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Sammanfattning 
Syftet med den här kvalitativa intervjustudien var att undersöka hur personal i ett 

omsorgsföretag ser på sig själva och sitt arbete i relation till kompetens, samhörighet och 

autonomi. Dessa tre begrepp är centrala i Self-determination theory. Resultatet visade att 

samhörigheten främjades av ett nära samarbete med kollegor och genom många gemensamma 

aktiviteter, både på arbetstid och utanför. Det främsta hindret för att uppleva samhörighet var 

om arbetsgruppen strävade åt olika håll eller om det uppstod konflikter i samspelet. 

Kompetens innebar för respondenterna att känna sig trygga i sitt bemötande av brukarna och 

att de visste vad de skulle göra i olika situationer. Även om de uttryckte en viss saknad av 

kunskap inför utagerande- och självskadebeteende så upplevdes ändå de lagar och regler som 

styrde verksamheten vara det som skapade störst osäkerhet och kunde vara hindrade för 

känslan av att uppleva sig kompetent. Resultatet visade också att respondenterna, trots att 

verksamheten till stor del styrdes av lagar och regler, upplevde en känsla av autonomi så 

länge de fick vara delaktiga i att planera och organisera arbetsuppgifternas utformning.  

 

 

Nyckelord: Self-determination theory, arbetsmotivation, autonomi, kompetens, samhörighet, 

omsorgsverksamhet, socialt arbete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
The main objective of this qualitative interview study was to examine how personnel 

elemployed at a company providing social care services, view themselves and their work in 

relation to competence, relatedness and autonomy. These three concepts are an essential part 

of Self-Determination Theory. The result showed that relatedness was promoted by close 

cooperation between colleagues and by frequent common activities during the workday, but 

also by activities with colleagues outside work. Main obstacles to relatedness appeared when 

the staff were striving in different directions and when conflicts emerged. The respondents 

felt competent in interaction with the clients and when it was clearly stated how they were 

supposed to act in specific situations. The respondents expressed the need for more of 

knowledge of self-harming behavior and similar behaviors of acting out. However, the main 

obstacle to feeling competent was insecurity of what laws and regulations that govern their 

workplace. Despite the fact that laws and regulations govern a large part of their work, the 

respondents expressed that they felt reasonable autonomous as long as they participated in the 

planning and organization of different tasks. 

 

Keyword: Self-Determination Theory, work motivation, autonomy, competence, relatedness, 

care services, social work   
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Introduktion 

Att medarbetare är motiverade är positivt för arbetsgivaren men kanske allra viktigast för den 

enskilde. Vissa teorier ser på arbetsmotivation som ett resultat av grundläggande mänskliga 

behov, t ex Maslows behovstrappa, men forskning har visat att de har vissa begränsningar för 

att studera just arbetsmotivation (Arnold, Cooper & Robertson, 1998, s 249). Andra teorier ser 

på motivation som något som kommer ur människans vilja att tjäna så mycket som möjligt för 

egen räkning i varje situation, eller ur jämförelsen och sökandet efter en slags rättvisebalans 

mellan sig själva och andra (Arnold, Cooper & Robertson, 1998, s 253-255). 

Målsättningsteorier har visat sig effektiva och fått starkt stöd i flera vetenskapliga studier, 

men de har också sina begränsningar (a.a.). En av de begränsningar som framförts är att 

studierna framförallt har fokuserat på kvantitativa mål och inte tagit hänsyn till att kvaliteten 

på ett utfört arbete oftast är det mest betydelsefulla på en arbetsplats (Arnold, Cooper & 

Robertson, 1998, s 260-261). En ytterligare kritik mot målsättningsteori är att ett yrke i 

realiteten inbegriper en mångfald av mål (a.a.). Dessa mål kan ofta stå i konflikt med varandra 

och det kan i slutändan innebära att om ett mål uppnås försummas ett annat. Studier har även 

funnit att målsättningar kan ha begränsat värde i en arbetsmiljö där det finns en, mer eller 

mindre, distinkt norm för vad som är en acceptabel nivå att prestera på (a.a.). Människor som 

ges svåra och specificerade mål presterar sämre än om de givits mål där de efterfrågats att 

”göra sitt bästa" (a.a.). Om syftet med ett mål är att lära sig en ny arbetsuppgift eller utveckla 

en ny förmåga kan alltså en målsättning vara kontraproduktiv i de fall då målsättningen i sig 

själv tar energi från det egentliga syftet. (Arnold, Cooper & Robertson, 1998, s 260-261)   

     På grund av målsättningsteoriernas begränsningarna kombinerar man ofta idéer från andra 

teorier som mer fokuserar på hur människor använder sina kognitiva resurser, som till 

exempel uppmärksamhet, planeringsförmåga och problemlösningsförmåga (Arnold, Cooper 

& Robertson, 1998, s 258-262). Under de senaste 35 åren har Deci och Ryan (2000a) 

utvecklat en teori om mänsklig motivation – Self determination theory (SDT) - som skiljer på 

inre och yttre motivationsfaktorer .      

      

Self-determination theory 

För att förstå mänsklig motivation utifrån SDT är tre psykologiska behov särskilt viktiga - det 

är behovet av samhörighet, behovet av kompetens och behovet av autonomi (Deci & Ryan, 

2000a, s 54-67). Det främsta antagandet inom SDT är att dessa behov är grundläggande och 
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något som vi människor strävar efter att fylla (Deci & Ryan, 2000a). Tillfredsställandet av 

dessa behov kan förstås som en psykologisk resurs inom människan som ger energi att 

upprätthålla mänskliga beteenden (Gagné & Deci, 2005 s 332).     

     Deci och Ryan (2000a, s 55-59) skiljer i sin teori på två olika typer av motivation: 

autonom och kontrollerad. Ursprungstanken var att det var kvaliteten på motivationen som 

hade betydelse – inte mängden – för att förutspå t ex välmående, effektivitet, kreativ 

problemlösning och inlärning (Deci & Ryan, 2008 s 182). Flera studier har sedan dess 

bekräftat den teorin (a.a).  Enligt Deci och Ryan (2000a, s 56) upplever man att en handling 

sker utifrån sin fria vilja när man utför en uppgift helt i enlighet med sina egna principer och 

uppfattningar. Autonom motivation kommer inifrån och leder till att vi genuint vill utföra en 

uppgift för att den t e x känns viktig eller skänker oss tillfredsställelse (Deci & Ryan, 2000a s 

56). Autonom motivation kan i sin tur delas in i integrerad motivation och inre motivation 

(a.a.). Integrerad motivation innebär att drivkraften till handling ligger i att uppgiften är i 

enlighet med självbild och värderingar och inre motivation innebär att drivkraften kommer ur 

att man tycker uppgiften är rolig och stimulerande (Deci & Ryan, 2000a, s 57-58).  

