
Företagsekonomiska institutionen
STOCKHOLMS UNIVERSITET

Kandidatuppsats, 10 poäng 
VT 2006

I huvudet på en städare
 - En kvalitativ studie om städare och motivation

Författare: Andreas Krantz Handledare: Mikael Holmgren
Maria Sandgren



Sammanfattning

Vår uppsats behandlar fenomenet motivation med syftet att undersöka hur individer med

självständiga arbetsuppgifter i tekniskt enkla miljöer motiverar sig. Vi fokuserar på städare

som ett representativt lågstatusyrke och vår frågeställning är: Hur motiverar sig städare?

Studien är kvalitativ och bygger till stor del på egen datagenerering. Vi har intervjuat städare

på ett hotell om deras situation och syn på bland annat trivsel och motivation. Vår

hermeneutiska utgångspunkt innebär att tolkning och förståelse står i centrum. Inledningsvis

ser vi främst motivation som ett verktyg för att öka prestationen, men allt eftersom studien

fortlöper förändras vår syn och vi närmar oss en syn på motivation som fokuserar på trivsel

och hopp. Våra tankar om motivation närmar sig en postmodernistisk filosofi. 

Vi använder oss även av en hel del teorier och tidigare forskning för att angripa vårt syfte:

Hawthorneexperimenten, Maslows behovshierarki, Alderfers ERG-teori, Herzbergs

tvåfaktorteori, McGregors teori om X och Y-chefer, Etzionis engagemangsmodell samt

motivationspsykologi och allmän forskning om lågstatusjobb. Få teorier har framkommit de

senaste 50 åren och vi anser att det stora tidsgapet samt den tydligt modernistiska inriktning

som finns i forskningen är ett problem som gör att vi inte vill förlita oss för mycket på

teorierna. 

Resultat och analys pekar på överlag goda relationer på arbetsplatsen och trots ett tungt och

delvis stressigt arbete är stämningen på arbetsplatsen god. Det som framförallt framkommer är

vikten av goda relationer till andra städare men kanske framförallt till chef och viss mån övrig

personal. Dåliga relationer föder utanförskap och en känsla av osynlighet, vilket skapar

vantrivsel på arbetsplatsen. Vår utgångspunkt har hela tiden varit att motivation är något som

städarna själv implicit skapar i syfte att skapa mening i tillvaron, vilket har inneburit att våra

slutsatser i hög grad skiljer sig från tidigare motivationsforskning. Resultatet pekar på motiv

och i vilken grad motiven uppfylls som huvudsaklig anledning till engagemang och trivsel.

Kommunikation är det verktyg som individerna besitter för att förmedla sina motiv, men en

symbolisk innebörd av handlingar och budskap komplicerar överföringarna. Motivation

framstår enligt vår forskning som städarnas önskan, ansträngning och hopp till att deras motiv

ska tillgodoses. Motivation innebär således inte i sig en ökad prestation hos individerna. 

2



                                                                                                                                                       .....................................................................................................................................................  1  

1. BAKGRUND                                                                                                                             .........................................................................................................................  5  

1.1 INLEDNING ..............................................................................................................................5
1.2 SYFTE.....................................................................................................................................6
1.3 UPPSATSENS UPPLÄGG...............................................................................................................6
1.4 DISPOSITION............................................................................................................................7

2. TEORI                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  8  

2.1 DEFINITIONER AV BEGREPPET MOTIVATION.................................................................................8
2.2 EXPERIMENTEN I HAWTHORNE..................................................................................................8
2.3 MASLOWS BEHOVSHIERARKI......................................................................................................9
2.4 ALDERFERS ERG-TEORI........................................................................................................10
2.5 HERZBERGS TVÅFAKTORTEORI.................................................................................................11
2.6 MCGREGORS TEORI X OCH Y................................................................................................12
2.7 ETZIONIS ENGAGEMANGSMODELL.............................................................................................13
2.8 MOTIVATIONSPSYKOLOGI........................................................................................................13
2.9 LÅGSTATUSYRKEN..................................................................................................................14
2.10 TIDIGARE FORSKNING LÅGSTATUSYRKEN.................................................................................14

3. PROBLEMATISERING OCH FRÅGESTÄLLNING                                                       ...................................................  16  

3.1 TEORIDISKUSSION...................................................................................................................16
3.2 FENOMENET ELLER BEGREPPET MOTIVATION.............................................................................17
3.3 VÅR FÖRFÖRSTÅELSE..............................................................................................................17
3.4 AVGRÄNSNINGAR....................................................................................................................18
3.5 FRÅGESTÄLLNING...................................................................................................................19

4. METOD                                                                                                                                    ................................................................................................................................  20  

4.1 FORSKNINGSDESIGN................................................................................................................20
4.1.1 FORSKNINGSANSATS..............................................................................................................20
4.1.2 HERMENEUTIK......................................................................................................................21
4.1.3 INDUKTIV ANSATS.................................................................................................................23
4.2 DATAINSAMLING.....................................................................................................................23
4.2.1 INTERVJUER.........................................................................................................................24
4.2.2 INTERVJUGUIDE.....................................................................................................................24
4.3 VALIDITET OCH RELIABILITET..................................................................................................25
4.4 FORSKNINGSETIK....................................................................................................................26

5. BRANSCH- OCH FÖRETAGSBESKRIVNING                                                                ............................................................  28  

3



5.1 STÄDBRANSCHEN....................................................................................................................28
5.2 HOTELL X.............................................................................................................................29

6. RESULTAT                                                                                                                             .........................................................................................................................  30  

6.1 STÄDARNAS BAKGRUND OCH FRAMTID......................................................................................30
6.2 ATTITYDER TILL STÄDNING......................................................................................................31
6.3 RELATIONER..........................................................................................................................33
6.4 TRIVSEL OCH MOTIVATION......................................................................................................35
6.5 FÖRÄNDRINGSARBETE.............................................................................................................38

7. ANALYS                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  40  

7.1 RELATIONER SOM EN CENTRAL ASPEKT PÅ ARBETET..................................................................41
7.2 CHEFENS ROLL.......................................................................................................................42
7.3 STRESS, BELASTNING OCH FRISKVÅRD..........................................................................................44
7.4 KOMMUNIKATION...................................................................................................................45
7.5 MOTIV..................................................................................................................................48

8. SLUTDISKUSSION                                                                                                                ............................................................................................................  49  

8.1 ÅTERKOPPLING......................................................................................................................50
8.1.1 TEORI.................................................................................................................................50
8.1.2 SYFTE.................................................................................................................................57
8.1.3 METOD...............................................................................................................................58
8.2 STUDIENS BIDRAG OCH FRAMTIDA FORSKNING...........................................................................61

                                                                                                                                                       ..................................................................................................................................................  64  

9. REFERENSER                                                                                                                        ....................................................................................................................  65  

9.1 ARTIKLAR OCH RAPPORTER.....................................................................................................65
9.2 BÖCKER................................................................................................................................65
9.3 INTERNET..............................................................................................................................65

10. BILAGA                                                                                                                                 .............................................................................................................................  67  

10.1 INTERVJUGUIDE....................................................................................................................67

4



1. Bakgrund

I vår kandidatuppsats vill vi studera fenomenet motivation. Motivation är ett vedertaget

begrepp och de flesta anser sig förmodligen ha en mer eller mindre tydlig uppfattning om vad

motivation är. En hel del motivationsforskning har bedrivits, frågan vi ställer oss är dock vad

forskningen på området är värd i praktiken idag? Med den här uppsatsen hoppas vi kunna

förstå hur människor med en typ av arbete som vi uppfattar har fått begränsat utrymme i

tidigare forskning motiverar sig samt kartlägga vilka egentliga påståenden och förutsättningar

som dagens syn på motivation bygger på. Vi vill poängtera att det här inte är uppsatsens

slutgiltiga syfte, utan enbart tankar vi jobbar utifrån i den inledande skrivningsprocessen. En

mer ingående förklaring till ämnets aktualitet följer i inledningen.      

1.1 Inledning 

Valet av ämne till den här kandidatuppsatsen var aldrig svårt för oss. Motivation är ett

intresseområde med några årtionden på nacken, men i takt med förändrade

organisationsstrukturer och större fokus på personalpolitik är det ett ständigt föränderligt

begrepp som alltid är aktuellt (Granberg, 2004). Motivationsforskningen växte fram som en

fristående forskningsdisciplin på 50-talet till följd av den förändrade synen på arbete och

personal och i och med Mayos ”human relation” skola (Abrahamsson & Andersen, 1999). De

flesta motivationsteorier växte även fram under den här tiden.

Motivation har inte alltid varit en del av ledningsuppgifterna men i takt med att samhället gått

från produktion av varor till produktion av tjänster har motivationsarbete fått större innebörd

och idiom som ”personalen är företagets viktigaste tillgång” understryker den förändrade

synen på personal och företagande. Förr kunde arbetare som jobbade för ackordslön enkelt

ersättas av någon som erbjöd sin arbetskraft till ett lägre pris, men i och med arbetets ökade

komplexitet och en alltmer skyddande lagstiftning kostar det för mycket för företagen att

ersätta människor vars arbetsinsats är undermållig. En dålig prestation var knappast ett

problem förr då det gick snabbt att byta ut och skola in en ny arbetare. Dagens motsvarighet

kan man förvisso hitta i bemanningsföretagen där företagen kan anpassa personalstyrkan efter

behov, men kärnkompetensen har ofta komplexa arbetsuppgifter som tar tid att lära sig och

vars behov bemanningsföretag inte kan fylla (Granovetter, 1985). 

Motivation anses vara ett viktigt verktyg för att öka prestationen, rimligtvis främst hos de

människor man investerat i (ofta genom kostsamma rekryteringsprocesser och/eller
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internutbildningar). Vi anser dock att det är för stort motivationsfokus på högstatusjobben, det

vill säga att tyngdpunkten på forskningen är förskjuten. Som det ser ut idag investerar även de

flesta företag främst i motivationsprogram gällande den högutbildade och högavlönade

personalen, med andra ord den som kostar företaget mest men också kan inbringa mest.

Arbetare i lågstatusyrken1 satsas det sällan på. Även om tjänsteföretag idag är vanligare än

produktionsföretag inrymmer båda typerna av företag i många fall någonstans i organisationen

lågstatusjobb som stödfunktioner. Är dessa funktioner mindre viktiga och därför inte värda att

investera i eller är de helt enkelt bortglömda? Det enda som med säkerhet kan konstateras är

att det finns väldigt lite forskning om de tekniskt enkla jobben med låga löner (Atkinson &

Williams, 2003). 

Att dessa individer med lågstatusjobb skulle vara mindre viktiga känns som ett svagt

argument. Självklart bör det ligga i företagsledningens intresse att effektivisera och motivera

hela personalstyrkan. Om fokus ligger på den högavlönade delen av personalstyrkan riskerar

den lågavlönade personalstyrkan att glömmas bort, framförallt när deras arbetsuppgifter är

självständiga. Det är det här problemet som är kärnan för vår uppsats och i våra ögon en ny

vinkling av fenomenet motivation. Vi vill undersöka motivationen hos dessa

ignorerade/bortglömda individer. Hur kan man synliggöra dessa och hur motiverar de sig?

1.2 Syfte

Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka hur individer med självständiga arbetsuppgifter

i tekniskt enkla miljöer motiverar sig. Med självständiga arbetsuppgifter i tekniskt enkla

miljöer menar vi att arbetet går att utföra utan övervakning, att kompetenskraven är låga och

uppgifterna okomplicerade

1.3 Uppsatsens upplägg

Motivation är ett mycket komplext begrepp som berörs i många sammanhang med lite olika

infallsvinkel. För att på ett adekvat sätt kunna undersöka begreppet måste vi öka förståelsen

för fenomenet och dess begreppsapparat. Även om syftet står klart för oss måste vi inte bara

veta hur vi ska undersöka utan också vad vi ska undersöka för att kunna besvara vår

frågeställning. Genom kartläggning av tidigare forskning och teori får vi flera utgångspunkter

för hur vi vill förhålla oss till motivation och förhoppningsvis lite mer kött på benen. Vi får en

möjlighet att undersöka många påståenden vi refererat till och bilda oss en egen uppfattning

om befintliga teorier och forskning. När vi vet vad motivation ramar in är det dags för oss att

1 Definieras i teorikapitlet
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ta ställning till 1) hur vi vill behandla fenomenet, om begreppsapparaten känns adekvat, 2)

vad det innebär för oss i vår uppsats för att därefter 3) problematisera teorierna och formulera

en utgångspunkt för forskning. Vi vill redan här poängtera att den här uppsatsen på intet sätt

är teoriprövande, teorierna hjälper oss endast att förstå motivation och hur vi kan se på

fenomenet när vi forskar. Resultaten från forskningen knyter förhoppningsvis an till tidigare

teorier men vi hoppas på en hel del nya infallsvinklar på ett i våra ögon outforskat område

inom motivationsforskningen. 

1.4 Disposition

I syftet presenteras vår övergripande idé och målet med uppsatsen. Teorierna fungerar som

gemensam kunskapsbas för oss och läsaren. Genom att tidigt ställa teorierna mot syftet hoppas

vi få en naturlig avgränsning och en tydligt förförståelse som vi tar med inför det fortsatta

arbetet: att sammanfatta en konkret frågeställning för oss att undersöka. Utifrån

frågeställningen designar vi en metod som vi tror kan besvara frågan. Resultaten från

undersökningen presenteras i löpande text och återanknyts till syfte och tidigare teori i en egen

rubrik. Det är utifrån det här upplägget uppsatsen växer fram men i varje enskild del ska vi

förstås guida läsaren för ytterligare synliggöra vår röda tråd. 
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2. Teori

Nedan presenteras den forskning och de teorier som vi använder oss av för att angripa vårt

syfte. Vi kommer att återkoppla resultatet till teorierna i en slutgiltig diskussion och teorierna

ligger också delvis till grund för forskningsdesignen som en av grundbultarna som

genomsyrar arbetet. Vi har valt att inte kommentera teorierna i teoridelen då vi vill att

teorikapitlet också ska fungera som ett uppslagsverk att gå tillbaka till. Eventuella

överbryggningar mellan teori och metod kommer senare. Fokus i det här kapitlet är istället att

i så stor utsträckning som möjligt presentera befintliga teorier och modeller inom området

motivation. 

2.1 Definitioner av begreppet motivation

Motivation är nära kopplat till prestation. Motivation kan antingen ses som en process eller

som resultatet av en process. Herzberg ser främst motivation som en process och definierar

motivation som något som aktiverar och dirigerar människor i en viss riktning och mot vissa

mål. Gellerman har mer av en resultat- och prestationsyn och talar om motivation som

skillnaden mellan att göra så lite som möjligt och att göra så mycket man förmår. Han skiljer

även på de två begreppen motiv och motivatorer där motiv är inre drivkrafter som fungerar

motiverande, medan motivatorer är yttre faktorer som påverkar motivationen i positiv

riktning. Abrahamsson och Andersen (1999) hävdar att motivation uppstår i interaktionen

mellan individ och situation.

2.2 Experimenten i Hawthorne

1924 inleddes ett scientific management-försök på en Western Electric-fabrik i Hawthorne,

USA. Av försöken drog man slutsatsen att sociala faktorer har stor betydelse för effektiviteten

i organisationer. 

Fabriken i Hawthorne var organiserad enligt taylorismens principer med långtgående

specialisering och stora arbetslokaler med ett stort antal arbetare. Anledningen till att försöken

inleddes var att man var missnöjd med produktionstakten i fabriken, vilken ansågs vara

alldeles för låg. Arbetarna framförde klagomål på bland annat belysningen och

fabriksledningen ville då testa på en liten grupp arbetare om produktiviteten ökade ifall

belysningen förbättrades. De ville veta om en dyr investering i bättre belysning skulle betala

igen sig genom att ge högre produktivitet. För att pröva detta plockades två grupper av

arbetare ut, en test- och en kontrollgrupp. Dessa placerades i två mindre rum som låg isolerade
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från där de andra arbetade. I testgruppens rum förbättrades belysningen markant och i enlighet

med förväntningarna skedde en ökning av arbetstakten. Det som var förvånande var dock att

produktiviteten ökade även i kontrollgruppen, trots att belysningen inte förbättrats där. Man

provade då att försämra ljuset i arbetsrummet, vilket gav ännu högre produktivitet. Dessa

resultat var ytterst oväntade och svårtolkade för företaget. 

1927 fortsatte Mayo Hawthorneförsöken. Han plockade ut en grupp bestående av fem arbetare

som isolerades från de andra och utsattes för ömsom förbättringar och ömsom försämringar i

arbetsförhållandena. För varje förändring, oavsett om den var negativ eller positiv, ökade

produktiviteten i gruppen. 

Slutsatsen blev att sociala faktorer, i det här fallet uppmärksamhet från företagets ledning

samt gruppnormer, har stor betydelse för effektiviteten i organisationer. Med utgångspunkt i

Hawthorne-experimenten hävdar Etzioni att en arbetares produktivitet främst beror dennes

ställning i gruppen och att lön är underordnat arbetskamrater och chefers visade uppskattning.

Arbetare reagerar som ett arbetslag snarare än som individer i fråga om kontroll, arbetsledning

och belöningssystem. Vidare hävdar Etzioni att långtgående specialisering enligt Taylors

modell är ett ineffektivt sätt att organisera arbetet (Granberg, 2004).

2.3 Maslows behovshierarki

Abraham H. Maslow strävar efter att förklara mänskligt beteende genom att lyfta fram

grundläggande behov hos människan. Dessa grundläggande behov finns hos alla individer

oberoende av vilken situation de befinner sig i. Enligt Maslows modell går det inte att förklara

specifika handlingar i specifika situationer, teorin visar istället på gemensamma drag i det

mänskliga beteendet.

De fem grupper som Maslow delar in behoven i är: 

1. Fysiologiska behov

2. Trygghetsbehov

3. Sociala behov

4. Behov av status och prestige 

5. Självförverkligande 

Dessa grupper bör inte ses som isolerade faktorer utan ska sättas i sammanhang till varandra

när man söker motivet till ett beteende. Maslow rangordnar dessa fem behovsgrupper och
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ställer upp en behovshierarki där det fysiologiska behoven, så som mat dryck och luft, är de

mest grundläggande. Därefter följer behovet av trygghet. Nästa steg i trappen är de sociala

behoven som är exempelvis familj och vänner. Dessa tre steg sammanfattar Maslow som de

primära behoven som följs av de sekundära. Dessa sekundära behov består av uppskattning

och självförverkligande. Enligt Maslow har människan alltid ett behov att uppfylla. Det mest

grundläggande behovet måste tillfredställas innan man kan klättra upp på nästa trappsteg.

