på ett privat och ett kommunalt 

äldreboende i Gävleborgs län definierade arbetsmotivation. Vi kunde dela in vad 

intervjupersonerna ansåg vara viktiga för deras arbetsmotivation i tre olika kategorier, 

                                                             
84 Bakka, J, et al, 1993, s 171 
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arbetskamrater, arbetsplatsen och de boende som vi genom hela studien använt oss av men 

med olika underkategorier som exempelvis beröm, lön och utbildning. I vårt resultat framkom 

det att alla prioriterade de boende, deras välmående och att de fick den hjälp de behövde 

utifrån det egna behovet. Detta var något som vi ansåg som mycket positiv eftersom det inom 

äldreomsorgen är de boende som borde prioriteras. Det var inte mycket som skilde de olika 

boendena åt men på det privata ansåg alla intervjupersoner att hjälpmedel var något som 

upplevdes som positivt när intervjupersonerna på det kommunala boendet var mer neutrala. 

Lön var något som medarbetarna på det kommunala boendet upplevde som motiverande och 

det privata ansåg inte det som lika viktigt. För att känna arbetsmotivation behöver personal, 

oavsett om de är medarbetare eller chefer, uppskattning, utbildning och trivsel i sitt arbete. Vi 

har också kunnat se att medarbetarna uppskattar att ha ett eget ansvar och att cheferna litar på 

dem. Att ha humor och ett öppet klimat mellan alla i organisationen var även det något som 

våra intervjupersoner menade öka deras arbetsmotivation. Det här kan ju tänkas vara 

självklara saker att uppfylla på en arbetsplats men ser det ut så i dagens allt mer stressade och 

pressade arbetssituationer. Det blir fler äldre i dagens samhälle, fler äldre som personalen på 

de boenden som finns ska ta hand om. Har personal och chefer tiden till att få utbildningar, 

hinna prata med varandra och kunna ta fram humorn i sitt arbete i dagens samhälle? Vi kunde 

heller inte upptäcka att det fanns några större skillnader i vad som ansågs vara 

arbetsmotivation om man arbetade inom ett privat eller ett kommunalt äldreboende.  

 

6.1 Vidare forskning 

Det vi gjorde var en relativt liten studie men den skulle kunna utvecklas till fler äldreboenden 

och från ett större geografiskt område. Vi tycker också att det skulle vara intressant att se det 

ur ett genusperspektiv. I vår studie var alla intervjupersoner kvinnor men hade studiens fått ett 

annat resultat om det varit män eller om båda könen varit representerade?  
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Bilaga 1 

Hej!  

Vi är två socionomstuderande som går sjunde terminen på socionomprogrammet på 

högskolan i Gävle. I vår utbildning ingår det att skriva en C-uppsats och vi har valt att skriva 

om hur enhetschefen och medarbetarna på äldreboende inom den privata och den kommunala 

sektorn ser på arbetsmotivation. Vårt syfte med studien är att försöka visa på om det finns 

signifikanta skillnader mellan privat och kommunal verksamhet.  

Till vår studie söker vi en enhetschef på vardera enheten samt två medarbetare som är 

intresserade av detta område och kan tänka sig att bli intervjuade av oss på en ostörd plats. 

Intervjun kan beräknas ta cirka 1 till 1 ½ timme.    

Plats och datum för intervjun kommer att ske i samråd med enhetschef och medarbetare på 

respektive arbetsplats. Intervjun kommer att bandas för att sen skrivas ut ordagrant. 

Intervjumaterialet behandlas konfidentiellt och resultatet kommer att presenteras så att ingen 

av intervjupersonerna kan identifieras. 

Deltagandet i studien kommer att vara frivilligt och kan när som helst och utan anledning 

avbrytas även efter det att intervjun är genomförd. 

 

Studien kommer att finnas tillgänglig via institutionens hemsida www.hig,se under länken 

”examensarbete hösten 2010. 

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på nedanstående telefonnummer. 

Med vänliga hälsningar Anna-Lena och Björn 

 

Socionomstuderande termin 7   

 

Anna-Lena Borg Engberg   070-67 35 684 

 

Björn Löfgren   070- 54 78 599 

 

Handledare: 

 

My Lilja 

 

 

http://www.hig,se/
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Bilaga 2 

Frågeguide: 

Tema: 1 Bakgrund 

1. Vilken ålder har du? 

2. Hur länge har du arbetat här? 

3. Har du arbetat inom annan verksamhet? 

4. Trivs du med ditt arbete? 

5. Vilken utbildning har du? 

6. Hur många boende finns det på enheten? 

 

Tema: 2 Motivation 

7. Vad är arbetsmotivation för dig? 

8. Vad tror du skulle öka arbetsmotivationen? 

9. Vad är det bästa med att arbeta här? 

10. Vad är det som gör att du trivs på arbetet? 

11. Finns det något du inte trivs med i arbetet? 

12. Känner du till vilka målsättningar enheten har? 

13. Anser du att lön är något som är motiverande? 

 

Tema: 3 Relationer 

14. Anser du att det finns tydliga direktiv för hur arbetet ska utföras? 

15. Tycker du att ni har ett bra samarbete i arbetsgruppen? 

16. Hur skulle du beskriva samarbetet i arbetsgruppen? Arbetsstämning 

17. Får du/ni beröm för din arbetsinsats på enheten? 

18. Om ja, när och i vilket sammanhang 

 

Tema: 4 Arbetsmiljö/trivsel 

19. Vad är arbetsmiljö för dig? 

20. Hur tycker du att arbetsmiljön är på arbetsplatsen? 

21. Hur kan arbetsmiljön förbättras tycker du? 

22. Har ni något eget ansvarsområde i arbetet? 

23. Kan man avancera på nått sätt inom enheten? 

24. Hur upplever du det är att arbeta på ett privat äldreboende? 

25. Prestation? Anser du det viktigt att prestera bra på arbetet? 