     Deci och Ryan (2000a, s 60) menar att motivationen är kontrollerad när man känner en 

viss press att utföra något. Det kan vara press utifrån, som krav från en chef, men också press 

inifrån individen själv (a.a.). Om man har krafter inom sig som man inte helt har accepterat i 

enlighet med sina värderingar, men ändå agerar utifrån dem, så är det något annat som 

kontrollerar motivationen än individen själv (a.a.). Kontrollerad motivation kan delas in i yttre 

motivation och introjicerad motivation (Deci & Ryan, 2000a, s 61). Yttre motivation innebär 

att man agerar för att undvika bestraffningar eller för att få belöningar från någon utifrån och 

introjicerad motivation innebär att man agerar utifrån samma princip – för att undvika 

bestraffningar och få belöningar – men det är ens egna känslor, tankar och värderingar som 

styr belöningssystemet (a.a.).  

          Samhörighet kan ses som det band eller de relationer som skapas mellan människor 

som bryr sig om varandra och som leder till en känsla av gemenskap och trygghet. Behovet av 

samhörighet blir tillfredsställt då man har människor runt sig som man delar värderingar, 

åsikter, upplevelser, erfarenheter och känslor med (Deci & Ryan, 2000a s 64). SDT har ofta 

använts inom arbetspsykologin (Ryan & Deci, 2000b). En arbetsplats är ett ställe där det kan 

finnas stora möjligheter att tillfredsställa det här behovet likväl som det kan vara en miljö där 

möjligheterna till sådan tillfredställelse kan förhindras.       

     Deci och Ryan (2000a, s 64) menar att behovet av kompetens handlar om att vi har ett 

behov av att aktivt inhämta kunskaper och färdigheter. Människan vill uppleva att hon klarar 
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av de utmaningar hon ställs för i livet. Detta blir även betydelsefullt inom arbetslivet där vi 

regelbundet får bevis på att vi klarar, eller inte klarar, våra uppgifter (a.a.).      

     Enligt Deci och Ryan (2000a, s 64-65) har behovet av autonomi sin grund i att vi 

människor själva vill känna att vi väljer våra tankar och handlingar, får vara oss själva och får 

vara med och påverka och fatta egna beslut. Motsatsen är att man upplever att någon annan 

tvingar en i en viss riktning, att man inte får utrymme att göra sina tankar hörda och att man 

agerar på ett sätt enbart för att man känner sig tvungen - inte för att man själv vill eller 

upplever det rätt (Deci & Ryan, 2000a, s 64-65). Att uppleva autonomi innebär att uppleva att 

man handlar i enlighet med sina egna värderingar (a.a.). Enligt SDT kan det mellan olika 

kulturer och sammanhang, variera hur man uttrycker och tillfredsställer de tre behoven men 

under ytan är de grundläggande hos oss alla (Chirkov, Ryan, Kim & Kaplan, 2003 s 97). 

     Arbetsplatsen ger både möjlighet till och förhindrande av, tillfredsställelse av de tre 

grundläggande behoven inom SDT (Hetland, Hetland, Schou Andreassen, Pallesen & 

Notelaers, 2011, s 508; Fernet et.al, 2013, s 124). Medarbetare som upplever dessa behov 

tillfredsställda har också en större tendens att ta till sig företagskulturen och acceptera regler 

och normer på arbetsplatsen (Lynch, Plant & Ryan, 2005 s 416). 

     Som ledare är det enligt SDT viktigt att försöka leda sina medarbetare efter sex principer 

för att tillfredsställa de grundläggande behoven och nå ett autonomifrämjande arbetsklimat 

(Stone, Deci & Ryan, 2009, s 8-15). Dessa principer är: 

 

a) Ställ öppna frågor och bjud in till delaktighet vid problemlösning.  

b) Lyssna aktivt och uppmärksamma medarbetarens perspektiv. 

c) Erbjud medarbetarna att göra egna val inom arbetsstrukturen och tydliggör vilket 

ansvar de har,  

d) Ge uppriktig, positiv feedback som uppmärksammar egna initiativ och ge icke-

dömande feedback gällande problem,  

e) Minimera kontroll genom belöningar och jämförelse med andra,  

f) Utveckla talang och kunskap för att främja kompetens och autonomi, inte för att 

locka till prestation (Stone, Deci & Ryan, 2009, s 8-15). 

 

     Söderfjäll (2012, s 64-78) menar att det som ledare också är mycket viktigt att främja 

positiva och trygga relationer mellan medarbetarna, så att energin kan läggas på 

arbetsuppgifterna istället för på rädsla att hamna utanför gemenskapen.    
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      Deci och Ryan (2000a, s 64-65) anser att det finns en väsentlig skillnad mellan behoven 

samhörighet och kompetens – och behovet av autonomi. Skillnaden består i att man kan känna 

sig motiverad om behoven av samhörighet och kompetens är tillfredsställda, men man når då 

enbart kontrollerad motivation (a.a.). För att uppleva autonom motivation krävs det att alla de 

tre beskrivna behoven upplevs tillfredsställda av individen (a.a.). Deci och Ryan (2000a, s 64-

65) menar att det är först då som man kan fokusera på annat än att få dessa behov 

tillfredsställda, och individen kan lägga sin energi och kraft på arbetsuppgiften som han eller 

hon då också upplever viktig och meningsfull.  

     Det är också viktigt att inte förväxla självbestämmande med oberoende. Människor kan 

mycket väl vara beroende av andra och samtidigt agera självständigt (Stone, Deci & Ryan, 

2009 s 4; Chirkov et al. 2003 s 107). 

 

Samhörighet, kompetens och autonomi inom omsorg 

Att kompetens, autonomi och samhörighet är viktigt för att uppleva motivation som också 

håller över tid har otaliga kvantitativa studier visat (Deci & Ryan, 2000a). Det finns dock inte 

lika många kvalitativa studier där man undersöker hur medarbetarna ser på dessa områden och 

hur de upplever möjligheter och hinder att uppfylla dem. 

     Termer som brukarinflytande, medbestämmande och delaktighet har vunnit mer och mer 

mark och vävts in i lagar och regler i omsorgsbranchen och har fått stor betydelse för arbetets 

utformning (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s 134-135). Socialstyrelsen har lagt allt 

större vikt vid att individen ska kunna påverka och utöva inflytande över det stöd som den 

mottar (a.a.). Detta är ett led i en demokratiutveckling, empowerment och serviceanpassning 

där man anser att brukaren ofta själv vet vad som fungerar bäst, och även blir mer motiverad 

att ta emot hjälp och stöd om möjlighet ges att påverka insatserna (a.a.). Enligt Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) har vi ännu inte sett den fulla konsekvensen av den ökade 

medverkan av brukaren inom socialt arbete och hur den påverkar det handlingsutrymme 

medarbetare inom socialt arbete har, och vilken betydelse brukarmedverkan har för 

branschen. Det här är viktiga frågor som höjer livskvaliteten för de personer som är beroende 

av andra för att hantera sin vardag men för medarbetaren som redan har förhållningssätt, 

arbetsbeskrivningar och ramar att hålla sig inom, kan brukarinflytandet kanske innebära 

mindre att själv bestämma över. Stone, Deci och Ryan (2009, s 6) menar till exempel att hårt 

kontrollerande arbetsmiljöer hindrar medarbetarens upplevelse av autonomi, kompetens och 

samhörighet genom att arbetsplatsens regler upplevs påtvingade utifrån och motivationen 
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stannar vid den yttre belöning som eventuellt efterföljer prestationen, som t ex befordran eller 

löneförhöjning. 