Maslow bygger sin teori på antagandet att människan är en sökande varelse som strävar efter

att växa, vilket gör att teorin ses ur ett individperspektiv. 

Det är även möjligt att tillämpa Maslows teorier på arbetslivet. De fysiologiska behoven

motsvaras då av lönevillkor och andra grundläggande arbetsmiljöbetingelser.

Trygghetsbehoven består av anställningstrygghet samt trygghet i den fysiska arbetsmiljön. De

högsta primärbehoven, det vill säga de sociala behoven, motsvaras av gott samarbete och goda

relationer till kollegor. Uppskattning utgörs av möjligheter till personligt växande, utveckling

av god självrespekt, att prestera, att få erkännande och ha framgång. Självförverkligande

innebär att utveckla och få möjlighet att realisera sina förmågor och egenskaper i sitt arbete.  

Den kritik som riktats mot Maslow är främst att alla människor har olika behov, därför

behöver inte alla behov alltid tillfredsställas i den här särskilda ordningen (Abrahamsson &

Andersen, 1999).

2.4 Alderfers ERG-teori

Alderfer har utvecklat sin ERG-teori baserad på Maslows behovshierarki. Alderfer har

modifierat Maslows fem behovskategorier till tre. 

Existensbehov (Existence needs) Det materiella existensbehovet ”leva av”.

Sociala relationer (Relatedness needs) Relationer till andra människor ”leva med”.

Personlig utveckling (Growth needs) Nå egen personlig utveckling ”leva för”.

Alderfers existensbehov kan sägas motsvara Maslows fysiologiska behov och trygghetsbehov.

Alderfers sociala relationer motsvaras av Maslows sociala behov. Alderfers tredje kategori,

personlig utveckling, ligger nära Maslows behov av fjärde och femte ordningen, det vill säga

behov av status, prestige och självförverkligande. Motivation skapas genom en vilja att

tillfredsställa ouppnådda behov. Flera behov kan vara aktiva samtidigt och till skillnad från
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Maslow anser Alderfer att behoven varken uppstår eller behöver tillfredsställas i någon

särskild ordning (http://www.valuebasedmanagement.net/methods_alderfer_erg_theory.html).

2.5 Herzbergs tvåfaktorteori

Herzberg studerade tillfredställelse i arbetslivet. Enligt honom finns det en tydlig åtskillnad

mellan arbetssituation och arbetsinnehåll i motivationssammanhang. Herzbergs forskning

bygger främst på trivsel, något han definierar som tillfredsställelse av behov. Hans teori

bygger på två dimensioner som är oberoende av varandra: 

• Tillfredställelse – otillfredsställelse 

• Vantrivsel – icke vantrivsel

Dessa två dimensioner mäter olika typer av behov. Den första dimensionen mäter behov av

högre ordning, det vill säga behov som motiverar. Den andra dimensionen mäter behov av

lägre ordning, vilket innebär behov som enligt Herzberg bör vara uppfyllda för att individen

ska undvika vantrivsel. Den högre ordningens behov kallar Herzberg motivationsfaktorer eller

motivatorer och den lägre ordningens behov hygienfaktorer, faktorer som förebygger

sjukdom. Enligt det här resonemanget är det alltså möjligt att vara motiverad i sitt arbete och

samtidigt vantrivas och vice versa.

Hygienfaktorer

• Ledaren, är hon/han rättvis, villig att lära ut osv.

• Arbetsförhållanden, hur ser arbetsplatsens utformning ut? Bullrigt?

• Administration och politik i organisationen

• Ekonomisk ersättning, lön, bonus etc.

• Status, främst statussymboler 

• Privatlivet, trivseln i arbetet påverkas av problem hemma

• Trygghet i arbetet  

• Mellanmänskliga förhållanden  

Motivatorer

• Erkännande

• Prestationer, tillfredställelse genom att utföra ett arbete

• Utveckling

• Befordran
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• Arbetet i sig själv, är det intressant, skapande, varierat?

• Ansvar, kontroll över sin egen arbetssituation

Både Maslow och Herzberg har fått kritik för att de lägger ensidig vikt vid inre faktorer och

bortser från yttre förklaringar gällande motivation (Abrahamsson & Andersen, 1999).

2.6 McGregors teori X och Y

Grundaren till teori X och Y, Douglas McGregor var en av de få amerikaner på 1950-talet

som antog att arbetare var i stånd att göra ett bra jobb och vara produktiva. McGregor ansåg

att nyckel till högpresterande arbetare var ledningens förmåga att anpassa arbetsuppgifterna

efter de anställdas behov. McGregor utgick ifrån Maslows teori men lade till en viktig idé,

nämligen att chefens antagande om människor hade en benägenhet att utvecklas till

självuppfyllande profetior. Även här handlar det om ett individperspektiv, men fokus flyttas

från den som ska motiveras till den som motiverar.

En stor del av alla chefer har antaganden eller idéer som kan benämnas som teori X. Den

teorin går ut på att de anställda är passiva, lata, saknar ambitioner och föredrar att få order och

bli ledda. De gör dessutom motstånd mot förändringar. Majoriteten av cheferna var enligt

McGregor antingen hårda eller mjuka versioner av teori X. Den hårda versionen innefattar

tvång, hård kontroll, hot och bestraffningar. Enligt McGregor leder det här till låg

produktivitet, motsättningar, militanta fackföreningar och sabotage i det tysta. Den mjuka

versionen av teori X betyder att man anstränger sig för att undvika konflikter och försöker

uppfylla samtligas behov. En vanlig följd av det här är att det på ytan tycks förekomma en

harmonisk stämning på arbetsplatsen, dock är sanningen att både apati och likgiltighet ligger

och gror under ytan. Båda versionerna infinner sig på grund av att människor behandlas som

lata och i behov av strikt och fast ledning.

Det fundamentala antagandet i teori Y är att ledningens mest angelägna uppgift är att

organisera arbetet och dess villkor på ett sådant sätt att människor kan uppfylla sina egna

behov genom att fokusera på de belöningar som organisationen ger. Teori Y är raka motsatsen

mot teori X. Att ha en Y-syn som chef innebär att hysa förtroende för sina anställda. Yttre

kontroll ses som ineffektivt och utgångspunkten är istället varje enskild anställds medansvar

och egenkontroll. Organisationen anpassas efter de anställda istället för tvärt om (Bolman &

Deal, 1997).
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2.7 Etzionis engagemangsmodell

Etzioni gör en ansats att förklara samspelet mellan individ och organisation i termer av

engagemang och tillhörighet. Beroende på vilken typ av makt organisationen nyttjar uppvisar

individerna knutna till organisationen ett visst beteende. Etzioni identifierar tre typer av

maktutövande; 1) tvångsmässig eller fysisk makt, 2) resursmässig makt och 3) normativ makt.

Det förstnämnda maktförhållandet är typisk för organisationer som fängelser och militärläger

och föder ett förfrämligande beteende eller alienation. En resursmässig makt hittar vi ofta i

företag där en viss arbetsinsats belönas med ett visst monetärt medel, oftast lön. Enligt Etzioni

förväntas de anställda i sådana organisationer uppvisa ett beräknat kalkylmässigt beteende för

att säkerhetsställa nuvarande lön och förbättra möjligheterna till en ökad belöning. Den

normativa makten finner vi i organisationstyper som kyrkor och politiska partier, vars

medlemmar präglas av ett moraliskt engagemang.

Etzionis resonemang bygger på den dominerande maktkällan då det kan finnas flera olika

maktkonstellationer inom en organisation. Kärnan i Etzionis resonemang är att det i

organisationer vars dominerande maktkälla nyttjar tvångsmedel eller belöningar inte kan

skapas ett äkta moraliskt engagemang mellan individ och organisation. Det innebär bland

annat att fängelser inte längre kan sägas ha ett rehabiliterande syfte, eller med andra ord att

arbetet med att omforma individer till samhällsansvariga medborgare är dömt att misslyckas

så länge den fysiska makten är dominerande, även om normativ makt uppenbarligen är en del

av organisationen.

Etzioni presenterade sin modell 1975 som ett motstånd mot den mer manipulerande

organisationslitteraturen vars fokus låg på företagskultur som styrmedel (Abrahamsson, B.

Andersen, J. 1999 och Scott, 2003).

2.8 Motivationspsykologi

Psykologin var den vetenskap som först studerade begreppet motivation och många av de

mest kända teorierna är framtagna av psykologer. Inom motivationsforskning talas det om

olika aktiviteters riktning, intensitet och reglering, vilket förenklat kan ses som ”vad man

försöker, hur ihärdiga försök man gör och hur man försöker” (Helkama, 2000 sid. 130).

Forskningen har delvis tagit avstånd ifrån tidigare teorier bland annat Maslows och Herzbergs

teorier, vilka har studerat handlingar och bakomliggande krafter. Den moderna forskningen

menar istället att dessa krafter inte är fördolda för individen själv. De betraktar istället
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individen som allvetande i relation till hennes handlande, vilket motsäger premissen om

bakomliggande orsaker.

Motivationspsykologin skiljer begreppen motivation och inre motivation åt. Inre motivation är

när människan gör något för att det är stimulerande, det vill säga för sakens egen skull och

genom att belöna ett sådant beteende kan den inre motivationen gå förlorad. Den psykologiska

motivationsforskningen anser sig ha bevisat att belöning, oavsett form, inte motiverar

människan. Det finns också forskning som visar att motivation knuten till prestation ofta ger

skeva värden då prestation ofta hör ihop med kultur; det vill säga vi har olika syn på vad

prestation är, framförallt inom ekonomisk företagsamhet. Motivation handlar främst om att

påverka individers sättande av lång- och kortsiktiga mål där yttre påverkan kan födda inre

motivation (Helkama, 2000).      

2.9 Lågstatusyrken

Vilka yrken/positioner som definieras som lågstatusyrken framkommer främst i

rekryteringsprocessen, enligt brittisk forskning. På det typiska lågstatusyrket satsas det lite

resurser både vid rekrytering och på vidareutbildning. Det finns små möjligheter att avancera

både inom organisationen och på den externa arbetsmarknaden (Atkinson & Williams, 2003).

Vidare tar forskarrapporten upp följande karaktäristika för lågstatusyrken:    

• Dåligt betalt/få förmåner

• Mindre chans att medverka i utbildnings och arbetsberikningsprogram

• Har sällan heltidsanställning

• Tycker i högre grad än de med högstatusyrken illa om sitt jobb

• Obekväma arbetstider

• Brister i utbildning, arbetslivserfarenhet

• Brist på motivation och självförtroende

• Låga förväntningar

• Låg vilja att prestera

• Bristande arbetsmiljö

2.10 Tidigare forskning lågstatusyrken

Forskare från USA, Holland och Storbritannien har tidigare bedrivit forskning på

lågstatusyrken och motivation. Motivation är efter pålitlighet den viktigaste egenskapen

arbetsgivarna söker vid rekrytering till lågstatusyrken, men den följs sällan upp och mycket
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lite arbete görs för att bevara hög motivation. Många arbetsgivare ser lågstatusyrken som

tillfälliga jobb för individerna i väntan på bättre anställningar, vilket enligt forskarna delvis

förklarar oviljan att kompetensutveckla. 

Individerna i ett lågstatusjobb har enligt forskningen större svårigheter att passa tider och

högre frånvaro än individer med jobb av högre status. Förklaringen till sambandet beror enligt

brittisk forskning på att lågstatusyrken ofta är första anställning, vilket innebär svårighet för

unga individer att anpassa sig till en normerande företagskultur och svara upp mot alla de nya

krav som en arbetsplats kan ställa. Ju mindre företag desto starkare är tendenserna. Individer i

en lågstatusposition uppmärksammas inte lika ofta av ledning och chefer, vilket är en

bidragande orsak till ovanstående problem. Brister på kompetenta personalhanterare och andra

”Human Resource-funktioner” som stöd åt chefen är också vanligare i lågstatusyrken

(Atkinson & Williams, 2003).

Holländsk forskning ger ett annat svar på varför motivationen är lägre hos individer med

lågstatusyrken än hos andra yrkesgrupper: För att upprätthålla ett tillfredsställande

självförtroende mot omvärldens syn på lågstatusyrken måste individen investera energi i olika

psykologiska försvarsmekanismer. Energiinvesteringen minskar individernas potential till att

motivera sig att utföra ett gott arbete. Genom att uppmärksamma individerna och acceptera

deras ”yrkesstolthet” ökas deras självförtroende och individerna får en högre kapacitet att

arbeta. Hur uppmärksammandet ska gå till utvecklas inte i de rapporter som vi tagit del av

(Van Laar, 2001).
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3. Problematisering och frågeställning

I det här kapitlet ska vi återknyta teorin till syftet för att smalna av syftet till en konkret

frågeställning utifrån förutsättningarna. Vi har ökat förförståelsen för ämnets bakgrund, men

behöver diskutera fler problem med definitioner och överbryggningar för att anpassa syfte och

litteratur till studien. I det här kapitlet ska vi alltså ta steget från bakgrund, syfte och teori till

forskning och en metod som förhoppningsvis ger adekvata resultat med hög pålitlighet. 

3.1 Teoridiskussion

De flesta av teorierna har tillkommit i samband med HR-skolans bildande i början av 1920-

talet och de närmast följande 40 åren och är således mer än 40 år gamla, vilket innebär ett

stort tidsgap inom forskningen. Förvisso har forskning om motivation gjorts även i modern

tid, men i princip har inga nya teorier eller modeller tillkommit. De flesta av teorierna bygger

på Maslows modell, vilken i sin tur bygger på det starkt ifrågasatta antagandet om

bakomliggande beteenden. Modern motivationsforskning har bytt spår till den allvetande

människan utan latenta beteendemönster, vilket motsäger den tidiga motivationsforskningens

premiss. Frågan om huruvida de presenterade teorierna är tillämpbara är således vital. Vi

anser att vi knappast kan luta oss tillbaka fullständigt mot den teoretiska bas vi presenterat;

det saknas en gemensam begreppsapparat och framförallt finns ingen bestämd syn på

fenomenet motivation. 

Det vi får ta med oss ifrån teorin är således inte någon entydig definition eller ens en

begreppsapparat. Vi bär istället med oss en ökad förståelse för var i vår undersökning som vi

ska leta samt på vilket sätt som vi ska betrakta resultaten för att förklara hur individer med

lågstatusjobb motiverar sig. Förhoppningsvis finns det områden som kan förstås av de något

omoderna teorierna, men förmodligen också många spår som kan motsäga dem. Våra

förhoppningar är dock att finna spår som kan utveckla teorin eller teorins användningsområde.

Som tidigare nämnts finns det inte särskilt mycket tidigare forskning inom vårt

problemområde av motivation, vilket innebär att vi på många håll står relativt ensamma i våra

resonemang. Den kanske mest påtagliga slutsatsen att dra är att tidigare uppsatser och

kurslitteratur inte uppfattar det här gapet som ett problem, vilket i sig ytterligare aktualiserar

vårt ämne och framhäver behovet av modern forskning.

16



3.2 Fenomenet eller begreppet motivation

Av ovanstående resonemang följer en påtvingad öppenhet inför begreppets betydelse för att

uppsatsen ska få någon bäring. Teorierna bidrar med olika och i viss mån bristfälliga

perspektiv och då vi varken har en entydig definition eller ett begrepp som kan förklara

fenomenet så väljer vi istället att studera källan, det vill säga det fenomen som vi kallar

motivation. Vi har redan varit inne på hur en sådan undersökning skulle förhålla sig till

motivation. Fokus ligger alltså på hur individer med lågstatusjobb motiverar sig och hur pass

väl våra slutsatser kan förklaras av teorin och tidigare forskning.

3.3 Vår förförståelse

Vi gör en viktig distinktion i och med ovanstående formulering. Genom att undersöka hur

individer motiverar sig tillskriver vi motivationsperspektivet till individerna. Motivation är för

oss kanske just en eller flera implicita processer av meningsskapande där varje persons egna

motiv och förväntningar vägs mot omgivningens förutsättningar. Vi menar alltså att

motivation både kan vara en inre tillfredställelse men också en inställning att göra det bästa av

situationen. Våra tankar kring motivation ger alltså motiv en mer central roll än tidigare

motivationsteorier vilket vi anser är en av de stora bristerna med tidigare teorier. 

Våra tankar om motivation närmar sig en postmodernistisk filosofi. Vi ifrågasätter de tidigare

teorierna, som kanske tidigare setts som sanningar av vissa, och vi tillför tanken om att en

implicit värdeskapande process ger eller kanske till och med är motivation. Motivation som vi

ser på det framstår som en betydligt mer abstrakt konstruktion än vad de tidigare forskarna

förutsätter. Saker och ting behöver alltså inte nödvändigtvis vara som det först ter sig och det

är kanske den största anledningen till att dagens befintliga teorier inte tilltalar oss. 

De gamla teorierna är enligt oss delvis en modernistisk kvarleva som ofta inrangerar individer

i fyrfältsmodeller. Det känns som att individer i dessa modeller inte ses som unika eller ens

olika. Modellerna försöker anpassa individer till organisationer och motivation är något som

tillkommer individer utifrån, det vill säga från organisationen. Teorierna framstår mer och mer

som verktyg delvis inspirerade av klassisk betingning, behaviorismen blomstrade för övrigt

under 1950-1970-talet. Teorierna har försökt fastställa vilka handlingar som leder till vilka

beteenden och förutsätter sedan att omgivningen är oföränderlig, precis som att de förutsätter

individers gemensamma motiv och behov. Vilka handlingar från organisationen som ger ökad

motivation och vilka som ger minskad sägs vara konstant över tid och för alla individer. 

17



Om motivation plötsligt också handlar om att göra det bästa av situationen, något som vi anar,

så framstår studier av lågstatusyrken alltmer intressant genom att spinna vidare på fördomar

om lågstatusyrken. Om lågstatusyrken är en mer utsatt grupp med mer fysiskt krävande

arbetsuppgifter i oönskade miljöer är kanske individernas motiv mer tydliga. Antingen vet

man precis hur man motiverar sig, trots omgivningens negativa syn, eller så vet man varför

man inte känner sig motiverad just därför att inslag i omgivningen inte känns acceptabla.  

Vi inser att vi är farligt nära att fastslå motivation som ett begrepp vi dessutom i praktiken

definierat. Tanken om motivs relation till motivation kan ses som ett försök till

hypotesprövning vilket motsäger många tidigare resonemang. Vi vill inte släppa öppenheten

inför det komplexa fenomen motivation är men vi vill öppna en ny dörr, parallell med tidigare

teorier. Vi vill få in fler synvinklar men också uppmärksamma vilken förförståelse vi

författare har inför problematiseringen av uppsatsen syfte. Med hjälp av ovanstående

redogörelse ger vi läsaren en ökad möjlighet att förstå våra resonemang i slutsatsen senare

delar. Det ger en möjlighet för oss författare till en ny ingång som till skillnad från många

tidigare studier inte enbart eller ens främst förlitar sig på de modernistiska tankegångarna i

1950-talsteorierna. Vi väljer således att inte skärpa tonen i uppsatsen syfte utan behåller en

fortsatt bredd approach i behandlandet av fenomenet, men vi anser att vi nu som forskare kan

ge ett större bidrag till analys och slutsats. 