     Över tid har säkerligen innebörden av begreppen samhörighet och kompetens påverkats av 

de förändringar som skett inom yrkesområdet. Kravet på dokumentation har ökat och därmed 

personalens administrativa arbetsuppgifter (Carlsson & Nilsson, 2011). Fler och mer 

detaljerade lagar och regler styr vad och hur man ska dokumentera och hur länge 

dokumentationen ska sparas (a.a.). Carlsson och Nilsson (2011) anser att detta gör att 

medarbetare inom socialt arbete ofta är väldigt osäkra på hur de ska göra för att göra rätt 

Kanske påverkar det känslan av att behärska sitt arbete. Hur påverkas socialarbetarens 

möjligheter att skapa goda relationer med medarbetare och brukare av att en allt större del av 

arbetstiden avsätts till dokumentation? 

     Att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan innebära en 

fysisk risk för medarbetaren eftersom det kan förekomma våld, och hot om våld, från 

brukarna (Lynch, Plant & Ryan, 2005 s 417-421) Detta ställer kanske högre krav på 

medarbetares kompetens, ger kanske mindre tid med kollegor samtidigt som behovet att 

stödja varandra inom arbetslaget ökar om förekomsten av hot och våld gör det.  

     Att få de grundläggande behoven tillfredsställda har visat sig viktigt för både medarbetare 

och brukare (Lynch, Plant & Ryan, 2005). En studie visade att medarbetarna hade större 

arbetstillfredsställelse och välmående samt en högre grad av internalisering och positiv 

inställning till behandlingsmodellen då de tre behoven främjades (a.a). De hade dessutom en 

mindre kontrollerade attityd gentemot brukarna vilka uppvisade en större inre motivation till 

behandlingen när de fick ett varmt bemötande i ett mer självbestämmande klimat (a.a).  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien var att beskriva hur personal inom en omsorgsverksamhet 

upplevde sig själva och sitt arbete i relation till begreppen autonomi, kompetens och 

samhörighet. 

 

Frågeställningar:  

 

- Vilken innebörd lägger medarbetarna i begreppen autonomi, kompetens och samhörighet i 

sitt arbete? 
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- Vilka möjligheter och hinder upplever de för att autonomi, kompetens och samhörighet ska 

tillfredsställas? 

Metod 

 
Studien utfördes som en kvalitativ intervjustudie.  
 

Urval 

Tre kvinnor och två män deltog i studien. De var mellan 29 och 38 år gamla och hade arbetat 

mellan 3 till 8 år inom verksamheten. Respondenterna arbetar som pedagogiska assistenter 

med personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Brukarna har diagnoser som t ex 

Asperger syndrom, Autism, ADHD, Tourette syndrom osv. Samtliga arbetar på oregelbunden 

arbetstid, med tjänstgöring varannan helg samt sovande jour.  

     Arbetet som pedagogisk assistent innebär att vara ett stöd i brukarnas utveckling, dagliga 

liv och omvårdnad. Medarbetarna ska genom ett gemensamt förhållningssätt stärka varje 

individs självförtroende och förmåga att klara av saker på egen hand genom tydliggörande 

pedagogik.  
 

Material 

Jag använde mig av en semistrukturerad intervjumodell och utvecklade intervjuguiden (se 

bilaga 2) utifrån de tre begreppen autonomi, kompetens och samhörighet. Ämnesområdena i 

intervjun baserades på SDT men frågorna formulerade jag själv. I arbetet med att utforma 

intervjuguiden ville jag skapa förutsättningar för att respondenterna skulle kunna tydliggöra 

vilka situationer de upplevde främjade autonomi, kompetens och samhörighet, men också 

identifiera i vilka situationer som de möjligtvis inte upplevde det. De svar som respondenterna 

gav på frågorna i intervjuguiden styrde om jag ställde följdfrågor. Efter att ha gjort en 

provintervju med en före detta pedagogisk assistent så reviderade jag intervjuguiden något.  

 

Tillvägagångssätt 

Jag skickade ett mail till de 11 enhetschefer som bedriver dygnet-runt-öppna verksamheter 

inom det företag jag valt för min studie. Jag beskrev där kriterierna jag satt upp för 

respondenter i min intervju och fick tillbaka 15 namn och mailadresser. Därefter valde jag 
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slumpmässigt ut fem personer från fem olika enheter för att undvika att de samband jag 

eventuellt såg mellan svaren ska kunna tillskrivas enbart ledaren eller grupptillhörighet.  

Respondenterna fick först ett mail (bilaga 1) med information om studiens syfte, en förklaring 

till varför just de blivit utvalda för intervju, löfte om anonymitet samt information om hur och 

var intervjuerna i så fall skulle äga rum. Jag ringde sedan upp de fem utvalda respondenterna 

på telefon och frågade hur de ställde sig till att delta i en intervju. Samtliga tackade ja och vi 

bokade då tid och plats. De fick själva välja plats och två valde företagets huvudkontor, två 

sin egen arbetsplats men i ett avskilt rum och en valde ett café i närheten av arbetet. 

Dataanalys 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Jag uteslöt då endast mina egna tysta ”mm” när 

jag bekräftade att jag lyssnade. Jag började med att läsa igenom allt precis som det var för att 

få en uppfattning av helheten. Jag skrev ut det transkriberade materialet och använde vid 

andra genomläsningen tre olika färger för att markera de svar som hörde ihop med de tre 

huvudteman som uppsatsen handlar om – samhörighet, kompetens och autonomi. Jag delade 

sen in varje huvudtema i två undergrupper – vad som upplevs främja och vad som upplevs 

hindra dessa. Undergrupperna delades sen in i de teman som framkom då jag sökte likheter 

mellan respondenternas svar.  

Forskningsetiska överväganden 

Eftersom jag själv arbetar i samma bransch som respondenterna valde jag att utesluta personer 

jag själv har arbetat eller arbetar med även om jag själv inte är pedagogisk assistent idag. Jag 

försäkrade att respondenterna skulle vara anonyma och att ljudupptagningarna på intervjuerna 

skulle raderas genast efter transkribering för att uppfylla konfidentialitetetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 
 

Resultat 

Samhörighet 

När jag samlade alla svar som handlade om samhörighet så delade jag först in dem i två 

grupper – det som främjar samhörighet och det som hindrar samhörighet. Svaren delade jag 

sedan in i ytterligare fyra teman som framkom vid kodningen av materialet: Lagarbete, 

relationerna, aktiviteterna.  