3.4 Avgränsningar

Vårt nästa problem i steget från teori och syfte till egentligt forskande är avgränsning av

studieobjekt. Lågstatusjobb inrymmer många olika typer av sysselsättningar utifrån de

karaktäristika vi ställt upp. Att behandla fler än en yrkesgrupp är ett alltför stort arbete, varför

vi kommer att begränsa oss till en representativ yrkesgrupp. Yrkeskåren som vi har valt är

städare då tidigare studier om städarnas situation på många punkter överensstämmer med

undersökningen av lågstatusgrupper. Något som det är viktigt att vara medveten om i studiet

av städare är att många företag nyttjar städfirmor, vilket kan ses som bemanningsföretag. Vi

vill inte studera dessa utan planerar istället att fokusera på hur städare motiverar sig i företag

där de är en del av organisationen.

Städare på den svenska arbetsmarknaden har en svag löneutveckling och få förmåner. I den

undersökningen vi tog del av var endast 70 procent av städarna tillsvidareanställda trots flera

år inom branschen. Ungefär var fjärde städare arbetar mindre än 40 timmar i veckan trots en

utbredd önskan att få arbeta mer. Företag nyttjar ofta vikarier och timanställningar för
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städning. En av tre städare har ont i kroppen, vilket pekar på en bristande arbetsmiljö.

Chansen för vidareutbildning och arbetsprogram är mycket liten. Få satsningar görs på

städpersonalen även om vissa erhåller utbildning på nya maskiner och kemikaliehantering

(Rasmussen, 2005). Det är utifrån dessa grunder som vi anser att städare är en adekvat grupp

att studera utifrån vårt övergripande syfte och således den avgränsning vi gör.

3.5 Frågeställning

Utifrån ovanstående resonemang och avgränsningar väljer vi nu att formulera en specifik

fråga: Hur motiverar sig städare? Vi kan nu gå vidare med att designa en metod som kan

besvara vår fråga. 

19



4. Metod

Nedan följer en genomgång av hur vår forskning bedrivits och hur vi metodologiskt behandlat

frågeställningen. Metoden är en viktig del i kandidatuppsatsen och vi har därför valt att lägga

stort fokus vid att motivera de valda metoderna utifrån vår frågeställning. Vi redogör således

främst för de ansatser och verktyg som vi använder och belyser snabbt de som vi väljer bort

och varför. En djupare diskussion om förtjänster och nackdelar tar vi upp i slutdiskussionen

där även kandidatuppsatsens giltighet och förbättringsmöjligheter behandlas.

4.1 Forskningsdesign

Vi behöver göra ett flertal metodologiska bedömningar baserade på vår frågeställning för att

kunna få ett relevant resultat i vår undersökning; vad vi verkligen vill veta. Forskningen måste

designas så att vi kommer åt de för individen upplevda intrycken och aktiviteterna runt sitt

arbete kopplat till motivation. Vi vill veta hur de ser på sin egen situation och utifrån det

förstå städarnas sätt att motivera sig och vi behöver därför ett verktyg som tillåter oss att ta del

av städarnas upplevda intryck och berättelser. Vi bör också redogöra för förhållningssättet

inför teorin när vi tolkar resultatet. Beroende på vilka val vi gör kan vi ta oss olika friheter,

men valen begränsar oss även i våra utsvävningar. Nedan redogör vi för möjligheterna och

motiveringarna och lämnar riskerna och varningstecknen till en egen rubrik som även

behandlar generella problem med undersökningar och studier. 

4.1.1 Forskningsansats

Det första valet som vi står inför är huruvida undersökningen ska genomföras kvalitativt eller

kvantitativt. Motivationsforskning har bedrivits såväl kvalitativt (Maslow, Herzberg med

flera) som kvantitativt (modern motivationspsykologi), men utifrån vår frågeställning anser vi

att en kvantitativ studie är ett alltför trubbigt instrument för att besvara vår fråga. Våra teorier

är för svaga för att med säkerhet konstruera en systematisk och strukturerad form av adekvata

variabler som kan mäta fenomenet motivation. Vi anser istället att en mer djupgående

undersökning med ett tiotal individer ger en bättre bild av städarnas syn på motivation. Vi vill

alltså besvara vår fråga genom en kvalitativ ansats och en mer detaljerad studie på färre

individer. 

Den stora styrkan som vi ser med en kvalitativ studie är att vi kan komma åt faktorer och

synsätt som vi ännu inte är bekanta med som kan förklara städarnas syn på motivation. Vi

anser att det är en viktig aspekt, särskilt med tanke på den svaga teorin på området. En
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kvalitativ studie är en följsam studie där utformningen går att påverka under studiens gång,

något som är svårt med en kvantitativ studie. En kvalitativ studie har som syfte att utöka

förståelsen för ett fenomen genom att fokusera på sammanhang och förhållanden, vilket

överensstämmer väl med vårt syfte. Studien bör pågå så pass länge att forskaren upplever

informativ mättnad, det vill säga att ingen ny information tillförs. Med en kvalitativ

forskningsansats undersöker vi alltså färre individer, men vi anser att detta inte bör innebära

några problem eftersom vi ändå kan nå mättnad. Som kvalitativa forskare bör vi stå nära

studieobjektet för att få ett internt perspektiv, ett inifrån och ut perspektiv, vilket innebär ett

deltagande från forskaren (Esaiasson mfl, 2003; http://www.hb.se/bhs/nyutb/kurswebb/c-

kurser/vetmet/ht05/kvalmet.pdf).

Den kvalitativa studie som vi har valt för att bedriva för att besvara vår frågeställning bör ge

större utrymme för tolkningar och den egna förförståelsen än en kvantitativ studie. Även

intuitionen ska ges spelrum. Vi anser att det främst handlar om att förstå motivation och hur

olika människor kan ha olika syn på motivation. När vi nu har nått dit att vi har beslutat oss

för att genomföra en kvalitativt inriktad studie måste vi välja en av skolorna inom den

kvalitativa forskningsansatsen. Vi har redan i viss mån avslöjat var någonstans inom den

kvalitativa skolan vi står, nämligen hermeneutiken (Thurén, 2004;

http://www.hb.se/bhs/nyutb/kurswebb/c-kurser/vetmet/ht05/kvalmet.pdf).

4.1.2 Hermeneutik

En hermeneutisk metod innebär att tolkning och förståelse står i centrum. Genom att använda

oss av en sådan ansats får vår egen förförståelsen ett stort utrymme; utlägg och tolkningar

ligger till grund för att identifiera mönster och förhållanden, vilket är lämpligt då förtroendet

för teorin på området brister (http://www.hb.se/bhs/nyutb/kurswebb/c-

kurser/vetmet/ht05/kvalmet.pdf). 

Varje tolkning eller förståelse sker i ett sammanhang och är således inte frikopplade från

helheten. Helheten kan i sin tur endast betraktas utifrån förståelse för och tolkning av dess

delar. Samspelet mellan delar och helhet är cirkulärt och kallas den hermeneutiska cirkeln

eller kanske bättre beskrivet den hermeneutiska spiralen. Att använda metaforen om en spiral

understryker att varje varv i cirkeln för förståelsen för fenomenet till en ny position, vilket en 

cirkulär metafor inte framhäver och tolkningarna bygger hela tiden på andra tolkningar

(http://www.hb.se/bhs/nyutb/kurswebb/c-kurser/vetmet/ht05/kvalmet.pdf).
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Som hermeneutiker måste vi komma ihåg att vi aldrig är värderingsfria, vi har alltid en

förförståelse och värderingar som präglar vår tolkning av texter och sociala fenomen. Utan

förförståelse skulle tolkning vara omöjlig. Även de metoder som man använder i forskningen

är präglade av värderingar (Bergström och Boréus, 2005). Förförståelsen bygger på en

referensram av våra föreställningar, erfarenheter, kunskaper och insikter vilket ställer krav på

oss som författare att hela tiden vara tydliga i våra resonemang och underbygga våra

påståenden (http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik). Vi anser att vi uppfyller det här kravet

i såväl inledning och problematisering som teorigenomgång. Fokus ligger nu på att bibehålla

vårt öppna förhållningssätt till förförståelse i vår resultat- och slutsatsdel genom att tydligt

påvisa våra tankegångar med tydliga referenser till vårt insamlade datamaterial. 

I motsats till en positivistisk forskningsmetod bör vi nu ha i åtanke att vi inte söker någon

absolut sanning då det enligt hermeneutiken inte existerar en sådan. Det här ställer vissa krav

på datagenereringen (http://www.hb.se/bhs/nyutb/kurswebb/c-

kurser/vetmet/ht05/kvalmet.pdf). Vi har redan poängterat oviljan att endast analysera befintlig

teori som en lösning på vår frågeställning på grund av det glapp och den inriktning

motivationsforskning har eller har haft, något vi redogjort för i uppsatsens tredje kapitel. Vi

har funnit studier på området som delvis korrelerar med vår studie men i nuläget anser vi att

datamaterialet är otillräckligt, varför vi vill generera egen data på området. För att möjliggöra

en meningsfull tolkning bör vi även generera data som berör kontexten som fenomenet

förkommer i, det vill säga inte enbart data som berör fenomenet motivation direkt. Det här för

att vi också ska förstå helheten när vi tolkar (http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik). Innan

vi diskuterar datainsamlingsmetoder vill vi tydliggöra förhållningssättet till tidigare forskning

och teori, vilket vi ser som en central del i vår uppsats även om huvudfokus ligger på vår egen

datainsamling. 

Vi vill redan här poängtera att en hermeneutisk och en positivistisk ansats inte är varandras

motsatser utan två olika forskningstraditioner men också filosofier som spänner över fler

discipliner än metodologin. De har inte samma motiv och bör kanske därför inte jämföras.

Trots det här finns det värdefull information i form av mer eller mindre välutvecklade

begreppsapparater inom de olika ansatserna som kan konverteras i de fall ansatserna faktiskt

närmar sig varandra vilket gör att vi lånar begrepp och tankar från positivismen till

hermeneutiken för att underlätta för läsaren i vår genomgång. 
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4.1.3 Induktiv ansats

Trots vår hermeneutiska utgångspunkt använder vi oss delvis av en positivistisk

begreppsapparat eftersom vi anser att det saknas en lämplig ”motsvarighet” till positivismens

induktiva ansats inom hermeneutiken. Även om vi inte använder oss av en induktiv ansats

fullt ut, anser vi att en sådan ansats har flera fördelar vilket gör att den ändå är intressant att

diskutera och delvis tillämpa i vår uppsats.

Vi vill enligt tidigare inte utgå ifrån våra teorier i analysen av data; utgångspunkten ligger

istället i datamaterialet. Inom den positivistiska forskningsmetodologin kallas detta induktiv

studie. Vi vill inte bevisa eller motbevisa befintliga teorier utan snarare utveckla teorierna

utifrån nya perspektiv och på så sätt förstå fenomenet bättre. En induktiv studie litar till

erfarenheterna i insamlade data och försöker generalisera det specifika. Vi vill redan här

poängtera att vi inte har som syfte att utveckla en ny teori, syftet är istället att förstå

motivation, vilket sekundärt mycket väl kan leda till nya teorier. Det man dock bör ha klart för

sig är att för att en sådan teori ska anses vara generaliserbar krävs ett stort datamaterial vars

omfattning inte är möjlig för oss och den begränsade tid som en kandidatuppsats omfattar. En

bärande induktiv studie bör inte färgas av forskaren utan förehålla sig objektiv, vilket vi redan

i det här nu kan bortkasta i och med vår hermeneutiska utgångspunkt (Esaiasson mfl, 2003;

Thuren, 2004; http://dis.dsv.su.se/~chri-fox/itk.htm). Det centrala är dock att utgångspunkten

hela tiden ligger i de erfarenheter som vi tillgodogör oss genom vårt insamlade datamaterial

och att teorierna fungerar som olika glasögon när vi diskuterar vårt resultat på ”högre” nivå.

4.2 Datainsamling

Vi har nu kommit till den punkt då det är dags att utforma det konkreta verktyget för

insamling av data enligt ovanstående resonemang. Vår undersökning ska utforska attityder till

och åsikter om hur städarna motiverar sig själva, men också hur de ser på sin arbetsplats för

att öka förståelsen för deras situation och på så vis även öka vår förståelse för fenomenet i den

här specifika kontexten. Vi finner att det lämpligaste tillvägagångssättet helt enkelt är att fråga

dem hur de uppfattar sin situation genom att intervjua städarna på det utvalda hotellet. Tyvärr

finns inget skriftligt material från tidigare undersökningar av liknande typ bedrivna på hotell.

Vi har inte heller tillgång till rapporter och utvärderingar av städarnas attityder vilket hade

breddat vår studie. Vi får istället kraftsamla på väl genomförda intervjuer vars

tillvägagångssätt beskrivs nedan
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4.2.1 Intervjuer

Intervjuerna bör vara personliga och frågorna ska vara öppna för att tillåta städarna att prata

relativt fritt om sin syn på motivation på arbetet. Vi vill även ge dem en möjlighet att förklara

sin arbetssituation då vi i nuläget saknar kännedom om hur samspelet mellan fenomen och

människa ser ut och således inte vet var vi ska leta. I enlighet med vår hermeneutiska

utgångspunkt anser vi att varje tolkning och förståelse sker i ett sammanhang, varför det är

viktigt att se städarnas och fenomenets hela kontext och inte enbart fråga om deras syn på

motivation. Intervjuerna måste alltså föras på ett sådant sätt att städarna får möjlighet att prata

relativt fritt och obundet för att få fram deras syn på motivation och städning samt deras

tankar, åsikter och funderingar kring ämnet. Risken med alltför specifika frågor är dels att vi

går miste om information och dels att intervjupersonerna blir styrda in i våra tankebanor och

anammar vår förförståelse till och fördomar mot fenomenet motivation (Esaiasson m.fl.

2003).

Vi vill genomföra samtliga intervjuer på för städarna betald arbetstid. Intervjuerna bör

genomföras i ett avskilt rum på plats i hotellet, utan möjlighet för andra att höra. Genom att

intervjuerna genomförs på hotellet bör städarna känna sig trygga eftersom det är en miljö som

de är vana att vistas i, vilket förhoppningsvis leder till mer öppna, avslappnade och givande

intervjuer. Det andra skälet till val av intervjuplats är att vi får möjlighet att se städarna i

arbete i sin naturliga arbetsmiljö och bilda oss en egen uppfattning.

Vi vill båda närvara vid samtliga intervjuer, men kommer att vara noga med att endast en av

oss leder intervjun, eftersom vi vill undvika förvirring och otydlighet. På slutet av intervjun

får dock den andre av oss möjlighet att ställa kompletterande frågor till intervjupersonen. Vi

kommer att dokumentera samtliga intervjuer med papper och penna var och en för sig för att

snarast möjligt efteråt renskriva dem på ordbehandlare. Detta ger oss möjlighet att jämföra hur

vi uppfattat städarna och hur vi tolkar städarnas svar, vilket ger ett ökat djup och större

tillförlitlighet

4.2.2 Intervjuguide

Trots att intervjuerna ska vara öppna till sin karaktär ska samtalen ändå beröra områden som

vi tror knyter an till motivationsfenomenet. Även om teorin inte är utgångspunkten är den

ändå en ledstång för oss och ger oss idéer om var vi bör söka. För att inte glömma bort vissa

teman och därmed missa attityder från några städare på enligt oss viktiga områden har vi valt

att använda oss av en intervjuguide. I intervjuguiden kan man avläsa frågeområden och frågor
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som stöd för intervjuaren när denne kommer av sig eller tappar tråden. Intervjuguiden

fungerar också som kontroll för att garantera att alla teman berörs. Tanken är alltså att

samtliga frågor på intervjuguiden ska gå att besvara när intervjun genomförts även om frågans

formulering kan variera alternativt om intervjupersonen själv kommer in på området och

berättar. 

Intervjuguiden är utformad utifrån tidigare teorier och forskning på området och finns som

bilaga i slutet av uppsatsen (kapitel 10). De områden som berörs är bakgrund, arbetssituation,

relationer, trivsel, motivation, uppskattning och framtid samt förändring. Vi hoppas att vi

genom de här kategorierna får möjlighet att nå kunskap om och förståelse för hur städarna

motiverar sig. Vi vill även understryka att trots att många av teman är plockade ur teorin gör

vi inte någon avgränsning av eller förklaring på vad vi menar med till exempel trivsel utan

överlämnar det åt intervjupersonen själv. I ett senare skede avser vi att lyfta upp svaren utifrån

de olika temana till teorins högre nivå i slutsatserna. 

I enlighet med en kvalitativ forskningsansats är intervjuguiden ett levande objekt som kan

förändras under studiens gång eftersom intervjupersonerna kan tillföra intressanta vinklingar

och områden som vi även vill fråga andra om.

4.3 Validitet och reliabilitet

För att beskriva hur väl datagenereringen har fungerat använder vi begreppen validitet och

reliabilitet. Begreppen utvecklades ursprungligen för kvantitativ forskning, men tillämpas nu

även på forskning med kvalitativ ansats, dock med vissa skillnader. I en studie med

kvantitativ ansats har man oftast valt en datainsamlingsmetod med känd och acceptabel

validitet och reliabilitet för det syfte man vill uppnå redan innan datainsamlingen påbörjats. I

en kvalitativ studie däremot arbetar forskaren med validiteten och reliabiliteten under hela

projektet eftersom validitet och reliabilitet i högre utsträckning påverkas av såväl

datainsamling som den efterföljande analysen av insamlade data. 

Validitet innebär trovärdighet och avser att vi mäter det som är relevant i sammanhanget. Det

är då viktigt att vi anger i vilken situation och för vilken population resultaten är giltiga.

Reliabilitet handlar om pålitlighet och avser att vi mäter på ett tillförlitligt sätt. När man

forskar bör man alltid sträva efter så hög validitet och reliabilitet som möjligt och det gäller

givetvis även vår studie. Validitet och reliabilitet i den typ av studie som vi genomför handlar
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främst om att kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och

hederligt sätt. 

Mer specifikt diskuterar vi kommunikativ validitet som en typ av intern validitet. Det innebär

att vi talar om vår syn på hur forskningsprocessen påverkar studiens giltighet genom att noga

diskutera och beskriva vår förförståelse, datagenereringen samt analysprocessen. I

slutdiskussionen kommer vi även att tala om extern validitet genom att diskutera studiens

generaliserbarhet, det vill säga om resultaten är giltiga även utanför studien. Frågor som vi då

bör besvara är: Vad av resultaten kan tillämpas? Under vilka förutsättningar kan de tillämpas?

Reliabilitet i vår studie handlar om hur pålitliga mätinstrumenten är. Vi använde ingen

bandspelare eller annan teknisk utrustning vid intervjuerna, varför våra enda mätinstrument är

människor. Om vår studie har hög reliabilitet eller inte beror alltså främst på oss som forskare.

Centralt för att nå hög reliabilitet är att vi beskriver vår förförståelse, att vi har förmåga att

göra bra intervjuer och även se vad som varit relevant i intervjuerna, att vi är följsamma mot

data samt att vår handledare är kvalificerad och kompetent.

(http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm)

I slutdiskussionen kommer vi att koppla reliabilitets- och validitetsbegreppen tydligare till vår

studie och diskutera studiens giltighet.

4.4 Forskningsetik

Vi anser att forskning är viktig för såväl enskilda individer som samhället i stort.

Vetenskapsrådet talar om såväl forsknings- som individskyddskrav, vilka båda är viktiga att ta

hänsyn till när forskning bedrivs. Forskningskravet innebär att kunskaper och metoder

utvecklas, fördjupas och förbättras. Forskning är viktig, men vi måste även ta hänsyn till

individskyddskravet, vilket innebär att människor inte får utsättas för skada, förödmjukelse

eller kränkning. Ingen ska heller behöva utsättas för obefogad insyn i sitt privatliv.

Forskningskravet och individskyddskravet står ofta i motsats till varandra och vi måste då

väga dessa mot varandra och bedöma hur vi ska göra i varje enskilt fall. Man får väga det

förväntade kunskapstillskottet mot risker för negativa konsekvenser för deltagande individer.

Individskyddskravet kan brytas ned i fyra mer konkreta forskningskrav, vilka vi har tagit

hänsyn till i vår undersökning:
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Informationskravet

Vi har informerat företaget, chefer och städpersonal om studien och dess syfte. Efter avslutat

projekt ska vi även presentera uppsatsens resultat för företagets ledning. 

Samtyckeskravet

Företaget och de intervjuade städarna har på frivillig basis bestämt sig för att delta. Vi har

meddelat städarna att de endast behöver svara på de frågor som de vill samt att intervjuerna

kan avbrytas när de så önskar. Vår ambition var inledningsvis att intervjua samtliga städare på

hotellet, men några av dem hade inte möjlighet att delta, varför de givetvis inte behövde. 

Konfidientialitets- och nyttjandekravet

Hotellet vill inte att deras namn ska finnas med i uppsatsen, varför vi har ersatt hotellets namn

med X samt valt att inte ta med sådan information som kan avslöja hotellet i

företagsbeskrivningen. Hotellchefen har godkänt den företagsinformation som finns med i

uppsatsen. Städarna i undersökningen är även de anonyma. Vi gör vårt yttersta för att undvika

information som riskerar att avslöja individerna. Efter uppsatsens färdigställande kommer vi

att förstöra de anteckningar som vi använt vid intervjuerna. Det här för att skydda

intervjupersonerna från att avslöjas och skydda intervjuerna från att komma i orätta händer

och användas för andra syften än denna uppsats. (Esaiasson mfl, 2003)
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5. Bransch- och företagsbeskrivning

Även om städare är en betydligt mer avsmalnat närmande av motivation så finns det

fortfarande olika typer av städare på olika företag. Vi har bestämt oss för att studera städare

genom att studera städstaben på ett hotell. Nedan följer en beskrivning av hur städbranschen

generellt ser ut i Sverige men även i viss mån hur hotellstädares specifika bransch ser ut. Vi

beskriver även hotellets organisation kring städare för att läsaren ska få en uppfattning om

struktur och storlek om någon skulle vilja upprepa experimenten. Inga namn eller alltför

specifika delar som avslöjar vilket hotell det är kommer presenteras vilket är en brist som vi

återkommer till senare. 

5.1 Städbranschen

Städbranschen är starkt kvinnodominerad och andelen städare födda i andra länder är hög.

Många har dåliga kunskaper i svenska språket vilket bidrar till att de har svårt att ställa krav

på sina arbetsgivare gällande lön, arbetstider och utveckling i arbetet. Städarna är den

yrkesgrupp som har näst lägst lön (efter köks- och restaurangbiträden) enligt statistiska

centralbyråns mätningar. Löneutvecklingen är svag. År 2004 var den genomsnittliga

månadslönen för en städare 16 400 kronor brutto.

(http://www.scb.se/templates/Lönedatabasen/Lonedatabasen_infobox.asp?id=50918&yid=912

&Yrke=städare)

 

En stor andel städare drabbas av förslitningsskador på grund av den höga arbetsbelastningen,

det tunga och påfrestande arbetet, de dåligt anpassade städredskapen och de felaktiga

arbetsställningarna. Många tvingas därför till sjukskrivning och sjukpension. Timanställningar

och deltidsjobb är vanliga i branschen. Det finns även en utbredd marknad av svartarbetande

städare, framförallt i hemmen. (Hammar, 2000; Rasmussen, 2005) 

Städare är ett utpräglat serviceyrke. Städning innebär olika arbetsuppgifter beroende på var

städarna arbetar någonstans. Vanliga arbetsplatser är hem, skolor, företag, sjukhus och hotell.

Städare är antingen anställda direkt av den organisation där de städar eller av ett städföretag

som städar på entreprenad på olika platser. Arbetet kan utföras ensam, två och två eller i

städlag. 

Hotellstädarens uppgift är att hålla hotellet rent och snyggt och göra i ordning rummen till nya

gäster. Att rummen är välstädade är viktigt för att hotellet ska få nöjda gäster och kunna sälja
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nya rum. Hotellstädare byter lakan och bäddar, dammar och dammsuger, putsar speglar, städar

toaletten och torkar ur badkar. Att hänga in nya handdukar och fylla på med gästartiklar som

tvål, schampo, brevpapper och pennor ingår också arbetet. Vissa hotellstädare städar även i

personalutrymmen och gemensamma utrymmen som reception, foajé och trappor. Det är

vanligt med kvälls- och helgarbete. Arbetet upplevs ofta som stressigt samt ansträngande för

rygg och axlar. Det krävs vanligen inte någon utbildning för att bli hotellstädare, upplärning

sker oftast på arbetsplatsen.

(http://afi3.ams.se/afi3_portal/PortalHandler.asp?chFrameCenterHexURL=687474703A2F2F

616669332E616D732E73652F79726B656E2F)

5.2 Hotell X

Hotell X är ett mellanstort hotell i Stockholm som ingår i en större hotellkedja. Hotellet har

mellan 100 och 200 rum som hyrs ut till gäster. På hotellet arbetar omkring 50-100 personer,

varav ett tiotal är städare. Städarna är övervägande kvinnor med utländsk härkomst. Städarna

är anställda av hotellet och de arbetar under ledning av en husfru som organiserar städningen.

Hotellet har alltså en egen städstab, men när behovet av städning är stort eller om någon

städare är sjuk hyr hotellet in arbetskraft på entreprenad. De flesta av städarna städar enbart

rum, men några städar även gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Under en vanlig

arbetsdag på åtta timmar bör en rumstädare städa omkring 18 rum. Arbetet utför städaren

främst ensam. 
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6. Resultat

Då vi samlat in resultaten genom intervjuerna anser vi att vi fått en betydligt klarare bild över

situationen på arbetsplatsen. Med tanke på vår kvalitativa ansats är resultat av typen fyra av

tio ointressanta enligt oss, dels för att vi i dessa sammanhang intervjuat åtta stycken men

främst för att uppsatsen inte behandlar någon sådan fråga. Vi vill därför försöka beskriva hur

städarna motiverar sig utifrån sin beskrivna arbetssituation i en löpande text baserad på

intervjumaterialet där vi kommer med vissa inlägg och kommentarer. Resultatet insamlades

med stöd av en intervjuguide där vi hade olika teman. Vi har valt att gruppera resultaten i

olika kluster för att lättare kunna identifiera återkommande teman, motiv och attityder.

Tanken med det här kapitlet är att i så stor mån som möjligt ”objektivt” återspegla städarnas

tankar och åsikter och spara egna resonemang och funderingar till analys och slutsats, även

om vi ofrånkomligt kommer att påverka även resultatdelen.  

6.1 Städarnas bakgrund och framtid

Vi anser att städarnas bakgrund är vital för att förstå vilka motiv och attityder en städare har

vilket är en återkommande faktor i resultatdelen och en viktig språngbräda i slutsatsen.

Framtidsplaner är enligt oss till ett förhållningssätt till bakgrunden men också en mer

övergripande inställning och attityd till nuvarande position. Vill man fortsätta som läget är

nu?

Likartad bakgrund

Många av städarna har en liknande bakgrundshistoria att berätta. Merparten av städarna på

hotellet är kvinnor med utomnordisk bakgrund. De allra flesta har genomgått åtminstone en

grundskoleutbildning i hemlandet som i många fall följts upp med en gymnasieexamen och

högskolestudier. Många har även en kortare SFI-utbildning (svenska för invandrare) i Sverige.

De flesta städarna anser att den största anledningen till att de sökte sig just till städbranschen

är att många av dem har vänner, familj eller bekanta som redan arbetade som städare och som

på så viss väckte tanken. Många har just genom dessa kontakter fått anställning på vårt

undersökta hotell men några har även fått arbetet genom arbetsförmedlingen. De flesta av

städarna har arbetat med hotellstädning i mer än tio år men anställningstiderna har stor

variation, alltifrån närmare tjugo år till bara några månader.   
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Framtidsplaner

Inställningen till befordran och karriärutveckling skiljer sig kraftigt mellan rumstädare och de

städare som enbart eller även har andra uppgifter. Någon berättar att man måste satsa på

utbildning för att kunna klättra på företaget och i så fall måste man studera efter arbetstid. 

Störst möjlighet till personlig befordran ser de som inte enbart arbetar med rumstäd. ”Inom

företaget finns stora karriärmöjligheter.” ”Inom hotell finns karriärmöjligheter, men inte

inom städ.”  Rumstädarna är generellt mer pessimistiskt inställda till befordran: ”Jag kan inte

bli befordrad på företaget.” ”Som städare kan man inte utvecklas.” ”Att gå från städ till

exempelvis reception har nog aldrig hänt.” Flera är nöjda med sin nuvarande arbetsposition

och vill inte klättra: ”Jag vill inte bli chef, jag tror inte att jag passar.”

När städarna blickar framåt är det få som ser sig som städare om fem år. Några har flera

alternativa framtidsplaner. Framtidsbilderna varierar mellan pension, sjukskrivning, studier,

kontorsjobb och busschaufför. Några ser även sin framtid tid inom städ som husfru, men

någon även som städare. 

6.2 Attityder till städning

Städarnas attityder är ett genomgående tema i uppsatsen som vi hoppas kan förklara beteenden

och förhållningssätt till de andra faktorerna. Attityder till städningen kan förvisso förklara

förtjänster och problem, men lösningen måste inte nödvändigtvis endast ligga i förändrade

städrutiner, även om stora delar av svar och problem kan spåras hit. Nedan följer de stora

tema som vi fann:

Det finns inga andra alternativ till städyrket

Trots en gedigen utbildning ser många städning som det enda möjliga yrkesalternativet här i

Sverige. Problemet som städarna själva identifierar är dels bristande kunskaper i svenska men

även en ovilja från olika arbetsgivare att anställa dem: ”Det är svårt att få jobb som inte är

städjobb, jag sökte många andra jobb.” Många uttrycker bitterhet på grund av oförmågan att

själv inte få bestämma vilka jobb de kan få: ”Det finns inga andra jobb för mig än städjobb.

Det finns inga andra alternativ.” 

Arbetsinnehållets variation

Det finns delade åsikter om arbetsinnehållets variation. Några tycker att arbetsuppgifterna är

av varierande art: ”städning är roligt för du får röra på dig och det är många olika moment”

men de finns också de som beklagar sig över de i deras ögon monotona arbete: ”Varje dag ser
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likadan ut.” Några av städarna med mer gedigen utbildning saknar också stimulans i arbetet:

”Städning erbjuder ingen större utmaning.”

Ett självständigt arbete 

Städarbetet är målstyrt; städarna har en viss kvot eller norm att uppfylla. De får själva

bestämma ordningen på städrutinerna men inte förändra innehållet. Exempelvis kan städarna

välja när sängen ska bäddas men inte hur. Mycket är reglerat och standardiserat och enligt

många städare lite väl reglerat. Det finns önskemål om större frihet och utrymme för

kreativitet, att man själv ska få bestämma var saker och ting ska stå exempelvis. Den allmänna

attityden till målinriktat arbete är positiv bland städarna. De är nöjda med att arbetet är

målinriktat eftersom de själva får bestämma hur dagen ska läggas upp, det ger exempelvis

möjlighet att ta en liten paus och sitta och vila ibland.  

Städarna är i princip ensamma hela dagen; rumstädarna arbetar på olika våningar vilket

innebär att de inte har så mycket kontakt med varandra under dagen och både lobby och

konferens innebär enskilda arbetsuppgifter. Attityderna mot den här typen av arbetsupplägg är

positivt: ”Ingen chef som kollar över axeln, man sköter sig själv” och ”att ha ett givet mål att

arbeta efter där man själv sköter strategin är ett bra sätt”.  Städarna uppskattar

”självständigheten och känslan av sin egen tid”.

Arbetet som ett nödvändigt ont

En stor del av städarna ser jobbet som ett nödvändigt ont och finner ingen förklaring kopplat

till motivation varför de dagligen går till jobbet och gör sitt jobb annat än samhällets krav på

inkomst: ”man måste jobba, därför gör jag det” och ”jag jobbar för att jag måste jobba”. De

anser att ”jobbet är ett nödvändigt ont. Man kan inte trivas som städare. Ofta är det bra, men

att få kritik för världens enklaste arbete är jobbigt för självkänslan, inte ens DET klarar man

av…” och ”man kan inte leva utan jobb, man måste ju ha pengar.”  

Ett stressigt och fysiskt ansträngande arbete

Arbetet uppfattas ofta som stressigt: ”för lite tid och för många rum att städa”. En normal

dag ska 18 rum städas per person för en rumstädare med heltidsanställning. På helgerna är

rummen färre: ”17 på lördagar och 16 på söndagar.” Samtliga rumstädare jobbar efter

standardiserade arbetsformer reglerade av husfru genom ett dagligt städschema. 
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Städarbetet är fysisk tungt. Många av intervjupersonerna har förslitningsskador i axlar, rygg

och knän. De personer som har varit där en kortare tid och de som har mindre fysiskt

ansträngande arbetsuppgifter påpekar inte egen värk i lika stor utsträckning som andra, även

om de är medvetna om sina kollegors smärtor. Beroende på städfunktion är stressen och

belastningen skiftande. Det tre olika städfunktioner/städområden på hotellet är rum, konferens

och lobby. Vissa av städarna jobbar ibland som arbetsledare, så kallad ”husfru”. Rumstädarna

är enligt städarna mest utsatta då de flesta obekväma arbetsställningarna tillhör

rumstädningen: bland annat sängbäddning och dammsugning i vrår och under sängar nämns

som det mest krävande. Dessutom är rumstädning enligt städarna det mest tidskrävande

jobbet. Samtliga städare, oavsett städfunktion uppger att arbetet är tungt. 

Några är även negativa till de förändringar hotellet gjort för att effektivisera städningen då de

anser att hotellet ignorerar personalens välbefinnande: ”Vi har ett nytt vagnsystem med tyngre

vagnar som man måste öppna. Det skyddar materialet mot svinn, men det är dåligt för våra

ryggar. Dom tänker inte på våra ryggar! Tvätten kommer i stora jättetunga säckar. Förut fick

vi färdiga vagnar, men nu måste vi fylla på själva. Vi har bara ett förråd så man måste

springa fram o tillbaks.” 

Det saknas tid för friskvård

Enligt de anställda erbjuder hotellet efter en viss anställningstid möjlighet till friskvårdsbidrag

som exempelvis kan utnyttjas för gym eller simning. Enligt städarna är det dock få som

utnyttjar det här bidraget på fritiden. Enligt städarna finns det ingen möjlighet till träning på

arbetstid eller på arbetet. Med nuvarande arbetsbelastning saknas det tid för att gymma på

arbetstid och träna på fritiden är inte ett alternativ eftersom man är för trött eller upptagen med

familj och barnpassning. Företaget har anordnat kurser i hur man kan städa mer ergonomiskt,

något som vissa av de intervjuade tog upp, men städarna hävdar att många av städknepen var

oförenliga med det pressade tidsschemat. Det tar helt enkelt för lång tid att städa ergonomiskt

och man faller lätt tillbaks i det gamla, mer tidsbesparande sättet att städa på, trots att det

påverkar kroppen negativt.

6.3 Relationer

Att människan är social kom knappast som en överraskning och trots att städare framhåller sitt

arbete som självständigt återkommer relationer som viktiga inslag för synen på sitt arbete.

Träffande är kanske just hur mycket positiva och negativa attityder väger och vilken påverkan
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de får på andra faktorer. Relationer har fått stort utrymme i tidigare motivationsforskning och

ägnas utrymme även här.

Goda relationer på arbetet

Sammanhållningen mellan städarna är överlag god, anser de flesta. ”Kollegorna är bra och

hjälpsamma, det brukar inte vara några större bråk” och ”ibland hjälper vi varandra, några

hjälper i alla fall till”.  Någon uttrycker sig mycket positivt om introduktionen när han/hon

var ny på hotellet: ”Jag fick ett bra välkomnande och blev presenterad för alla, vilket jag

uppskattar mycket.”  Andra förhåller sig mer neutrala och menar att ”det är okej att vara ny

här”.

De flesta lägger stor vikt vid att relationerna är bra på arbetsplatsen: ”Kompisarna är ett

viktigt inslag i arbetet.” Det finns skilda uppfattningar om hur städarna ser på sin relation till

övrig personal. Några anser att relationen till övrig personal är mycket god: ”Jag har bra

kontakt med receptionen och de andra i personalen. De är trevliga och om vi hamnar vid

samma bord i matsalen så pratar vi lite.” Någon poängterar att det är speciellt att jobba på

hotell ”hotellet är som en egen liten värld” med implicita normer och tankesätt och ett krav

på ständigt flyt och god koordinering mellan olika personalstyrkor under samma tak. 