 

 11 

 

     Lagarbete. Ett fungerande lagarbete var det som alla respondenter nämnde som bidragande 

orsak till att känna samhörighet med sina kollegor. Att delta i ett arbetslag som strävar åt 

samma håll med samma metoder upplevdes främjande för känslan av gemenskap. Och även 

om utmanande beteenden hos brukarna förekom i relativt hög utsträckning på alla fem 

arbetsplatser så ansågs även det bidra till känslan av samhörighet på ett positivt sätt av fyra 

respondenter. Att tillsammans planera dagen, dela det svåra och tillsammans klara av det och 

sedan prata om de känslor som situationen väckt nämndes som del i den upplevda känslan av 

samhörighet.  

 
Men det är också de man trivs med och de som jobbar ganska likt en själv som man upplever 

gemenskapen med. Det är en skön känsla att ha haft en massa arbetsuppgifter och lite kniviga 

situationer framför sig och sen sitta tillsammans och sammanfatta dagen (respondent 4) . 

 

Två respondenter nämnde också det faktum att man inte bara utför en arbetsuppgift, utan att 

man utför något tillsammans för någon annan som främjande för samhörighetskänslan. Endast 

en respondent tyckte att samhörighet främjades under kafferaster. För att lagarbetet skulle 

fungera så ansågs engagemang och ansvarskänsla vara viktiga komponenter för samtliga 

tillsammans med en ledare som tydligt kan visa åt vilket håll gruppen tillsammans ska sträva.  

     Som hinder för ett fungerande lagarbete och därmed också känslan av samhörighet nämnde 

samtliga respondenter motsatserna till ovan - bristande ansvarskänsla, otrygghet, instabilitet i 

gruppen, olika mål och ambitioner och otydligt ledarskap där chefen inte klarar att styra alla 

åt samma håll. Utmanande beteende nämns av en respondent som ett hinder för 

samhörighetskänslan om gruppen inte lyckas samarbeta runt det.  

     Relationerna. Samhörigheten speglades också i relationerna. De långa passen under 

hemlika förhållanden skapade enligt samtliga respondenter en speciell närhet mellan 

kollegorna. De knöt band och utvecklade ofta en relation där trygghet och tillit är viktiga 

faktorer.  

     Det gjorde också att ett hinder för att uppleva samhörighet var just konflikter i 

arbetsgruppen, osämja och prat bakom ryggen som skapade otrygghet och minskade tillit. Om 

ledaren inte klarade av att ta tag i konflikter innan de blossade upp nämnde ett par av 

respondenterna ledaren som ett eventuellt hinder för att få uppleva samhörighet. En 
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respondent nämnde också stress som hinder för samhörighet genom att människor ofta 

förändras under stress vilket kunde störa relationen. 

     På samma sätt som de hemlika förhållandena främjade skapandet av relationer med 

kollegorna så främjade det även relationsuppbyggnad med brukarna enligt två av 

respondenterna. Men den samhörigheten kan sättas på prov vid utagerande beteenden där 

brukaren går till personangrepp, hotar, slår eller kränker personalen enligt en respondent. Det 

är inte alltid man lyckas sätta sina känslor åt sidan i ett sådant läge menade han. 

 

     Aktiviteterna. Att det främjar samhörighet med gemensamma aktiviteter som kick-offer, 

konferenser och planeringsdagar bekräftade alla respondenterna. Men ytterligare en typ av 

aktiviteter verkade spela stor roll i främjandet av samhörighet och det är de aktiviteter som 

skedde under arbetstid. Tre av respondenterna beskrev att de som personal tillsammans gjorde 

saker som man kanske inte gör i andra yrken – som går och fikar, går på bio, lagar mat och 

åker på semesterresor – och att det skapade en speciell form av samhörighetskänsla.  

 
Vi ställer ju upp för varandra. Man kommer varandra nära i ett sånt här arbete. Vi går  bio, 

storhandlar, städar och lagar mat tillsammans och åker ju även på semestrar ihop med ungarna 

på jobbet. Så man kommer varandra nära på ett ganska speciellt sätt. Det är svårt att sätta ord 

på eller förklara (respondent 3). 

 

Kompetens 

När jag samlade alla svar som handlade om kompetens så delade jag först in dem i två 

grupper – tankar om vad kompetens egentligen är och det som hindrar känslan av att känna 

sig kompetent i arbetet. Svaren delade jag sedan in i ytterligare tre teman som framkom vid 

kodning av materialet: innebörd, utvecklingsmöjligheter och brister. 

 

     Innebörd. Respondenterna var ganska överens om vad kompetens innebar för dem i sitt 

arbete även om de sa det på lite olika sätt. De uttryckte att kompetens är att känna sig trygg i 

bemötandet av brukarna – att veta vad man ska göra och att inte behöva betvivla om det är rätt 

eller fel. Och även om kunskaper om funktionsnedsättningarna är en viktig del i att vara 

kompetent och ökar förutsättningarna för att göra ett bra arbete så var det ändå andra 

egenskaper som vägde tyngre – som engagemang, drivkraft, vilja att hjälpa, försöka förstå, 

skapa relationer och vara stabil även då det uppstår mer utmanande situationer. Att ha arbetat 

länge nämns som en självklar del i att räknas som mer kompetent men respondenterna 
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betonade också att även det tappar sin betydelse om du inte lär känna brukarna, skapar 

relationer som du använder för att hjälpa dem till utveckling, har rätt känsla och en vilja att 

försöka göra det så bra som möjligt för den person du är satt att hjälpa. En respondent 

beskriver det så här:  

 
Kompetenta människor i det här jobbet är de som nästan instinktivt kan förstå vad barnen mår 

dåligt över. Eller de som lyckas ta reda på det genom att snabbt lägga ihop ett pussel av 

händelser eller samband som till slut kan ge ledtrådar till varför barnet mår dåligt. Och för att 

kunna göra det så måste man vara närvarande, inkännande och empatisk hela tiden. Varje dag. 

Då ser man större helheter. Mer korrekta helheter. Och barnen får bra relationer med de här 

människorna bara genom att de känner att de blir sedda, lyssnade på – allt. Det brukar finnas en 

och annan sån här person på varje enhet. Och de är så häftiga att jobba med. De som bara 

fattar. De är på så rätt plats (respondent 2). 

 

Utvecklingsmöjligheter. Ett återkommande svar när jag frågar om möjligheterna för att öka 

kompetensen är att den ökar vid varje situation och möte med brukarna. I samtal med 

kollegorna, brukarna, chefen och handledare så växer förståelse och erfarenheter byts ut och 

fylls på.  

 
Jo, men det är väl som nu, vi har en kille med tvång. Då får vi en extra föreläsning. Eller lite 

handledning och så. Det är ju en möjlighet att lära mer. Men grejen är den att man lär nästan 

varje dag. Kompetensen ökar varje dag. Med brukarna. Man lär sig nåt nytt (respondent 5). 

 

Internutbildningar och externa kurser gav också stora möjligheter till utveckling enligt fyra 

respondenter men bör också styras av brukarnas behov för att tillgodose brist på kunskap i 

stunden. Respondenterna vittnar alla om att de känner att vissa hushållssysslor som till 

exempel städningen är något som de egentligen är överkvalificerade för men bara en nämnde 

att han ansåg att någon annan borde utföra dem istället. Hushållssysslorna gav enligt övriga en 

viss balans och tid för reflektion till skillnad från om man hela tiden befunnit sig i en sådan 

utmanande situation som bemötande av människor kan vara. 

 

     Hinder. De tillfällen då alla respondenter till och från kände att de saknade kompetens var 

runt lagar, regler och dokumentation. Det finns lagar som styr vad som ska dokumenteras och 

skriften ska dessutom vara fri från egna värderingar, uppfattningar, påståenden och 

respektfullt skriven. Att skriva en rapport där någon brukare kanske haft ett grovt språk, haft 
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sönder mycket, slagit någon eller liknande, kan kräva lång eftertänksamhet gällande 

formuleringar innan den skrivs ner enligt en respondent. Rapporten hamnar i brukarens 

journal och följer med genom hela placeringen. Dessutom ska man enligt lag bara 

dokumentera det som är av vikt för brukaren eller som det uttrycks i 21 a § första stycket i 

LSS-lagen (1993:387), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (Norström & 

Thunved, 2010) ”händelser av betydelse”. En av respondenterna tog upp det som ett stort skäl 

till osäkerhet:  

 
Vad betyder det egentligen? Och är det verkligen viktigt bara för att jag tycker det? Viktigt ur 

vilken aspekt? För framtiden? Eller viktigt nu? Eller vadå… jag fattar faktiskt inte riktigt det där 

(respondent 3). 

 

Fyra av fem nämnde också utagerande- och självskadebeteende som situationer där de kände 

brister i sin kunskap. Även annan problematik som tvång eller ätstörningar skapade osäkerhet 

hos några av respondenterna. En respondent nämnde att det är viktigt att ha kunskap om dessa 

områden, inte bara för att bemöta brukarna på bästa sätt, utan för att kunna motivera vilken 

hjälp brukaren behövde ytterligare. Har man då kunskap som säger att den hjälp de 

pedagogiska assistenterna kan ge är fullt tillräcklig så kan man känna sig kompetent medan 

om man tror att brukaren kanske behöver mer, eller annan hjälp, så tvivlade man på sig själv i 

större utsträckning.  

     En respondent nämnde att hon saknade en utbildning i självförsvar, en annan önskade mer 

handledning. 

 

Autonomi 
När jag samlade alla svar som handlade om autonomi så delade jag först in dem i två grupper 

– det som främjar autonomi och det som hindrar det. Svaren delade jag vidare in i ytterligare 

teman: arbetsuppgifterna, kollegorna, brukarna och chefen. Jag valde sen att sammanställa 

svaren i löpande text med de fyra områdena som underrubriker: 

 

     Arbetsuppgifterna. Alla respondenterna verkade ha upplevelsen av att de kunde påverka 

och vara med och bestämma över stora delar av sin arbetsdag. De nämnde matlagning, 

planering av aktiviteter, inköp osv. Två uttryckte att de inte tyckte att de saker de inte kunde 

bestämma över hindrade deras generella känsla av självbestämmande. Att inte kunna 

bestämma över precis allt är ju helt naturligt. Jobbet verkade innehålla ett stort mått av frihet 



 

 15 

och en respondent nämnde att det fanns frihet att göra saker men också frihet att låta bli. Tre 

respondenter nämnde checklistor och arbetsordningar men verkade se dem mer som 

hjälpmedel än styrmedel. Två betonade just det faktum att de kanske inte kunde bestämma 

exakt vad de skulle göra men att de hade stor inverkan på hur. Och som ett eventuellt hinder 

för självbestämmande såg samtliga just chefen. En chef som då går in och styr även över hur 

arbetsuppgifterna ska utföras. En dominant chef som inte lyssnar på personalens åsikter eller 

klarar att få dem att arbeta efter ett gemensamt förhållningssätt ses som det största hindret, tätt 

följt av de lagar och regler som styr den här typen av verksamhet. Lagar gällande 

dokumentation, hantering av matinköp, medicinering, arbetstider osv. En respondent nämner 

just att det administrativa uppgifterna tar mycket tid från det man ”egentligen ska göra”.  

 
Balansen mellan administrativt arbete och att vara där, bygga en relation med ungdomarna 

börjar tippa över (respondent 2). 

 

     Kollegorna. Kollegorna verkade ha enormt stor betydelse eftersom många av 

arbetsuppgifterna bestämdes gemensamt i arbetslaget. Det innebar att självbestämmandet 

påverkades av balansen och kommunikationen i arbetsgruppen. I ett lag med god 

kommunikation och samarbetsförmåga så upplevdes självbestämmandet stort för samtliga 

respondenter men en respondent påpekade att några få dominanta personer som inte riktigt 

lyssnar in de andra kan begränsa självbestämmandet till att bara gälla de som styr. Kollegor 

som tryckte ner sina medarbetare nämndes av två som ett hinder för möjligheten att uppleva 

självbestämmande. Även i ett arbetslag där alla lyssnar på varandra och visar hänsyn händer 

det ju att man inte kan få sin vilja igenom och därför nämns arbetslaget som en möjlig orsak 

till hinder för att få uppleva autonomi även av två andra. 

 

     Brukarna. Det är tydligt att samtliga respondenter anser att brukarna har stort inflytande 

och möjlighet till delaktighet i verksamheten. De säger att de lyssnar mycket på brukarna, att 

de till exempel planerar dagens aktiviteter och maträtter utifrån brukarnas önskemål men 

samtidigt så upplever respondenterna att de har stora möjligheter att säga nej till saker också. 

Enda gången brukarinflytandet nämns som ett hinder av en respondent är vid möten då beslut 

som ska fattas om verksamheten och brukaren får bestämma saker som personalen upplever 

som negativa för dem. En vanligt följd av den här sortens neuropsykiatriska funktionshinder 

är ju just att inte riktigt ha förmåga att se konsekvensen av sitt handlande. Men samtidigt 

betonar en respondent just vägledning som en stor och viktig del i arbetet:  
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Brukaren kan hindra mitt självbestämmande men jag ser det inte som ett hinder – det är ju en 

del i utmaningen att få dem att tänka i andra banor (respondent 1). 

 

Chefen nämns ganska lite när jag frågade om saker som främjar självbestämmande men är 

den förste att komma på tal när vi pratade om eventuella hinder. Om chefen var lyhörd, god 

ledare för arbetslaget och inte alltför kontrollerande så verkade respondenterna uppleva att de 

hade stort självbestämmande och att de allra flesta arbetsuppgifter bestämdes i arbetslaget. 

Var chefen däremot kontrollerande, hård, frånvarande och inte såg vad laget behövde så 

kunde han eller hon vara det största hindret för att kunna påverka sin arbetsdag.  