En differentierad arbetsplats

Några påpekar att det är ganska differentierat inom städstaben; de från samma land pratar till

exempel sitt modersmål med varandra. ”Etnicitet behöver blandas upp, nu är det väldigt

grupperat”, vilket har skapat en del konflikter: ”det är mycket skitsnack, det är svårt med

alla olika kulturer”. Vissa anser att det var svårt att komma in som ny i städstaben i början:

”Det är svårt att komma in och bli accepterad.” En del av städarna anser att

sammanhållningen på hotellet i stort är dålig: ”man säger hej till varandra men inte mer” och

”vi städare är åsidosatta, ingen pratar med städarna”. Några städare uppger en känsla av att

känna sig ignorerad: ”vi har ingen kontakt med övrig hotellpersonal, de hälsar knappt”,

”receptionen förstår inte och visar ingen respekt” och ”vi finns men vi är osynliga”. 

En förtroendeingivande chef

Gällande uppfattning om sin närmaste chef är splittringarna än mer påtagliga. Många uttrycker

beundran och beröm: ”det är bra sammanhållning här och en bra chef” och ”chefen är

trevlig och ger uppmuntrande ord”. Enligt många av städarna är chefen också en god

lyssnare: ”Jag har en lyhörd chef och vi kommer bra överens”, ”chefen lyssnar på mina
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idéer” och ”vi har det bättre här än på andra hotell eftersom chefen lyssnar på idéer”.

Rättvisa är ett annat frekvent förekommande karaktäristika som städarna verkar lägga stor vikt

vid och som många anser vara en av chefens kvaliteter: ”chefen har kunskapen som behövs

och är ärlig och rättvis och säger till om det är något” och ”min chef är rättvis”. Många av

städarna känner förtroende för chefen och tilltro vilket bidrar till den goda dialogen några

upplever: ”Man kan säga vad man tycker till chefen.”

Negativa attityder till chefen

Den andra uppfattning som några städare har om sin chef är negativ. Vissa anser att ”chefen

är krävande” och att ”chefen har orimligt höga krav”. Chefen visar oförstående inför

arbetsuppgifterna och samarbetet blir lidande: ”Det är hårda tag och hon skriker.” Några av

städarna uttrycker ett distanserande från chefen: ”När vi har fest sitter chefen med de andra

cheferna och pratar inte med oss. Vi känner oss åsidosatta. Cheferna håller distans” och

”jag önskar att chefen var mer på personalens sida”. En annan åsikt som skiljer sig markant

från den positivt inställda gruppen är huruvida chefen är en god lyssnare. Det finns en stark

uppfattning om att så inte är fallet: ”Chefen lyssnar inte på mig och mina idéer” och ”när jag

en gång försökte påpeka en sak blev hon arg och irriterad. Jag vill inte kritisera längre

eftersom det inte är värt det. Vi kan inte påverka vår egen situation alls. Vi får inte påverka.

OM vi föreslår förbättringar blir det blankt nej”.

En mer neutral åsikt om chefens lyhördhet presenterades också för oss: ”Ibland lyssnar

chefen. Ibland har chefen det stressigt och då lyssnar chefen inte. ” 

6.4 Trivsel och motivation

Trivsel och motivation är en farlig lingvistisk kombination då begreppen har en tendens att

blandas ihop, inte minst av städarna själva. Kanske just därför att städarna själva grupperar

dem tät så behandlas de parallellt av oss. Även om kärnan i kandidatuppsatsen kan anses ligga

här sett till rubrikerna återkommer ovanstående teman flitigt, en iakttagelse som vi måste

studera närmare.

Trivselfaktorer

Vår studie visar att trivsel till stor del påverkas av en persons inställning till arbetet och sin

egen situation. En av städarna uttryckte det på följande sätt: ”Trivsel är vad man gör det till.”

De flesta av städarna vi tillfrågade uppger av de trivs på arbetet men angav olika skäl: ”Jag

trivs eftersom arbetet är målinriktat. Jag har kompisar på jobbet och det är roligt att träffa
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folk” andra menar att ”det är jobb under eget ansvar, vilket är viktigt för trivseln”. Många

återkopplar trivseln till många av ovanstående punkter som arbetssituation och relationer:

”Jag trivs bra, flexibilitet, frihet och bra kompisar” och att ”jag kände mig välkommen

direkt, vilket är en orsak till varför jag trivs”. Även arbetstiderna verkar vara en bidragande

orsak till god trivsel. Några av städarna finner arbetet i sig en orsak till god trivsel; ”jag trivs

med att städa” medan andra mer accepterar läget: ”Jag trivs för att det är mitt liv. Jag har

accepterat mitt arbete.” 

Samtliga städare uttalade sig positivt om arbetstiderna. Det finns goda möjligheter att jobba

både mer eller mindre än kontrakterade anställning, några av städarna har gått ner till 75 eller

50 procent. Det finns även möjlighet att jobba extra på helger, att vara ledig, komma in senare

och gå hem tidigare. 

Hinder mot trivsel

Även om svaren över lag är positiva finns det en del faktorer som inverkar negativt på

trivseln. Några nämner den låga lönen som en faktor, andra beklagar sig över externa faktorer

som ovanligt stökiga gästers rum. De flesta nämner stressen och arbetsbelastningen som det

största hindret mot trivsel: ”Det är för många rum att städa per person.” Några av städarna

tar upp konflikter med kollegor som ett problem för god trivsel men understryker att det inte

sker frekvent. Vi får också höra en del organisatoriska misstag städarna minns som att

”muslimer har ibland fått mat som de inte kan äta och maten är ofta kall”.  Det finns två

uppfattningar om lunchrastens längd men många menar att ”lunchrasten är för kort”. 

Stolthet, glädje och beröm som motivatorer

Den tydliga uppdelningen mellan positiva och negativa åsikter är även påtaglig runt frågorna

om motivation, men även inom lägren kan vi se högst individuella faktorer som påverkar

motivationen positivt eller negativs. Några anser att arbetet i sig är högst motiverande av den

anledningen att man faktiskt gillar att städa: ”Jag tycker om jobbet jag gör det driver mig”,

”det är kul att städa” och ”städningen är rolig för att du får röra på dig och det är många

olika moment”. Andra faktorer som påverkar är stoltheten att få bevisa att man kan sitt jobb

och stoltheten att ha ett jobb: .”Jag är nöjd när dagen är slut och jag gjort det jag planerat”,

”jag är stolt över det jag gör nu” och ”jag vill göra mitt bästa, främst för min egen skull”.

Motivationen för dessa städare ter sig vara en implicit process som utspelar sig inom de

själva: ”Det känns bra när jag själv är nöjd.”
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Många tar upp arbetsmiljön och arbetssituationen som viktiga faktorer för motivationen: ”Det

är tydliga mål och flexibel arbetsmiljö.” Det faktum att arbetarna har en hög grad av frihet

uppfattas också som motiverande: ”Att få planera sitt eget schema är viktigt.” Även om några

tar upp städningens monotoni som ett problem finns det några städare som uppfattar jobbet

som i hög grad varierande vilket de tar upp som en motivator. 

Andra städare menar att motivation är explicit, när någon uppmärksammar ens arbete och

uttrycker beröm för det: ”När man får uppskattning så blir man bättre”, ”gästen ska inte

klaga” och att ”den viktigaste motivatorn är uppskattning”. Att bli sedd och att man märker

att man behövs är viktiga motivatorer för många av städarna. De flesta är överens om att

beröm och uppskattning är viktigt. Åsikterna om ifall man får det i tillräckligt hög

utsträckning eller inte går dock isär: ”Jag vill ha mycket beröm från chef och kollegor” och

”Jag vill inte ha mer beröm.”. Några menar att de får beröm från chefer och kollegor men att

det viktigaste är att de själva vet när de har gjort ett bra jobb. Det tydligaste tecknet på att man

gör ett bra jobb som städare på hotellet är att ingen klagar: ”När man har gjort ett jobb som

ingen klagar på och gästerna är nöjda så har man presterat något bra.” 

En majoritet är även överens om att chefens beröm väger tyngre än kollegornas eftersom den

övriga städstaben ofta saknar insikt i ens egen städning. Det händer dock att städarna går

mellan varandras våningar och de ger då även beröm ibland. Men det viktigaste är som sagt

chefernas uppskattning och åsikterna om hur den uppskattningen ser ut går isär: ”alla får

höra att de gjort ett bra jobb när de går hem från jobbet men specifikt beröm är ovanlig”,

”chefen är trevlig och ger uppmuntrande ord” andra anser att ”de är snåla med beröm, det

får vi mycket sällan, bara någon enstaka gång”. 

Låg lön och osynliggörande hämmar motivationen

Att städjobb är underbetalt är en åsikt som många av städarna delar: ”Jag sliter mer än vad

lönen betalar” och ”trots att jobbet är okvalificerat kräver det mycket energi och sliter

mycket på kroppen”. Vissa lägger mer vikt vid den låga lönen än andra, några tycker lönen är

helt okej, men andra anser att den låga lönen är en av de bidragande orsakerna till att de

känner låg motivation för arbetet: ”Lönen gör att jag inte blir motiverad”, ”jag skulle känna

större motivation om lönen var bättre” och ”den dåliga betalningen man får idag är det

omöjligt att motivera sig till att göra ett bra jobb”. Pengar är förstås viktigt för att försörja sig

men många verkar också se pengar som en grad av uppskattning, ett konkret bevis på beröm. 
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Några av städarna hävdar även att de blir osynliggjorda, vilket hämmar motivationen: ”Vi får

inga belöningar eller bonus. Andra i personalen har fått biljetter till idrottsevenemang till

exempel, men sådana erbjudanden får städarna mycket sällan.” 

Att känna sig viktig och bli satsad på

De flesta tror och hoppas att de är viktiga för företaget: ”Jag är viktig för företaget eftersom

det är jag som håller rent. Det märks när jag är borta”, ”dom säger att alla är viktiga och

dom litar på mig” och ”jag är ganska viktig för företaget, när gästerna är nöjda med

städningen då kommer de tillbaka. Jag är stolt över mitt jobb.” Det finns dock städare som

anser sig vara oviktiga för företaget eftersom en städare snabbt kan ersättas med inhyrd

personal. 

Städarnas uppfattningar om ifall företaget satsar på dem går isär. Någon menar att företaget

försöker att göra saker för städarna, som personalfester, utbildning i städergonomi, hälsa och

friskvård. Det erbjuds utbildningar och utvecklingsmöjligheter. Städarna har bland annat gått

städutbildning och kurser i svenska genom jobbet. Några vill gå fler kurser och utbildningar,

åtminstone om de erbjuds på arbetstid, medan andra är nöjda ändå och gärna slipper utbilda

sig vidare. En starkt bidragande orsak till ovilja att gå kurser är bristande kunskaper i svenska.

Det är främst de som arbetar med annan städning än rumstädning som vill gå kurser och

utbildningar. 

6.5 Förändringsarbete

En tanke vi tidigt hade var att städarna själva borde kunna identifiera vilka åtgärder som

skulle förändra attityden. Frågor och svar av den här typen är starkt förankrade i städarnas

vardag vilket ställer höga krav på oss att förstå deras situation. Det är dock inte säkert att de

upplevda förbättringsförslagen har effekt, men de bidrar ändå med intressanta speglingar. Dels

kan vi bilda oss en uppfattning vilka förändringar som hotellet kan åstadkomma för att höja

motivationen men det kan också bli ett verktyg i slutsatsen för att undersöka hur dessa

förbättringsförslag bemöts av tidigare teori. 

Städarnas förbättringsförslag

Många skilda förslag till förbättringar och förändring dök upp under intervjuerna. Något de

flesta var överens om var att det borde vara färre rum att städa per dag, åtminstone de dagar då

arbetet är extra stressigt: ”Företaget måste underlätta vårt arbete.”  Några efterfrågade även

bättre vagnar och fler förråd. Godare mat och en fest var annat som efterfrågades. För att
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avhjälpa problem med värk i ryggar, armar och ben föreslogs massage och/eller

motion/träning i någon form på betald arbetstid. Man kan söka friskvårdsbidrag nu, men det är

det få som utnyttjar eftersom man inte orkar eller har tid att gå och träna efter arbetet. Det

skulle vara fler som ville om det var på betald arbetstid och det skulle antagligen minska

sjukfrånvaro och sjukskrivningar rejält. I så fall måste dock antalet rum som ska städas per

dag minskas dessa dagar. 

Andra åsikter och kommentarer som togs upp var: ”Stämningen är dålig; chefen borde lyssna

mer” och ”om jag var chef så skulle jag ge mycket beröm till personalen”. Några efterfrågade

bättre möjligheter att säga vad de tycker: ”Det finns möten då man kan göra det idag, men

man är försiktig och vågar inte.” Några efterfrågade längre lunchrast för att få en ordentlig

paus och möjlighet att komma ut och ta en promenad till exempel, medan andra var nöjda

med lunchrasten som den är. 
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7. Analys

I resultatdelen har vi försökt att presentera städarnas svar så objektivt som det har varit

möjligt, även om det självklart inte är möjligt att vara fullständigt objektiv. När vi nu övergår

till analysen är texten subjektiv i större utsträckning än tidigare. Vår ambition är att gå djupare

in i det som städarna har sagt och lyfta fram olika mönster. Bilden som presenterats i resultatet

rymmer en hel del funderingar och viss information kan utläsas mellan raderna som

förhoppningsvis kan peka på de individuella skillnaderna i svaren. Vilka olika teman är

återkommande och hur hänger de olika delarna ihop? Tankegångarna i analysdelen är

fortfarande förankrade i empirin, men vi tillåter oss större utsvävningar och i viss mån

gissningar. Egentliga ställningstaganden och svar återkommer vi till i slutsatsen. 

Om en tydlig gruppering mellan nöjda motiverade städare och missnöjda och omotiverade

städare hade framkommit hade vi haft ett betydligt lättare arbete framför oss. Vi hade helt

enkelt kunnat jämföra sidorna och identifierat olikheterna. Det är lätt att ”finna”, alltså hitta

på, denna dikotomi genom att själv tillskriva vissa egenskaper som starkt positiva eller starkt

negativa. Detta blir särskilt tydligt när en städare som sticker ut mycket åt något håll

framhåller en specifik egenskap som betydande för sin positiva eller negativa inställning. Alla

andra städare som också tar upp den här egenskapen framstår lätt som lika negativa eller

positiva vilket kanske inte är fallet. I vårt material finns det starkt positiva människor och

starkt negativa men också ett stort mellanregister som vi inte kan tillskriva endera ”sidan”. En

positivt inställd människa behöver dessutom inte för den delen ha hög grad av motivation utan

skulle kanske motivera sig i högre utsträckning utifrån andra förutsättningar. Att söka en

negativ eller positiv inställning hos individerna är därför inte ett självklart sätt att närma sig

motivation.

Utifrån resultatet kan vi se att vi inte finner en konsekvent tudelning hos städarna. De

grupperingar som framträder bör vi visserligen analysera, men vår uppgift blir också att se till

enskilda individers motivation och utifrån det se om det finns liknande mönster för hur städare

motiverar sig. Är det individuella skillnader som är den enda förklaringen eller finns det

övergripande mönster och beteenden? Kan dessa i sin tur tillskrivas organisationen eller

branschen? 
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7.1 Relationer som en central aspekt på arbetet

Bland de olika teman som vi berör i resultatdelen är relationer något som återkommer. Låt oss

till en början fokusera på rumstädarna. Den här skaran har mycket likartade arbetsuppgifter

men har trots det vitt skilda uppfattningar om sin arbetssituation. Sett till resultatet beror

skillnaden i inställning till stor del på hur städarna uppfattar relationen med sin omgivning

rent socialt. Även om de flesta är överens om att stämningen mellan städarna överlag är god

så finns det stora skillnader gällande åsikterna om relationerna till övrig personal och chefen.

Hur kommer det sig att vissa upplever en god relation till chefen och en bra sammanhållning

med övrig personal medan andra uppfattar chefen som dominant och kränkande och anser sig

utfrusna av övrig personal? Den första diagnosen att ställa är: Är chefen orättvis?

Chefen får uttalat mycket beröm för sin rättvisa men blir inte anklagad för att vara orättvis.

Förvisso har de mindre ansträngande städområdena, lobby och konferens, gått till personer

med kortare tid inom organisationen men det kan också förklaras av dessas individuella

egenskaper. Istället framförs kritik mot att chefen är en dålig lyssnare, att förslag och idéer

som lyfts fram inte diskuteras. Återigen motsägs detta av några andra städare. Chefen kan

alltså vara orättvis mot några, något de övriga inte registrerat, genom att ignorera deras

önskningar. Varför?

En möjlighet vi ser som kan förklara den negativa attityden till chefen hos vissa av de

anställda är att kritiken kommer från städare med tidigare erfarenhet av chefskap, de har alla

arbetat som husfruar. Den nuvarande husfrun har inte lika lång anställning som många av

rumstädarna med negativ inställning. Antingen kan det vara så att chefen känner sig hotad och

störd av tidigare erfarenheter och helt enkelt väljer att slå dövörat till eller så har den gamla

personalen svårt med förändring och framför ständigt synpunkter inför chefen på ett mindre

konstruktivt sett. Båda resonemangen är logiskt giltiga, men något som bör tas i beaktande är

att även vissa städare med långa anställningar och husfruerfarenheter framhåller chefen som

rättvis och kompetent. Detta är onekligen ett argument som talar för chefen. Hur som helst

råder ett kommunikativt problem.

Utanförskapet till övrig personal är nästa sak att analysera. Samma personer som uppfattar

chefen som krävande och hård känner sig också osynliggjorda och ignorerade av övrig

personal i större utsträckning. Åsikten om osynliggörandet känns dock mer förankrat hos fler

städare än påståendet om brister hos chefen. Klart står dock att vissa städare har en utmärkt

relation till övrig personal. En sak som bör tas i beaktande är att det uteslutande är rumstäd
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som har negativa åsikter mot övrig personal. Förklaringen kan delvis ligga i att andra

städfunktioner rör sig i områden de delar med övrig hotellpersonal och gäster och därmed får

ett mer naturligt samarbete. Orsaken går dels att tillskriva arbetsuppgiften, att uppgiften är

mer social, men det kan också vara så att mer sociala människor sätts på sådana positioner.

En annan orsak till de skilda uppfattningarna kring övrig hotellpersonal kan vara att rumstäd

till stor del går lobbyns ärenden och ”drabbas” av misstag och felbokningar som lobbyn gör,

något städare uttryckt missnöje om. Det finns en kontaminerad relation som eventuellt

tillskrivs hela den övriga personalstyrkan då vi faktiskt inte kan vara säkra på vad städarna

menar med övrig personal. 

En annan aspekt är också innebörden som man lägger i begreppet relation. Några menar att

relationen i praktiken är god eftersom att man hälsar på varandra, medan andra hävdar att den

goda relationen består i att man dagligen konverserar. Detta visar på en stor spännvidd och

problemet kan alltså ligga hos individernas förväntade bemötande mer än hos den övriga

personalens skiftande beteende.  

Klart står åtminstone att väl fungerande relationer till arbetskamrater och chefer är viktigt för

städarnas välmående och trivsel. Många av städarna finner den goda stämningen som en

bidragande faktor till att de uppskattar sitt arbete. Den generellt höga trivseln bland kollegorna

är förmodligen den främsta orsaken till den positiva inställning som många städare har.

Bristfälliga relationer till chefen och övrig personal gör att några städare känner sig

förbisedda, ignorerade och utanför, något som i sin tur skapar vantrivsel och ett dåligt

arbetsklimat. 

7.2 Chefens roll

Att städarna upplever ett skiftande beteende från chefen har redan diskuterats, men chefens

roll i stort är också ett intressant tema, inte minst då beröm från chefen ses som en viktig

motivator av vissa. Chefens maktutövande påverkar i hög grad städarna. Vissa upplever stor

frihet och ansvar från chefen att själv lägga upp sitt arbete, medan andra upplever tvång och

restriktioner. 

En förklaring som vi har fått till chefens olika beteenden är stress. Precis som städarna

upplever dagarna som stressiga kan även chefen göra det. Det är de mest autonoma städarna,

enligt vår mening de som anser att de gör ett riktigt bra jobb och framställer självständigheten

som ett stort plus i arbetet, som har mest positiv syn på chefen. De som finner arbetet mer
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stressigt och anser att stressen är ett stort problem har generellt större samarbetssvårigheter

med chefen. Chefen har en roll som koordinator i fördelningen av arbetsuppgifter men chefens

roll i övrigt är endast kontrollerande och inte styrande. Detta gynnar förmodligen autonoma

städare, men missgynnar personer som vill fråga och ha hjälp då det kan ses som störmoment

för chefen, framförallt när det är stressigt. Några av städarna framförde att chefen har höga

förväntningar tidigt, vilket kan kännas pressande. 

En anmärkningsvärd iakttagelse är att flera av de städare som känner stolthet över sin

arbetsinsats ignorerar beröm från chefen. De som upplever relationen till chefen något mer

spänd och de som finner arbetet mycket krävande och stressande anser att chefens beröm är en

viktig motivator. Många, framförallt de minst motiverande, uttrycker en önskan om mer

beröm från chefen. Den bakomliggande tanken, som delvis uttrycks i olika teman i resultatet,

är att man som städare vet när man har gjort ett bra jobb. Avsaknad av klagomål från gästerna

är detsamma som ett väl utfört arbete. När städarna å andra sidan utsätts för klagomål kan det

skada självkänslan: ”Inte ens det enklaste jobbet klarar jag av.” Frågan som vi ställer oss är

vilken grad av yrkesstolthet som finns? Antingen kan kritiken kännas som ett angrepp på

personen eller som ett angrepp på yrkesrollen. Vilket perspektiv man har ger olika

konsekvenser för självkänslan. Kravet ligger alltså på städarna att identifiera tystnaden som

beröm, något vissa gör men andra inte. Det dagliga berömmet städarna får höra när de går

hem ses förmodligen som slentrian då många antingen efterlyser mer beröm eller ignorerar

det. 

Ytterligare en viktig tanke gällande chefens roll är vem chefen representerar för städarna. De

som upplever chefens förtroende och stöd upplever också i viss mån organisationens stöd. Ett

motargument är dock att många av dessa städare känner hög arbetsmoral: Det ansvar under

frihet som organisationen ger ställer krav på en god arbetsinsats, enligt vissa av städarna. Det

är dock svårt att finna argument mot att många av de städare som efterlyser beröm eller

uppfattar relationen till chefen som dålig uppger att de inte känner något stöd från

organisationen. En annan intressant iakttagelse som knyter an till problemet är hur städarna

formulerar sig. Många av städarna som förmedlar negativa känslor tillskriver kritiken till ”de”,

i pluralis, medan de positivt inställda städarna oftare identifierar antingen hotellet eller chefen.

Det kan ses som ett tecken på att chef och organisation kan ses som samma person och att

kritiken mot chefen till viss del kan ses som kritik mot arbetsplatsen och organisationen. På

samma sätt talar mer missnöjda städare om att ”vi” har en åsikt medan nöjda städare talar om

”jag”. 
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7.3 Stress, belastning och friskvård

Den rent organisatoriska skillnaden i arbetssituationen är huruvida man tillhör rumstäd,

konferensstäd eller lobbystäd. Det finns en allmän uppfattning hos städarna att rumstäd är den

mest fysiskt krävande och den mest stressiga arbetsuppgiften. I olika hög grad framställs det

fysiska arbetet som ett hinder för motivation, vilket gör att de främst är städare från rumstäd,

de mer fysiskt utsatta, som påpekar detta. Tid är överlag ett problem då städarna anser att det

är för många rum på för kort tid. Stressen på arbetet gör att många städare upplever att

friskvård inte hinns med, trots rabatterade gym och motionskort. Många upplever att de helt

enkelt är för trötta för att träna efter jobbet och i många fall väntar barnpassning och andra

bestyr där hemma. 

Företaget har ordnat kurser i ergonomi för att minska städarnas förslitningsskador, vilket tyder

på att företaget i allra högsta grad är medvetna om problemet, inte minst när man tittar på

sjukskrivningar och arbetsskador. Problemet som städarna dock identifierar är den tidsmässiga

åtgång ergonomiskt städande tar, det hinns inte med. Det finns en bristande kommunikation

mellan ledning och städare. Det självklara svaret skulle kanske kunna vara att minska antalet

rum, men det garanterar på intet sätt att städarna börjar städa mer ergonomiskt. Om antalet

rum per städare minskar innebär det att jobbet går fortare att utföra med den nuvarande

tekniken, vilket skulle ge mer vila och lugn och ro. Att minska både stress och belastning kan

alltså vara svårt beroende på hur städarna anpassar sig. 

Trots att jobbet är tungt och påfrestande är det inte många städare som tar upp viss smärta som

något stort problem. Det verkar finnas en inställning att smärta kommer med jobbet, att

smärtan är en del av arbetet. De med stora smärtproblem betonar smärtan som en bidragande

faktor till vantrivsel och många av städarna har stundtals varit sjukskrivna. Hotellet har

försökt vidta åtgärder men har än så länge inte lyckats råda bot på dessa problem. Ergonomisk

utrustning och nya rutiner inom rumstäd är tillsammans med ergonomiutbildning och

friskvårdsbidrag försök med avsikt att minska slitage och sjukskrivningar. Problemet som

några av städarna identifierar är dock ledningens oförståelse inför arbetsuppgifternas karaktär.

Bland annat är städningen nu organiserad på ett sätt som gör att många tunga linnebylten

måste hämtas centralt, vilket innebär tunga lyft och långa transportsträckor. De nya

städvägnarna sliter på ryggarna och är tunga att släpa på. De städare som har varit anställda

kortare tid och de med mindre värk är dock mer positivt inställda till det nya städsystemet då

de anser att det förenklar arbetsuppgifterna.  
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7.4 Kommunikation

Den ovanstående analysen är ett försök att resonera kring vissa resultat och försöka finna

mönster och gemensamma nämnare. En viktig faktor som vi faktiskt förbisåg från början är

kommunikationens betydelse. 

Trots liknande arbetsuppgifter finner vi ändå att städarna har vitt skilda uppfattningar.

Liknande situationer förstås på olika sätt. Klart står i alla fall att trivsel och relationer med

kollegor och chef är avgörande för trivseln. Även chefens attityd till ens arbetsinsats är

central. Vissa städare upplever att chefen inte lyssnar och hotelledningens åtgärder är inte

särskilt välsynkade med städarnas verklighet. Vi anser att samtliga ovanstående problem är

starkt förknippade med kommunikation, kanske främst inom en symbolisk ram. Det vi inte får

glömma när vi analyserar och diskuterar är att vi har med attityder att göra. Det handlar om

hur individerna uppfattar kommunikationen. Även om chefen ägnar alla städare lika mycket

tid så kommer olika personer att uppfatta sig mer eller mindre uppmärksammade beroende på

individuella föreställningar och behov. 

Den skiftande inställningen mellan kollegor verkar bero på att några uppfattar grupperingar

och utanförskap. Enligt några av städarna sitter städare med samma etnicitet för sig själva och

pratar. Vi tror det här beror på osäkerhet på det svenska språket, ett återkommande tema hos

städarna. Känslan vi får är att personer med dålig svenska finner stöd i att kommunicera på sitt

modersmål i små grupper och ”väljer” utanförskapet vilket de själva inte ser som ett problem.

Utanförskapet uppfattas istället av dem med goda svenskkunskaper, som inte pratar samma

språk som de etniska grupperingarna, men inte heller känner gemenskap med övrig

hotellpersonal. Sammanhållningen i städstaben ter sig alltså inte så homogen utifrån sett, men

endast ett fåtal av städarna själva verkar uppfatta det: de som drabbas. 

Ett kommunikativt perspektiv på chefsrollen ger också upphov till en del intressanta

iakttagelser. Vi fick en uppfattning om att i en tidigare organisation så städade även husfrun

rum samtidigt som hon delegerade ansvar och delade ut uppgifter. Dagens arbete tas helt upp

av telefonsamtal och planering för husfrun. En husfru som tidigare varit en del av städstaben

och välinsatt i städningen kan då plötsligt ses som att stå utanför. Kritiken mot husfruns

distansering kan mycket väl bero på vilken syn städarna har på en husfru sedan tidigare.

Städarna kanske helt enkelt tolkar den förändrade rollen som husfrun har som en

ledarskapsstil, en roll. Husfrun kommunicerar distans till städarna genom att sitta med andra

cheferna och inte delta i städningen. 

45



Det är uppenbart att det finns kommunikativa brister i samarbetet mellan vissa städare och

husfrun. Den förändrade rollen som husfrun har skapar eventuellt misstro mot hennes

kompetens hos de något äldre, men de är inte uteslutande de äldre som framför klagomål. Att

husfrun själv jobbar med kommunikation framgår från intervjuerna då det finns såväl möten

som personliga samtal på arbetsplatsen om förändring. Uppfattningen om dessas effekter är

dock motstridiga. Vissa menar att deras synpunkter tas till vara och leder till förändring,

medan andra hävdar att de talar för döva öron. 

Kommunikation mellan städarna och övriga hotellet och ledningen uppges också ha brister.

Många städare uppfattar att ledningen och övriga hotellpersonalen saknar insikt i hur

städjobbet ser ut. Detta manifesteras genom sena ombokningar och tröttande system. Dock

upplever många städare att förändring kommer fort och att synpunkter ofta behandlas. Vi har

svårt att finna några egentliga förklaringar till detta annat än att städarnas egna förväntningar

på vad som är bra respektive dåligt påverkar. Problemet med ledningen, om vi ska tolka

städarnas åsikter, ligger främst i att de inte förstår även om de lyssnar.

Än så länge har vi främst berört den öppna kommunikationen mellan individer, men många av

städarna snuddar även vid de dolda budskap som förmedlas i och med vissa beteenden. Bland

annat har vi behandlat det implicita berömmet, att avsaknad av klagomål är beröm och att

städarna själva får inse att beröm är att klara av dagens mål i god tid och få den dagliga

repliken ”bra jobbat idag” när man går hem, trots att husfrun varken har inspekterat din

städning eller vet hur du jobbar. För vissa räcker det här, men många upplever bristen på

kommunikationen som ett tecken på utanförskap. Vissa upplever kanske till och med att

chefen har en negativt inställd syn på dem som individer. Detta förstärks när chefen framför

kritik. ”De gånger som jag pratar med chefen under arbetsdagen är det för att jag får kritik

för ett jobb som jag redan vet hur det ska utföras.” [Påhittat citat baserat på

intervjupersonernas utsagor] På det här kan vi dessutom lägga det faktum att husfrun själv inte

städar. Mycket av ovanstående är indicier men resultatet pekar delvis på en sådan tankegång. 

Den avslutande delen av kommunikation är uppfattningen om uppskattning. Att lönen är låg

är en uppfattning många städare delar, men synen på vad lön representerar skiljer sig. Många

har accepterat att städning är ett underbetalt jobb, även redan innan de fick anställning. För

några städare saknar lönen kommunikativt syfte och ses endast som ett resultat av att städaren

gick till jobbet och utförde det som förväntades av henne eller honom. För andra har lönen ett
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kommunikativt syfte, det är ett mått på uppskattning och en kompensation. De anser då inte

att lönen motsvarar arbetsinsatsen; hotellet utnyttjar städaren och har orimligt höga krav och

visar sedan ingen uppskattning, något som manifesteras genom den låga lönen. Trots att övrig

personal har ett mindre slitsamt jobb är de tydligen värda mer. 

En intressant vinkling just gällande uppskattning är hur städarna uppfattar belöningar. Några

av städarna framhöll att hotellet aldrig bjuder städarna på biljetter till evenemang, de erbjuder

inga kurser och på personalfesterna sitter städarna för sig själva i ett hörn då företaget

plikttroget tvingats bjuda in dem. Budskapet från en sådan organisation tillsammans med den

låga lönen laddar städaren med negativ energi, vilket leder till vantrivsel. Det som dock

förbryllar oss är att andra ur städpersonal på samma hotell tar upp såväl kvällskurser på betald

arbetstid, biljetter till musikaler, inhyrda föreläsare och flera personalfester som mycket

uppskattade belöningar från organisationen och framhåller dessutom att de flesta av städarna

följde med. Är det så att vissa av städarna helt enkelt glömt bort dessa händelser, eller kan det

finnas andra orsaker till de skilda uppfattningarna? En tanke kan vara att man som städare inte

uppfattar erbjudandet som riktat till en själv, men även flera andra förklaringar som bygger på

ovanstående resonemang kan vara möjliga.

Det kan vara så att hotellet inte upplever att städarna i samma grad som övriga medarbetare

vill medverka. Det kan ha sin förklaring i det från några ofrivilliga utanförskapet, men också i

bristande svenskkunskaper. De olika evenemangen kommuniceras helt enkelt inte vidare till

städarna i tron om att de inte är intresserade. Kommunikationsvägarna till städarna kan också

vara bristande. En finstilt lapp på en anslagstavla i det allmänna personalrummet når knappast

städarna och i och med att många städare inte umgås med övrig hotellpersonal på rasterna hör

de inte heller rykten om kommande tillställningar. 

Ytterligare en förklaring kan vara att några av städarna helt enkelt inte känner sig välkomna.

Utanförskapet gentemot övrig personal som känns påtaglig i lunchrummet försvinner inte bara

för att man lämnar hotellet. De har kanske egentligen tiden, men är rädd att inte ha några att

umgås med och de känner även osäkerhet på grund av sina bristande kunskaper i det svenska

språket. Kurser kan innebära en mer aktiv medverkan vilket kan kännas jobbigt för många.

Utifrån dessa antaganden är det naturligt att belöningarna ses som sällsynta och undermåliga

av vissa städare. Än en gång handlar det om individuell uppfattning och symbolik, vilket

bidrar till ämnets komplexitet.   
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7.5 Motiv

Trots en omfattande studie i ett försök att hitta mönster faller vi hela tiden tillbaka till de

individuella skillnaderna. Trots till synes identiska situationer uppfattar städarna sin situation

helt olika. Bakom varje tankegång eller synpunkt döljer sig olika motiv. Motiven kan vara

alltifrån att hitta ett jobb som de tycker är roligt till att få bra betalt. Genom att motiven styr

laddas varje begrepp med symbolisk innebörd, något som vi har varit inne på tidigare.

Belöning måste vara då inte bestå av pengar utan kan även utgöras av andra

uppskattningsbevis. 

Utifrån olika motiv finner städarna städjobbet mer eller mindre engagerande, trivsamt och

motiverande. Vissa städare har uttryckt en önskan om intellektuell stimulans och siktar mer in

sig på en roll som husfru, medan andra inte vill klättra utan behålla tryggheten i arbetsgången.

Vissa ser arbetet som monotont medan andra finner det varierande; rummet är olika stökigt

(variation) men det är samma rum (monotont). Det handlar om olika perspektiv på motiv.

Motiv tycks också ha en tidsaspekt. Man kan ha ett visst motiv för stunden, ett temporärt

motiv. ”Situationen som den är nu stämmer väl överens med mina motiv men om några år

kommer jag ha nya motiv och då är situationen dålig.” Andra problem kan vara att motiven är

långsiktiga men att organisationen ändrar spelreglerna genom omorganisationer, vilket

innebär att motiv som tidigare stämde nu inte stämmer i den nya organisationen. 

Ytterligare en fundering som vi har gäller städarnas anpassningsförmåga som uttrycks lite

luddigt hos många av städarna. De talar om ett eget ansvar att trivas och göra sitt jobb som om

en tvingad arbetsmoral skulle finnas. En sådan tankegång skulle utifrån vårt perspektiv om

motivens betydelse utgöras av ansvaret att skapa sina egna motiv på arbetsplatsen. Vantrivsel

inträffar kanske när du känner att motiven inte stämmer överens med din situation, vilket gör

förändringsmöjligheten avgörande för att återfå trivseln. Viljan till förändringsmöjligheter är

något många städare för fram och anser viktigt. Känslan av att bli hörd och sedd borde alltså

vara central i förändringsarbetet och känslan av möjlig förändring central för att minska

vantrivseln. 
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8. Slutdiskussion

Här i uppsatsens sista del är det nu dags att besvara den ursprungliga frågeställnings som legat

till grund för vår forskningsdesign och empiri och som än så länge främst funnits i

bakgrunden under vårt sökande efter mönster och förklaringar till fenomenet motivation. Vi

får nu en chans att själva ta ställning och slutligen presentera vad vi tror oss ha kommit fram

till. I kapitlet ges också en möjlighet att reflektera över olika besluts inverkan och de

erfarenheter vi gjort som eventuellt skulle ha minskat misstagen från oss som forskare. 

Hur motiverar sig städare? Utifrån resultatet och den mer utsvävande analysen finner vi att

varje person motiverar sig på sitt eget sätt. Tanken om den individuella individen, något som

vi tidigare har kritiserat modernistisk forskningsteori för att sakna, syns tydligt i vår

undersökning. Analys och resultat mynnar ut i individuella motiv och motivens betydelse.

Individers egna motiv tycks liga till grund för inställningen till arbetsplatsen och trivsel

framstår allt mer som likställt med hög grad av motivuppfyllelse. Vårt egentliga tillskott är att

fokus nu överförts till individen, det vill säga individen dikterar villkoren för hur jaget

uppfattar trivsel och dessa villkor är implicita och i många fall skilda från kollegornas villkor. 