 
…om någon körde med mig. Med arbetsuppgifter som inte står på min arbetsbeskrivning. Då 

skulle det inte alls kännas bra. Men om chefen slängde ur sig order efter order och det faktiskt 

ingår i mitt jobb. Då har jag inget problem med det. Det finns ju ett spelrum för mig att utforma 

arbetsuppgiften (respondent 5). 

 

Arbetet är redan så styrt av lagar utformade av socialstyrelsen, Miljö och hälsa, 

brandsäkerhet, kommuner o s v, att respondenterna verkade anse att chefen hade lika lite 

beslutsrätt som de. De känner sig styrda av lagarna men förstår att lagarna inte kan påverkas 

av närmsta chefen. Så chefens roll blir att lotsa arbetslaget, främja deras samarbete och leda 

dem in i samma bana – klarar chefen det så främjas självbestämmande. Klarar chefen inte det 

så utgör han eller hon ett hinder för det.  

     Så länge chefen uttalade order som gick hand i hand med de arbetsuppgifter som redan 

tydligt var uttalade så sa en respondent att han ändå upplevde självbestämmande trots att 

någon över honom bestämde. Men en avgörande skillnad kunde vara om chefen slängde ur sig 

order om uppgifter utanför arbetsbeskrivningen. Eller la sig i hur arbetet skulle utföras, vilket 

två andra respondenter också bekräftade.  

     Ett annat tillfälle som en respondent berättade om där chefen hindrat självbestämmande är 

när den pedagogiska assistenten och chefen har olika åsikter om bemötande av brukarna. Att 

en städrutin utförs på ett sätt som man inte riktigt håller med kan man leva med – men när 

man anser att ett bemötande är rent felaktigt utan att kunna påverka det så blir ett utförande av 

arbetsuppgiften helt stick i stäv med ens inre. Och ett hinder för att uppleva autonomi. En 

annan respondent gav som exempel att chefen kunde hindra autonomi genom att inte lyssna 

på de anställda om de tyckte brukaren var felplacerad. Det kunde innebära att man måste 
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arbeta med en brukare som man ansåg behövde någon annan form av hjälp och ett annat 

bemötande än det som kunde erbjudas av de pedagogiska assistenterna.  

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur personal inom ett omsorgsföretag ser på sig själva och 

sitt arbete i relation till möjligheten att känna sig kompetenta, känna samhörighet och uppleva 

autonomi.  

 

Samhörighet 

De fem respondenterna beskrev hur känslan av samhörighet främjades i ett välfungerande 

lagarbete och lätt kunde störas om gruppen strävade åt olika håll. Att en relation mellan två 

människor kan stärkas genom att man möter en motgång tillsammans blev tydligt när 

materialet sammanställdes. Samhörigheten och känslan av gemenskap hindrades inte av långa 

arbetspass utan rast, få stunder till privata samtal och brukare med utmanande beteenden. 

Istället var det just det som svetsade dem samman enligt respondenterna. Ett välfungerande 

samarbete där man kände sitt eget engagemang speglas i kollegan stärkte känslan av att vara 

en del i en gemenskap. Hos vissa ännu mer just när arbetsuppgiften var lite mer utmanande.       

Tidigare studier har visat att personer som upplever inre motivation har större envishet och 

uthållighet när de stöter på motgångar i arbetet än de som drivs av yttre motivationsfaktorer 

(Söderfjäll, 2012, s 29). De har även visat att stödjande relationer är en viktig del för att 

uppleva inre motivation och att inre motivation också är en av anledningarna till att 

medarbetare upplever arbetet som en arena för relationsskapande och meningsfulla val (Stone, 

Deci & Ryan, 2008 s 7) 

     Att arbeta på obekväm arbetstid – som kvällar, helger och nätter – verkade inte heller 

upplevas som något negativt för känslan av samhörighet utan istället tvärtom. Långa 

arbetspass i en hemlik miljö fylld med vardagsaktiviteter främjade istället känslan. Detta 

stämmer väl överens med beskrivningen av arbetsplatsen som en arena som kan tillgodose 

vårt behov av socialt stöd och möjligheten att uppleva samhörighet eftersom det också är där 

vi ofta spenderar stor del av vår vakna tid (Hetland et al., 2011 s 509; Fernet et al., 2013 s 

124). Att åka iväg tillsammans med arbetslaget, umgås hela dagen med efterföljande 

övernattning, laga mat ihop eller spela fotboll är saker som andra arbetsplatsen gör på kick-

offer för att främja samhörighet. Och det är aktiviteter de här arbetsgrupperna sysslar med 
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hela dagarna. På det sättet verkar de ”obekväma arbetstiderna” ha en positiv inverkan på 

känslan av samhörighet. Studier har också visat att tillfredställandet av behovet av att känna 

samhörighet är starkt förknippat med att känna glädje inför sitt arbete (Hetland et al., 2011 s 

508) vilket respondenterna menade att de också gjorde.  

 

Kompetens 

Att känna sig kompetent innebar för respondenterna att få känna sig trygga i bemötandet av 

brukarna. Respondenterna vittnade om att brukarna genom åren fått en alltmer komplex och 

utmanande beteendeproblematik och att det kunde leda till osäkerhet hos personalen samt en 

känsla av bristande kunskap. Samtidigt upplevde samtliga respondenter att de var trygga med 

att de gjorde sitt bästa i svåra stunder och kanske var det därför de ändå upplevde sig 

kompetenta, trots att de ibland både saknade kunskap och upplevde osäkerhet. Enligt Arnold, 

Cooper och Robertson (1998, s 253-255) presterar människor som ges svåra och specificerade 

mål sämre än om de får svåra mål där de efterfrågas att ”göra sitt bästa”. 

     Det som skapade störst osäkerhet i yrkesrollen och därmed riskerade att hindra upplevelsen 

av att känna sig kompetent, var istället de administrativa sysslorna och de lagar och regler 

som styrde arbetet. Samtliga respondenter berättade ur olika perspektiv om hur 

dokumentationen skapade osäkerhet och att de inte upplevde sig helt trygga med att kunna 

agera helt i enlighet med lagar och regler. Enligt Hetland et al. (2011) kan en arbetssituation 

som innebär att arbetstagare ska undvika misstag och följa strikta riktlinjer skapa osäkerhet 

och otrygghet. I respondenternas fall är de tvungna att följa de lagar som styr verksamheten 

oavsett vad de själva eller någon av deras överordnade har för synpunkter på lagstiftningen 

vilket skulle kunna förklara deras beskrivna upplevelse.  Det kan också uppstå konflikt mellan 

behovet av autonomi och kompetens i de fall då man egentligen önskar göra något annat än 

det man är tvingad till enligt direktiv ovanifrån (Deci & Ryan, 2000b s 75) 

   Att ha mycket ramar och regler kring sina arbetsuppgifter skulle kunna innebära att det var 

enkelt att tydliggöra för medarbetarna precis vad som gällde i alla frågor och på så sätt minska 

deras osäkerhet. Men lagar och regler lämnar alltid ett utrymme för en tolkning som är upp till 

medarbetaren att göra (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008 s 25) och lämnar då också 

utrymme för osäkerheten ändå. 

     Den medarbetare som dokumenterar har tolkningsföreträde i hur brukarens situation 

beskrivs, och beroende på vilka ord som väljs så avgörs vilken laddning texten får (Svensson, 
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Johnsson & Laanemets, 2008 s 25). Den medarbetare som förstår sitt ansvar och sin makt 

kring dokumentation kommer kanske alltid att uppleva ett visst mått av osäkerhet.  

          Det var inte det ökade kravet på administration som hotade arbetsmotivationen genom 

att minska tid tillsammans med brukaren, ta tid från samtal och reflektion mellan kollegor och 

därmed minska möjligheten till upplevd samhörighet och autonomi. Istället var det behovet av 

att få uppleva sig kompetent som hotades av all dokumentation och lagstiftning även om en 

respondent bekräftade att dokumentationen nu tar mer tid från samvaron med brukaren än den 

gjorde förr.  

     Ledaren kunde också bli ett hinder genom att inte kunna vara följsam och tydlig med vad 

som behövs göras eller förväntas av personalen eller genom att inte kunna vara tillräckligt 

följsam och fylla på med rätt sorts kunskap. 

     Det här företaget verkade erbjuda en hel del interna kurser och behovsföreläsningar men 

samtliga respondenter upplevde det vardagliga lärandet mest utvecklande.  

     Kan osäkerheten kring dokumentation handla om vilken typ av människor som söker sig 

till de här yrkena? De flesta som väljer att arbeta med människor med stort behov av stöd och 

hjälp kanske är personer som vill fokusera på bemötande och på att bygga relationer. Det 

kanske är i just dessa moment de också hittar sin största drivkraft och arbetsglädje. Ett annat 

skäl kan vara att syftet med dokumentationen inte är tillräckligt tydligt? Enligt Stone, Deci 

och Ryan (2009 s 3) så har vi människor en inneboende motivation att växa och uppnå saker 

som gör att vi kan engagera oss i även ointressanta arbetsuppgifter om vi bara förstår dess 

syfte, värde och mening. 

 

Autonomi 

Trots att stora delar av arbetet styrs av lagar och regler så upplevde samtliga respondenter att 

de hade stora möjligheter till självbestämmande om arbetsgruppen hade ett välfungerande 

samarbete och bra kommunikation. Budskapet blev till en början något dubbelt när de så 

tydligt framhävde att stora delar av arbetet styrdes av lagar och regler samtidigt som de 

upplevde stor möjlighet till självbestämmande. Men längre in i intervjuerna framkom att de 

upplevde sig fria i planerandet och genomförandet av sina arbetsuppgifter och aktiviteter med 

brukarna och därför ändå upplevde autonomi trots samhällets lagar och regler. Några uttryckte 

en önskan att kunna påverka mer, att vissa regler var lite överdrivna men ingen respondent 

visade någon större frustration när de berättade det. Hårt kontrollerade arbetsmiljöer kunde, 

som tidigare nämnts, göra att arbetsplatsens regler upplevs påtvingade och motivationen är 
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beroende av den yttre belöning som efterföljer prestationen (Stone, Deci & Ryan, 2009 s 6). 

Men på de här arbetsplatserna är belöningen kanske mer kopplad till brukarnas välmående 

och utveckling och kan därför fungera som främjande för autonomi trots stor regelstyrning 

runt verksamheten. Deci och Ryan (2000a, s 57-58) beskriver integrerad motivation som 

drivkraft som är i enlighet med självbild och värderingar och inre motivation som drivkraft 

som kommer ur att man tycker uppgiften är rolig och stimulerande. Den här sortens arbete 

kanske oftare är kopplat till inre motivationsfaktorer än yttre? 

     Söderfjäll (2012 s 143) menar att det är en stor utmaning för en ledare att främja 

medarbetares behov av autonomi när så mycket av vad de förväntas göra är förutbestämt – 

men att det går anser jag att det här resultatet visar.  Precis som några av respondenterna 

beskriver så menar Söderfjäll (2012 s 146) att man som ledare kan låta medarbetarna vara 

med och välja hur uppgiften ska utföras även om de inte kan vara med och välja vilken 

uppgift de ska göra. Och kanske är det precis det man lyckats med på företaget där studien är 

gjord eftersom medarbetarna, trots mycket lagar och regler, ändå upplever ett stort mått av 

självbestämmande. Respondenterna svar visade att deras ledare följde några av de principer 

Stone, Deci och Ryan (2009) förespråkade för ett autonomifrämjande klimat: medarbetarna 

var delaktiga vid problemlösning genom att själva fick planera sina dagar samt lösa eventuella 

svårigheter, de erbjöds att göra egna val inom arbetsstrukturen och det verkade finnas 

möjlighet att utveckla talang och kunskap. 

     Söderfjäll (2012, s 150) beskriver att medarbetare upplever större tillfredsställelse om t ex 

en nöjd kund kommer till kontoret och berättar om sina positiva upplevelser än om ledaren 

betonar på personalmöten hur viktiga medarbetarnas uppgifter är.  Att så tydligt få uppleva att 

man gjort en medmänniska något gott är autonomifrämjande och ger medarbetarna ett motiv 

med stort egenvärde (Söderfjäll, 2012 s 150). Inom det företag där studien utförts möter 

respondenterna dagligen personer som är i behov av stöd och kanske har redan möjligheten att 

få hjälpa dem till utveckling lagt grunden för upplevelsen av autonomi. 

     En respondent nämnde ledaren som ett hinder för upplevd autonomi om han eller hon gick 

utanför arbetsbeskrivningen och gav order om uppgifter som egentligen inte ingick i arbetet 

för dagen, men sa samtidigt att just deras ledare sällan gjorde det. Jag fick uppfattningen att 

eftersom även ledaren är styrd av lagar och regler i just den här branschen och på det här 

företaget verkade det vara svårare att gå utanför arbetsbeskrivningen och fatta egna beslut om 

vad som ska göras. Ledaren verkade här vara tvungen på att fokusera på att stötta och leda 

gruppen i de spår samhället redan har beslutat att de ska följa. Det gjorde att vissa 

respondenter förminskade ledarens betydelse av att kunna påverka gruppens möjlighet till 
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självbestämmande. Samtidigt vittnade de om att självbestämmandet kunde minskas av 

bristande samarbete och ett ojämlikt förhållande i arbetsgruppen och där anser jag att ledaren 

har en väldigt stor betydelse. Klarar ledaren att stötta gruppen till ett välfungerande samarbete 

och god kommunikation främjas autonomi.  

     Att brukaren fått större och större inflytande över sin insats verkade ingen av 

respondenterna uppleva som en begränsning av deras möjlighet till självbestämmande, även 

om de höll med om att brukarna fått mycket större möjligheter att påverka verksamheten. 