Vi anser att motivation har med jakten på motivuppfyllelse, en drivkraft för att öka trivseln på

sin arbetsplats. Motivation handlar alltså om en inre förhoppning om att de egna motiven kan

bli tillgodosedda genom en viss handling. Märk alltså att motivation inte nödvändigtvis

innebär förbättrad prestation, vi tillskriver istället prestation till motiv och handlandet. Om

motivet är beröm på arbetsplatsen innebär handlandet ökad arbetsinsats (ökad prestation),

vilket troligen leder till mer beröm. Motivationen ligger i tron på att detta motiv kan uppfyllas.

Med ovanstående tankegång får kommunikation en avgörande roll för motivationen. Det är

endast genom kommunikation som en individ har möjlighet att påverka sin omgivning och

därmed öka sin grad av motivuppfyllelse. När kommunikationen brister blir få motiv

uppfyllda och trivseln blir låg. Känslan av att kunna påverka är då låg även den. 

Motiv kan vara på kort eller lång sikt, vilket skapar motiv i olika tidshorisonter. Så länge

motiv hela tiden uppfylls och individen inte ser framtida motiv som omöjliga verkar trivsel

infinna sig, det vill säga kontinuerlig motivuppfyllelse. Tanken på mättnad av motiv är svår

att spekulera i då vi har lite substans från resultat och analys, men i likhet med Maslows

självförverkligande kan det kanske vara individens slutgiltiga målsättning.  
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Vi har alltså byggt på tanken om ett meningsskapande och att detta meningsskapande utgörs

av implicita motiv som individen ställer upp. Såväl konkreta handlingar som faktiska värden

kan uppfylla motiven, men en symbolisk innebörd existerar parallellt vilket försvårar

möjligheten till prognoser och påverkan utifrån. Genom kommunikation mellan individ och

organisation får organisationen en möjlighet att uppfatta individers motiv och försöka

tillgodose dem. Komplexiteten kring symboliken i handlingarna skapar risker för

missuppfattning och därmed bristande kommunikation. 

Olika individer verkar också har olika lätt att finna motiv och olika motiv tycks även väga

olika tungt. Vissa ser det som sitt eget ansvar att finna sina motiv, det vill säga att skapa

mening i vad de gör. Dessa är således anpassningsbara. Andra verkar redan ha fasta motiv

oavsett organisation. Motiven tycks också kunna avspegla omgivningens krav och önskemål;

med det menar vi att ett motiv kan vara att uppfylla samhällets normer eller chefens syn på

arbete. Dessa exempel kan dock också ses som ett handlande för ett ytterligare ett annat

bakomliggande motiv.  

Städare motiverar sig alltså genom att kommunicera sina motiv i hopp om att få dem

tillgodosedda genom gensvar från organisationen, kollegor och omgivning vilket ger ökad

trivsel. 

8.1 Återkoppling

Här gör vi ett försök att knyta återkoppla resultaten och analysen från intervjuerna med

tidigare presenterad teori samt med uppsatsen syfte: Hur kan teorierna skänka ljus åt empirin?

Hur kan empirin hjälpa oss att nå studiens syfte? Lyckas vi nå vårt syfte och besvara

frågeställningen? Vi gör även en ansats att diskutera resultaten i relation till de metoder som

vi har tillämpat: Har metoderna fungerat bra? Vilka brister finns i studien och hur hade de

kunnat undvikas?

8.1.1 Teori

Resultaten kan i olika grad återkopplas till den motivationsteori som vi presenterat. Problemet

är inte enligt tidigare att teorierna inte kan förklara fenomenet, frågan är bara hur pass giltig

förklaringen är. Några av våra observationer stödjer i hög grad resonemangen i teorierna, eller

omvänt, teorierna kastar ljus över resultaten. Andra teorier kräver mer omarbetning och

anpassning och hög grad av tolkande och formande från oss för att inrymmas i tidigare
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motivationsforskning. Så här skulle en slutsats baserad på tidigare forskning kunna se ut, även

om kritiken bitvis är lite frän. Texterna ska ses som ett komplement till våra egna teorier och

slutsatser. 

Maslows behovshierarki och Alderfers ERG-teori

Maslows behovshierarki placerar städarna i olika nivåer beroende på attityder till olika

faktorer. Lön är kanske den mest träffande faktorn att ta i beaktande då den klart speglar

individers förhållningssätt till olika faktorer. Lön kan dels vara ett bevis på uppskattning från

organisationen och kan därmed motsvara prestige och status, men lön kan också ses som det

medel individen använder för att få tak över huvudet och bekosta försäkringar. Plötsligt har då

det monetära värdet översatts till ett trygghetsbehov. Belöning kan också utgöra det medel

som används för att överleva fysiologiskt, det vill säga handla mat för att inte svälta, köpa

kläder för att inte frysa ihjäl och så vidare vilket är ett än mer grundläggande behov enligt

Maslow. Det intressanta i resonemanget är således individens förhållningssätt till den

monetära faktorn, dels inställningen till hur viktigt det är med pengar, dels vilka likvida medel

som finns i hushållet. Det går alltså inte att tillskriva lön en specifik nivå i hierarkin utan de

individuella skillnaderna måste tas i beaktande. Lön har ett numeriskt värde men också ett

symboliskt. Den låga lönen i vår studie simulerar oftast otacksamhet och ignorans.  

Det behov som vi anser framhålls som viktigast av städarna själva är det sociala behovet, då

städarna ständigt återkommer till vikten av goda relationer till chef, kollegor och övrig

personal på hotellet. Det finns en större acceptans för stress och betungande arbete än för bråk

och utanförskap. Ur Maslows perspektiv borde det här innebära att både fysiologiska och

trygghetsbehov är uppfyllda, en inte helt orimlig tanke då de flesta av städarna har

tillsvidareanställningar och säger sig kunna leva på lönen. De som uppger att de trivs på

arbetet med kollegor och känner social tillfredsställelse vänder i högre grad än andra blicken

mot prestige och status, som är ett sekundärt behov enligt Maslow. Vi finner att dessa behov i

viss mån är tillfredställda hos dem med mer positiva erfarenheter av den sociala interaktionen

på arbetsplatsen. Maslow menar att behovet av prestige och status uppkommer först när det

sociala behovet är tillfredställt. De som uppger att de sociala behoven inte tillfredsställs på

arbetet ser i högre grad än andra städningen som ett nödvändigt ont och avsaknaden av

prestige och status i arbetet upplevs mer påtagligt. Städning tycks dock inte utmynna i

självförverkligande då steget från sociala behov till prestige och status endast i fåtal fall

uppfylls. Tankar om självförverkligande saknas helt hos de flesta av städarna, kanske till stor

del eftersom det finns en känsla av tvångsmässig yrkeskarriär, en inbyggd ofrivillighet som
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hämmar. Dock skall väl tilläggas att behovet av självförverkligande sällan uppfylls oavsett

yrkeskategori enligt Maslow, eftersom självförverkligande är ett behov som ytterst få

människor lyckas tillfredställa. 

Enligt vår tolkning av Maslow bör således städarna arbeta med de sociala behoven i form av

att förbättra sammanhållningen på arbetsplatsen. Behovet av prestige och stolthet ter sig i

nuläget till stor del bero på individernas förhållningssätt, eller med andra ord vad de kan finna

i arbetet som genererar känsla av betydelse och inflytande. Några har tagit klivet till att

stundtals jobba som husfru, vilket är en av få prestigebetydelser hotellet kan erbjuda inom

städ. I övrigt är statusnivån inom städbranschen platt, åtminstone som vi har uppfattat det. En

tydlig slutsats som vi kan dra utifrån ovanstående resonemang är att städarnas individuella

attityder i stor utsträckning påverkar i vilken mån en person finner de olika behoven

uppfyllda.

ERG kastar egentligen inget nytt ljus över resultatet. Förvisso ger det oss friheten att bortse

från den ordning Maslow bestämt då ett sekundärt behov enligt ERG kan infinna sig före ett

primärt, men i vår studie tycks denna ordning inte vara något problem. Vi finner att

existensbehoven är uppfyllda för alla och att skillnaden mellan städarna ligger i attityden till

relationsbehovet, vilket antingen är uppfyllt eller inte. Endast någon eller ett par av städarna

ser städning som sin framtida sysselsättning, vilket vittnar om att städarna saknar det

personliga utvecklingsbehovet i sin yrkesroll. 

Vi kan alltså inte förkasta Maslow eller ERG i vår analys men de sprider inte heller särskilt

mycket ljus över resultaten. Människan kanske mycket väl har de identifierade behoven men

det kräver att vi känner motiven och förhållningssättet. Först när människan är motiverad kan

Maslow berätta att den är det, inte hur den blev det eller hur personen skall agera för att bli

det. Det känns som om vi trampar i cirklar bland abstrakta hierarkier. Om vi dessutom inte vet

vilka beteenden och handlingar som rör sig i vilka hierarkier kan vi knappast heller veta vilka

hierarkier som individen befinner sig i. Maslow och ERG är dock de modeller som i högst

grad rymmer ett symboliskt perspektiv men tyvärr utlämnas det kommunikativa. 

Herzbergs tvåfaktorteori

Herzbergs tvåfaktorsteori grupperar individers attityder i två faktorer. Vissa attityder bidrar till

motivation och bör sporras, medan brister i andra leder till vantrivsel. Utifrån våra resultat

skulle vi snabbt konstatera att vissa vantrivs och andra inte gör det samt att visa känner sig
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motiverade och andra inte gör det. Än så länge är bidraget från Herzberg knappast

överväldigande men Herzberg är betydligt mer precis i sin teori än Maslow. Herzberg pekar ut

vilka attityder som genererar vantrivsel och vilka som genererar motivation. Faktorerna skall

vara orelaterade, det vill säga en städare som vantrivs kan vara motiverad. Problemet som

kvarstår för oss är att motivation blir odefinierat så vår jämförelse kan ha stora brister rent

teoretiskt. 

De flesta av de faktorer som städarna själva tar upp som bra eller dåliga är vad Herzberg kalla

för hygienfaktorer, det vill säga lägre ordningens faktorer som förebygger sjukdom. Lön,

mellanmänskliga förhållanden, relationer, arbetsförhållanden, status, privatlivet och trygghet

kan antingen generera vantrivsel eller i bästa fall trivsel. Trivsel är dock helt ointressant när

det gäller en individs motivation eller tillfredsställelse i arbetet enligt Herzberg. Det som ger

tillfredställelse och motivation är istället erkännande, prestation, utveckling, befordran, arbetet

i sig och ansvar/kontroll. Vissa av städarna anser att just arbetet i sig är det som är mest

positivt och motiverar dem mest. Dessa är dessutom individer som säger sig få mycket beröm.

Vissa av Herzbergs motivationsfaktorer identifieras av städarna själva som just motiverande

och i viss mån upplever även vi att städarna med fler motivationsfaktorer uppfyllda är mer

positiva och tillfredsställda i arbetet än andra. 

Problemet vi stöter på är återigen de individuella skillnaderna hos städarna. Trots identiska

arbetsuppgifter är attityderna många gånger åtskiljda. Att privatlivet skiljer individerna åt är

föga förvånande, precis som att städarna kan ha olika status och ansvar beroende på

anställningstid, men i de fallen de är väldigt snarlika och attityderna ändå är olika framträder

teorins brister. Det är inte arbetet i sig som styr motivation utan individens syn på arbetet i sig.

Den symboliska tolkningen får ett mycket stort utrymme här som Herzberg inte utvecklar.  

Ett annat problem vi möter är att städarna själva framhåller arbetet i sig som en av de

bidragande orsakerna till vantrivsel. Har städarna fel i sin analys när de tillskriver arbetet i sig

som en faktor till vantrivsel? Beror vantrivseln istället på en extern, för städarna okänd,

faktor? Likaså hävdar städarna att lönen skulle öka motivationen och tillfredsställelsen i

arbetet. Som Herzbergs modell är utformad måste vi antingen förkasta städarnas åsikter eller

modellen. Ett visst stöd går att ge till Herzberg då vi faktiskt finner att städare som i högre

grad tar upp motivatorer finner tillfredsställelse i jobbet. Vidare efterlyser även städarna vissa

motivatorer som till exempel mer beröm som en faktor för ökad tillfredsställelse, men

Herzberg bortser från ett återkommande tema; nämligen trivsel. Trivsel är det tema städarna
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relaterar till motivation, hög trivsel betyder hög tillfredsställelse och motivation.

Framhållandet av hygienfaktorer som motiverande går inte att förkasta och tanken på en

motiverad person som vantrivs känns märklig, även om Herzberg själv framhåller

kombinationen som möjlig. Bristerna i modellen känns nu påtagliga. 

McGregors teori X och Y

Enligt McGregor finns det två chefstyper som han benämner X och Y. Den ena chefstypen

uppvisar ett stringent beteende och hård kontroll i sin tro på att arbetare är lata och passiva,

medan den andra chefstypen ser individer som aktiva personer med egenkontroll och uppvisar

ett anpassat ledarskap vars syfte är att tillfredsställa individers olika behov. 

Vårt resultat uppvisar två vitt skilda ledarstilar. Chefen har två diametrala uppfattningar av sin

personal. Vissa ser mycket av den hårdare stilen med ett resolut och kontrollerande beteende

medan andra städare ser friheten och förtroendet som chefens stora styrkor. Problemet med

teorin är att den är chefsorienterad, det vill säga den fokuserar inte på hur de anställda

uppfattar chefen utan på hur chefen uppfattar de anställda, vilket inte ger utrymme för dessa

två skilda uppfattningar. Som det ser ut nu verkar både X och Y rymmas inom chefen. 

En möjlighet som kan förklara det märkliga resultatet är graden av bångstyrighet. Chefen kan

förvisso ha en mildare form av stringens men ändå en övertygelse om att kontroll är bra, något

resultatet i vissa fall vittnat om. Personer med stor grad av autonomi upplever kanske inte

chefens kontroll då chefen helt enkelt mer sällan måste reglera beteendet. Vidare kan olika

personer finna chefens inblandning mer eller mindre störande. En viss mån av manipulation är

onekligen en metod att minska spänningar och friktion på arbetsplatsen. En tredje faktor som

kan förklara den låga upplevda kontrollen är dessutom svårigheterna med att fuska då gäster

ständigt nyttjar rummen och rapporterar klagomål. Chefen kan lätt kontrollera vilka personer

som fått klagomål då ansvaret för städningen i de olika rummen är uppdelade mellan städarna.

Problemet med våra resultat är dock att vissa individer har för stort spelrum för tidigt och att

ansvar delegeras i för hög grad för att chefen ska tillskrivas ett mjukt X, den hårdare skolan.

Om chefen trots det här har en X-betonad syn kan ledarskapet resultera i motsättningar,

prestationsförsämringar och sabotage i det dolda vilket innebär att det nuvarande ledarskapet

hämmar motivationen på arbetsplatsen och att det yttrade missnöjet kan vara en

varningssignal. 
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Etzionis engagemangsmodell

Enligt Etzioni föder en organisation vars medlemmar knyts till organisationen av resursmässig

makt ett instrumentellt eller kalkylerat beteende. Med andra ord, så länge en individ får betalt

för att utföra en uppgift åt ett företag kommer individen spela det spel han/hon tror gynnar sin

lönekurva och befordringsmöjlighet, men han/hon kommer knappast att uppvisa något

engagemang som sträcker sig längre än så. Beroende på vilken maktutövning individen

upplever, ett viktigt tillskott till modellen enligt oss, så kan beteendet förändras. En

tvångsmässig makt leder till förfrämlingande och en normativ makt till ett sant moraliskt

åtagande och engagemang. Många av dessa makter ryms samtidigt inom organisationer men

den dominerande är den styrande

Vårt hotell bör alltså uppvisa ett kalkylerande beteende hos individerna då städarna erhåller

monetära resurser för sitt arbete. Det som är intressant är även det tvångsmässiga i

anställningen som många framhåller. Städarna uppger att det inte finns någon möjlighet att

själva välja jobb; hur påverkar det? Osynlighet och utanförskap är begrepp snarlika

förfrämlingande och redan ett uttalat problem för vissa. Det är kanske just de individer som

upplever arbetet som tvångsmässigt, ett nödvändigt ont, som uppvisar negativa sidor.

Tudelningen i synen på chefskap kan delvis förstärka det här påståendet då även chefens

beteende för vissa känns tvingade och styrande. Att uttala sig om riktningen i denna teori är

dock svårt då känslan av tvång från organisationen kan tillskrivas chefen, som måste sägas

vara städarnas frontfigur i organisationen. 

Ovanstående resonemang öppnar möjligheterna för en organisation med normativ makt, en

modell som engagerar och tillfredsställer de anställda. Uppenbarligen är synen på

maktutövandet splittrad. Är det så att vissa individer upplever en mer normativ styrning?

Många av städarna är stolta över sitt jobb och sitt hotell. Beröm värmer förvisso men man vet

när man gjort ett bra jobb. Lönen är kanske inte den bästa men kanske inte heller något som

bekymrar och man känner företagets förtroende. Även om makten inte domineras av det

normativa finns det ändå tendenser till ett mer genuint och moraliskt engagemang hos några

av städarna. Maktkonstellationen upplevs således olika enligt vårt resonemang, vilket återigen

innebär ett mer individualistiskt perspektiv. För att förstå engagemang och motivation måste

man förstå attityder och motiv. 

Etzionis modell är en klassisk modernistisk fältmodell som inte tar någon hänsyn till

individers olikheter. Varför skulle en person inte anpassa sitt beteende kalkylmässigt för att
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göra sin fängelsevistelse angenämare är ett argument man kan framhålla, men den starkaste

kritiken och ett bevis på människans komplexitet som varelse är Stockholmssyndromet.

Gisslan som blev utsatt för en kraftig tvångsmässig och fysisk makt under

Norrmalmstorgdramat uppvisade märkligt nog ett moraliskt engagemang, fången blev kär i sin

fångvaktare. Även denna modell kan alltså kraftigt ifrågasättas. Även om modellen skulle

användas som ett verktyg för att öka engagemanget är det mycket svårt att tilltala hela

arbetsstyrkan på ett moraliskt plan genom ett normativt maktutövande.  

Motivationspsykologi

Den mest moderna teori som vi återanknyter till är motivationspsykologin. Tanken om

individen som allvetande är en utgångspunkt som skiljer sig kraftigt från ovanstående teorier

och den kritik vi riktat mot ovanstående teorier är just avsaknaden av denna utgångspunkt.

Motivationspsykologin kan kasta lite ljus över våra resultat på grund av abstraktheten och

individualismen hos städarna. Den inre motivation vissa städare anser sig ha (städningen i sig

är rolig och det är kul att se resultat man själv presterat) kan dock inte tillskrivas

organisationen som yttre kraft. Sann motivation kommer som bekant inifrån men yttre

retningar och påtryckningar kan rota en inre vilja.