Arbetet handlar till stor del om att ge hjälp till självhjälp, få med sig brukaren, öka förståelse 

och självinsikt och att visualisera alternativ för att ge möjlighet att göra goda val. Och även 

om brukaren hade många önskemål som personalen följde och iscensatte i genomförandet av 

aktiviteter varje dag så handlar det fortfarande om en ojämlik relation där personalen vet att 

han/hon i slutändan ändå kan säga nej.  

     När personal upplever en större tillfredsställelse av autonomi, samhörighet och kompetens 

har man sett att de också är mindre kontrollerande i sitt bemötande av brukarna (Lynch, Plant 

& Ryan, 2005 s 422). Samtidigt påtalar författarna till studien att orsaken till sambandet är 

oklart: är den personal som inte upplever behoven tillfredsställda mindre benägen att ge ett 

varmt bemötande eller får den personal som är mindre kontrollerande fler tillfällen att uppleva 

samhörighet, kompetens och autonomi på arbetsplatsen (a.a.). Har respondenterna i studien en 

arbetsplats som främjar samhörighet, kompetens och autonomi och därför också en 

personalgrupp som gärna gör brukarna delaktiga i planeringen av verksamheten eller är det 

just det faktum att respondenterna inte är så kontrollerande i sitt sätt att vara som gör att de 

upplever behoven tillfredsställda i sitt arbete med brukarna? 

 

Metoddiskussion och förslag till vidare forskning 

Att jag själv har arbetat som pedagogisk assistent är ju i det här fallet både en möjlig källa till 

fel i resultatet och en eventuell tillgång. Jag har en förförståelse som gör att jag snabbt kan 

förstå vad respondenterna menar när de beskriver olika situationer med brukarna. Samtidigt 

kan ju min förförståelse göra att jag tolkar respondenten fel och att jag omedvetet ställer 

följdfrågor som leder in dem på det spår som passar mina förutfattade meningar.   

     Jag tycker det skulle vara intressant att i en större studie undersöka om det stämmer att de 

begränsningar som lagar och regler utgör för medarbetarna på omsorgsföretag inte är så starkt 

kopplat till möjligheten att uppleva autonomi utan istället till möjligheten att uppleva 

kompetens. 
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     Jag skulle också tycka det var intressant att undersöka om osäkerheten kring 

dokumentation har något samband med vilken sorts människor som söker sig till 

omsorgsbranschen. Har de flesta som söker sig till människovårdande yrken störst fokus på 

relationer och bemötande och därmed också mest motivation att ta sig an dessa sysslor medan 

administrationen är mindre motiverande och därför svårare att lära sig?  

     Ett annat område jag gärna skulle vilja studera mer är innebörden i de grundläggande 

behoven inom SDT i relation till brukarna. Asperger syndrom innebär ofta att man har ett lite 

annat sätt att vara och uppleva saker än de flesta andra vilket jag ibland har sett leda till ett 

utanförskap. Främjas behovet av samhörighet i omsorgsverksamheten? Många företag arbetar 

för att ge ”hjälp till självhjälp” – främjas då behovet av kompetens? Och framför allt – 

främjas behovet av autonomi genom samhällets krav på brukardelaktighet och inflytande i 

tillräckligt stor utsträckning? Och kanske kan de sex principerna som enligt SDT ska leda till 

ett mer autonomifrämjande arbetsklimat anammas av den personal som arbetar inom 

verksamheten och på så sätt öka brukarnas känsla av att insatserna ges utifrån deras egen 

önskan och fria vilja?  

     Det finns stort stöd för att ett tillfredställt behov av autonomi, kompetens och samhörighet 

är positivt för produktivitet, kreativitet och glädje och studier har visat att en ledare som 

arbetar för att medarbetarna ska uppleva autonomi också har medarbetare som upplever 

mindre oro och depression (Stone, Deci & Ryan, 2009 s 5) – kan samma forskning överföras 

på relationen mellan personal och brukare? 
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BILAGA 1 – Missivbrev 

 
 
Vill du delta i en intervju? 
 
Intervjun ingår i ett examensarbete i psykologi vid Högskolan i Gävle och handlar om hur 
pedagogiska assistenter inom ett omsorgsföretag ser på begreppen självbestämmande, 
samhörighet och kompetens i arbetet och vilka möjligheter och hinder det finns för 
medarbetaren att känna tillfredsställelse inom de tre områdena.  
 
Information ska samlas in genom intervjuer med medarbetare som arbetar i ett arbetslag, 
arbetar oregelbunden arbetstid samt har arbetat i branschen i minst tre år. Att jag vänder mig 
till just Dig beror på att Du stämmer in på ovan nämnda kriterier. All medverkan är helt 
frivillig och du kan när som helst avbryta den utan motivering. Du kommer att vara 
fullständigt anonym.  
 
Om Du godkänner det kommer intervjun att spela in för att underlätta när jag ska sammanfatta 
svaren. Banden kommer att raderas så fort det är klart. Intervjun kan även genomföras utan 
bandinspelning om Du föredrar det. Jag har kontaktat omsorgschefen på företaget och blivit 
lovad att intervjuerna ska få ske på arbetstid. Intervjuerna beräknas ta mellan 45-90 minuter.  
 
Jag kommer att kontakta Dig via telefon inom en vecka och be dig svara på om du kan och 
vill delta i studien. Väljer du att delta så bokar vi en tid för intervju. Vi kan antingen boka ett 
samtalsrum på huvudkontoret eller sitta i ett avskilt rum på Din enhet.  
 
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare.  
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Monica Rylander Mårten Eriksson 
0739-836383 Docent psykologi 

Högskolan i Gävle 
026-64 82 11 

monica_rylander@hotmail.com  marten.eriksson@hig.se 
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BILAGA 2 – Intervjuguide 

 

Inledande frågor:  

- Hur länge har du arbetat som pedagogisk assistent? 

- Trivs du med ditt arbete? 

- Hur många personer är ni i arbetslaget? 

 

Samhörighet 

- Kan du beskriva ett tillfälle på ditt arbete, då du upplever att du har människor runt dig 

som du bryr dig om och som bryr sig om dig tillbaka? 

- Finns det situationer som möjliggör gemenskap/samhörighet på annat sätt? 

- Vilka hinder upplever du för känslan av gemenskap/samhörighet? 

 

Självbestämmande 

- Kan du nämna några arbetsuppgifter eller situationer som du själv kan bestämma 

över?  

- Kan du beskriva någon situation där du hade velat bestämma mer själv? 

- Vilka hinder upplever du finns för att du skulle kunna bestämma mer själv över dina 

arbetsuppgifter? 

 

Kompetens 

- Vad innebär kompetens för dig i ditt arbete? 

- Kan du beskriva en situation där du kanske skulle behöva mer kunskap än den du har? 

- Finns det delar i arbetet som du upplever för lätta? 

- Vilka möjligheter att öka din kompetens ser du på arbetet? 

 

Övrigt 

- Har du något som du vill tillägga innan vi avslutar? 

 