Det kanske mest häpnadsväckande med den i övrigt så försiktiga motivationspsykologin är

relationen mellan individ och belöning. Enligt känd psykologiforskning kan inte belöningar

föda motivation, något även Herzberg argumenterar för. Forskningen har med flera

experiment fastslagit det här då beteendet inte rotat sig och individen inte frivilligt, det vill

säga utan belöning, upprepar beteendet. Det är dock svårt att säga om den här typen av

motivationen är uteslutande. Steget mellan att tycka arbetet är spännande och att arbeta gratis

känns långt. 

Om vi antar att vi åsyftar samma typ av motivation kan städarnas påstående förklaras med att

den subjektiva uppfattningen är fel. Man tror att arbetet kommer bli mer givande, roligt,

engagerande, eller vilka synonymer man nu tillskriver motivation, men de negativa känslorna

kring arbetet finns kvar. Den egentliga prestationen kommer inte att öka av sig själv, men

vardagen kan eventuellt kännas mer uthärdlig. Motivationspsykologin kan således sägas ge ett

visst stöd till Herzberg men det förutsätter att vi talar om samma typ av motivation, något som

förblir oklart. 
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Holländsk forskning 

Holländsk forskning närmar sig psykologiska faktorer. Lågstatusyrken måste ständigt försvara

sin ställning från osynlighet vilket kräver energi. Omgivningens negativa syn på vissa

yrkeskategorier undergräver en naturlig yrkesstolthet vilket innebär att individerna i dessa

grupper måste investera energi för att ”hålla huvudena högt”. På grund av denna förlust av

energi minskar kapaciteten till motivation. 

Några av städarna ser städningen som ett nödvändigt ont, vilket knappast vittnar om stolthet

över yrket. Så långt stämmer städarnas situation väl överens med teorin. Det som dock

kullkastar teorin är omgivningens syn, städarna själva anser nämligen inte att omgivningen ser

ned på dem. En faktor som kanske väger in är att många av städarna har vänner och släktingar

som också är städare och det finns därför en stor tolerans för yrket i många av städarnas

närmsta umgängeskrets. Vi antar därför att förståelsen och attityden till städning bör vara

relativt öppen, vilket skulle kunna minska den energiförlust som teorin talar om. Dessutom

upplever många städare en god sammanhållning på hotellet, en av städarna myntade uttrycket

”egen värld” vilket kan tolkas som en större gemenskap.

I våra intervjuer kan vi se att de städare som anser sig stolta över sitt arbete i högre grad

känner engagemang och motivation än andra. Det är mycket möjligt att nyckeln till

motivationen ligger i yrkesstoltheten, motivation skulle i så fall vara en grad av mental energi.

Vi menar dock att vi borde ha stött på ett mer passivt förhållningssätt inför städyrket än vi

fann. De mest negativa var väldigt öppna med sin besvikelse. Förvisso kan fortfarande ett

sådant beteende förklaras med att den mentala energin är så låg att individerna inte längre

orkar försvara sig, än mindre motivera sig. Den positiva skaran har fortfarande energi att

försvara sig, vilket innebär en hämmad motivation. Ett sådant resonemang känns dock lite för

ogrundat, även om det är logiskt försvarbart.

8.1.2 Syfte

Vårt syfte med uppsatsen var till en början att undersöka motivation, ett ständigt aktuellt ämne

inom företagsekonomin. Vi valde dock en annorlunda vinkling av motivationsforskningen,

nämligen att studera motivation kopplat till lågstatusyrken. Definitionen av lågstatusyrken

lånade vi från forskningen och vi ansåg att städare stämde väl in på de punkter forskningen

presenterade. Vi hoppades förvisso att syftet skulle vara intressant när vi presenterade

kopplingen till lågstatusyrke, men vi kunde då inte ana på vilket sätt. I och med vårt syfte

ramar vi in en av de riktigt stora fördomarna som vi själva färgats av under hela uppsatsen,
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något vi först insett i slutet av vårt skrivande: Städarna motiverar sig inte annorlunda än

några andra! När vi ser på slutsatsen utifrån vårt syfte är det slående hur pass skild den är från

deras uppgifter. Slutsatsen skulle i sin utformning kunna gälla vilken yrkesgrupp som helst,

oavsett status.

Vår fördom, som diskuteras mer ingående under nästkommande rubrik, är att ingen vill vara

städare. Uppfattningen delas förmodligen av de forskare och de konsulter som undersökt

städarnas situation, men bara för att vi inte vill städa är det därmed inte sagt att ingen annan

vill. Innebär detta att städare inte är en lågstatusgrupp? I praktiken uppfyller städare de flesta

kraven teorin ställer upp, bortsett från att våra städare har en tendens till långa

anställningstider. Städare måste alltså ses som lågstatusyrke och många av städarna har

synpunkter på sin arbetssituation. En föreställning man dock måste ha klar för sig är att

städaren inte är en misslyckad revisor, läkare eller jurist. Det är fullt möjligt att trivas alldeles

utmärkt med att städa, en insikt som vi har utvecklat i föregående kapitel. För att förtydliga

ytterligare så kan det samma sägas gälla för McDonald’s kassörer, sopgubbar eller vad det nu

må vara; dessa arbeten kan uppfylla allt en individ kräver och den typen av motivation bör

inte skilja sig från motivationen hos en person som erhåller exempelvis det läkarjobb som den

kräver. Eventuellt kan det diskuteras att vägen fram till läkarjobbet ofta är längre och således

är kanske jobbet i sig är en belöning. Å andra sidan är besvikelsen desto större om jobbet inte

blir vad man hoppats på. 

En annan tanke som låg till grund för varför lågstatusyrken inte studerats var att det inte är

värt att öka prestationen hos dessa individer. Anmärkningsvärt är dock att vi själva styrt bort

från prestation och nu framhåller det som betydelselöst i motivationsdiskussionen. Prestation

fick ett mycket stort utrymme i uppsatsen inledande delar, inte minst i syftet vilket

kontrasterar vår syn här i slutsatsen. Trots uppenbara skillnader i motivation och trivsel utför

städarna samma arbetsinsats på samma tid och med samma resultat.  

Det som finns kvar är alltså kommunikation och motiv. Måhända har lågstatusyrken

annorlunda motiv än högstatusyrken, men att båda saknar motiv är högst osannolikt. Det inre

meningsskapandet gäller alla människor oavsett yrkesroll.    

8.1.3 Metod

Vi gör här en ansats att återkoppla studien till våra valda metoder och verktyg. Vi kommer att

titta på reliabilitets- och validitetsaspekter samt diskutera brister och förtjänster mer allmänt
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gällande våra metoder och dess konsekvenser. Med avseende på reliabilitet och validitet anser

vi övergripande att vi har varit tydliga med att beskriva hur vi har genererat och arbetat med

vårt datamaterial och vi övergår nu till att diskutera dessa aspekter mer specifikt. 

En viktig reliabilitetsaspekt i kvalitativa studier är pålitligheten hos mätinstrumenten, i vår

studie gäller det främst intervjuerna. Flera av städarna hade svårigheter att tala och förstå

svenska, vilket riskerar att medföra feltolkningar och missförstånd under intervjuerna. Vi hade

ibland svårt att förstå vad de sa och menade och förmodligen hade vissa av dem svårt att sätta

ord på sina åsikter och tankar. Det här är givetvis problematiskt, särskilt med tanke på att

intervjuerna är det som vi baserar hela vår studie på. Några av intervjupersonerna hade svårt

att skilja på nyckelbegrepp som exempelvis motivation och trivsel, vilket riskerade att ge en

skevhet i våra resultat. Vi visste redan innan vi genomförde intervjuerna att språket kunde bli

ett problem och vi förberedde oss så gott vi kunde och för att i så stor utsträckning som

möjligt undvika att språket skulle bli ett hinder försökte vi att formulera enkla frågor och

förklara på flera olika sätt när de inte förstod. När vi inte förstod dem frågade vi dem igen och

de utvecklade sina svar. Kommunikationen under intervjuerna fungerade bättre än vad vi hade

befarat och vi tror trots allt inte att språksvårigheterna har orsakat några större missförstånd

eller någon omfattande skevhet i resultaten, men vi måste vara medvetna om risken. För att

underlätta kommunikationen ytterligare hade vi kunnat fråga om någon av dem föredrog att

intervjun hölls på engelska. 

En annan brist i studien kan vara att vi inte använde oss av bandspelare utan endast

antecknade ned svaren med papper och penna under intervjuerna. I och med vårt val behövde

vi inte förlita oss på någon teknisk utrustning, men vi förlorade samtidigt möjligheten att

analysera svaren i efterhand. När vi skulle skriva ned resultaten av intervjuerna kunde vi inte

gå tillbaks till originalkällan (det vill säga själva intervjuerna) utan var istället tvungna att

förlita oss på våra anteckningar. Dessutom tappade vi en del fokus under intervjuerna

eftersom vi båda förde anteckningar under tiden. Om vi hade använt oss av bandspelare hade

vi kunnat ha total fokus på intervjuerna och intervjupersonerna vilket förmodligen hade varit

en fördel, särskilt med tanke på kommunikationssvårigheter orsakade av språkproblem. 

En annan viktig fråga är hur väl intervjuguiden har fungerat. Var det bra att ha en

intervjuguide? Har vi berört rätt områden genom våra frågor? Har vi täckt in alla viktiga

aspekter? Intervjuguiden var tänkt som ett stöd till oss för att garantera att de områden som vi

tycker är viktiga diskuteras av samtliga intervjupersoner. Vi anser att det var bra att vi hade
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guiden, särskilt när vi intervjuade städare som inte var särskilt pratsamma, även om vi

säkerligen har styrt samtalet genom våra frågor. Vår ambition var dock att låta städarna prata

relativt fritt och inte låta guiden begränsa utan snarare fungera som ett hjälpmedel när det

behövdes. Vi tycker att vi har lyckats med vår ambition. Vi utformade intervjuguiden i ett

ganska tidigt skede och tanken har hela tiden varit att guiden ska vara ett levande dokument

som ska förändras och utvecklas under forskningsprocessen. Guiden har dock legat relativt

fast, delvis för att vi genomförde samtliga intervjuer på en dag och inte hade tid att reflektera

och fundera över frågorna under tiden. Förhoppningsvis är avsaknaden av revideringar och

förändring också ett tecken på att de områden och frågor som guiden täcker har varit adekvata,

men det kan även förhålla sig så att vi har blivit låsta och begränsade i och med att vi

formulerat frågor och ringat in viktiga områden på förhand. 

En viktig validitetsaspekt är att beskriva och diskutera förförståelsen. Våra värderingar och

förutfattade meningar kan vara såväl medvetna som omedvetna, men oavsett om de är

medvetna eller inte så påverkar de ofrånkomligen hela studieprocessen, från problemval via

metod till analys, slutsatser och diskussion. Våra värderingar och förutfattade meningar

påverkar, färgar och genomsyrar hela forskningsprocessen och det är därför viktigt att i

möjligaste mån redogöra för dessa för att läsaren ska få så god förståelse som möjligt för våra

tolkningar och beslut. En insikt som vi fått först nu i uppsatsens slutskede är att vi inledde

studien med en föreställning om att städning är ett dåligt jobb som ingen vill ha. Under ytan

låg att vi nästan tyckte synd om städarna; hur står det ut med ett sådant skitjobb? Vi trodde att

de skulle vantrivas i högre utsträckning och blev förvånade över hur bra många av dem som

trivs med sitt arbete. Denna vår föreställning har givetvis präglat studien. Medvetenheten om

detta har dock förhoppningsvis gjort att vi kunnat ta ett kliv förbi våra fördomar och mot en

mer öppen syn. Vi inser nu att det självklart inte behöver vara ett misslyckande att arbeta som

städare även om vi själva inte ser städning som vårt framtida drömyrke. Många av städarna

trivs med sitt arbete och framhåller fördelar som frihet att bestämma över sin egen dag, bra

arbetstider, konkreta arbetsuppgifter, konkreta resultat och att man lämnar jobbet när man går

hem för dagen, inget arbete behöver tas med hem på kvällen. Olika människor har olika

preferenser och åsikter om vad som är viktigt på jobbet och ingenting behöver vara bättre eller

sämre än något annat, det handlar om vad individen själv värdesätter och prioriterar. Vi

önskar kanske att vi hade haft en mer öppen inställning från början, men det är lätt att vara

efterklok och precis som hermeneutiken säger så är det omöjligt och inte ens eftersträvansvärt

att vara fullständigt objektiv och bortse helt från sina värderingar och sin förförståelse. 
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En av de stora förtjänsterna med uppsatsen är att vi har vänt och vridit på resultaten och

åtminstone delvis vågat kliva utanför teorin och tidigare ramar. Det är lätt att luta sig tillbaka

fullständigt mot teorierna och låta dem dominera, men vi anser att vi har undvikit den fällan

och fört fram en hel del egna och nya tankar även om vi är nöjda med att ha haft teorierna i

bakgrunden. Med hjälp av vår kvalitativa ansats och det hermeneutiska cirkelresonemanget

anser att vi har lyckats komma åt nya faktorer och synsätt som hjälper till att förklara och

förstå städarnas motiv och motivation. Allting hänger ihop, tolkning och förståelse sker hela

tiden i ett sammanhang. För varje varv som vi har snurrat i den hermeneutiska spiralen har vi

fått med oss en ökad förståelse och nya insikter och tolkningar. 

De etiska aspekterna har knappast medfört några större problem i studien; vi anser inte att vi

har behövt göra några avsteg från forskningskravet för att tillgodose individskyddskravet.

Studien hade inte haft mycket att vinna på större öppenhet, avslöjande av hotellets namn eller

exponering av dess medarbetare. Vägningen har inte varit svår och gränserna har förefallit

givna för oss. Vi har försökt att avkoda svaren så att inga individer ska pekas ut och vi tror att

vi har lyckats. Vi har även förstört anteckningarna från intervjuerna så att de inte ska komma i

orätta händer. Hur bestämda hotellets ledning har varit med att städarna skulle ställa upp och

låta sig intervjuas vet vi inte, men vi upplever det inte som att någon har känt sig tvingad att

delta. Kommunikationen mellan oss och hotellet har generellt fungerat mycket bra och efter

avslutat projekt ska vi presentera resultaten för hotellets ledning på ett sätt som vi gemensamt

anser är lämpligt. 

Vi anser att uppsatsprocessens upplägg har fungerat bra och varit givande då handledare och

studiekamrater har opponerat på uppsatsen och kommit med kritik, frågor och förslag

fortlöpande under terminen. Det har givit oss möjlighet att förändra, utveckla och förbättra vår

uppsats. Vi har även läst andras uppsatser och opponerat på dem, vilket har gett oss nya

infallsvinklar och tips även för vår egen uppsats. Tidsaspekten har dock varit begränsande; vi

kan knappast hävda att vi nått informativ mättnad. Vi skulle gärna träffa städarna igen och

fördjupa frågorna och be dem utveckla resonemangen, alternativt utveckla studien och

intervjua fler städare. 

8.2 Studiens bidrag och framtida forskning

Efter flera månader står nu studien äntligen klar och vi kan luta oss tillbaka och betrakta vad

vi gjort. Flera nya tankar har kommit upp, vissa mer eller mindre färdigutvecklade och andra

mer på inledningsstadiet. I uppsatsens avslutande stycke ger vi oss själva utrymmet att
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reflektera över vår forskning och det bidrag som vi anser den tillför motivationsforskningen.

Genom nya angreppssätt har nya tankegångar fötts. De mindre utvecklade av dessa bör

utforskas i framtida studier. Hur skulle en sådan studie kunna se ut är också något som vi bör

fundera kring.

Uppsatsen förmedlar egentligen två perspektiv, dels det modernistiska förankrat i klassisk

motivationsteori, men också ett mer postmodernistiskt perspektiv där motiv, kommunikation

och tolkning ges större utrymme. Motiv kan egentligen ses som de olika begreppen som

tidigare teorier tar upp, även om vi är mer abstrakta i vår begreppsapparat. Den egentliga

skillnaden är att vi överlåter till individen att själv definiera sina motiv. Enligt oss begår

modernistisk teori ett misstag när den tillskriver motivationsarbetet som något externt som

tillförs individen utifrån. Vi framhåller i högre utsträckning motivation som något som skapas

inom individen som förs ut internt. Kommunikation får en mer central roll i vår teori som det

verktyg som individen använder för att tillgodose sina motiv, eller för att skapa möjligheter att

kunna tillgodose sina motiv. Problemen som vi vill framhålla är att motiv ofta har en

symbolisk innebörd, vilket gör det svårare för mottagaren att uppfatta det egentliga

önskemålet. I och med en symbolisk betydelse kanske chefen således inte är medveten om

vilka motiv som redan är tillgodosedda hos individen då tolkningen av situation ligger hos

städarna. På motsatt sätt kan chefen tro att den tillgodosett en individs behov genom en viss

handling när individen egentligen sökte en annan handling.  

För att tydliggöra ovanstående argument kan vi ta Herzberg som exempel. För att motivera en

individ kan chefen ge denne större ansvar (ansvar verkar motiverande och ger ökad

tillfredsställelse i arbetet). Om individen inte har ansvar som motiv skulle befordringen inte

uppskattas enligt vår teori. Har personen ansvar som motiv återstår det att förstå vad individen

anser att ansvar är. Vissa städare anser att ansvar över sig själv är gott nog, medan andra gärna

vill få organisatoriskt ansvar i form av husfrutjänst. De gamla modernistiska teorierna bortser

från dessa nyanser. Ansvar kan i sin tur även symbolisera förtroende, vilket gör att

kommunikation är än viktigare och steget till modernistisk teori än längre.

Det kommunikativa perspektivet ingick inte i vår uppsats till en början utan identifierades

först i resultat och analys som en bidragande faktor till städarnas inställning. Tanken om varje

persons individualitet har varit en viktig utgångspunkt för oss och är något som vi fortfarande

står fast vid. Tanken har fått benämningen motiv och har visat sig spela en stor roll. Båda

dessa begrepp kräver mer forskning för att deras egentliga innebörd och påverkan ska kunna
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förstås. Ytterligare en tankegång som vi har framfört är att uppdelningen mellan

lågstatusyrken och högstatusyrken i termer av motivation, trivsel och engagemang endast

tycks bygga på våra fördomar. Vi menar att motivation är identiskt oavsett yrkesgrupp och vi

särskiljer motivation från prestation. En naturlig fortsättning på vår undersökning skulle

kunna vara en kontroll av en grupp individer med högstatusjobb. I en sådan undersökning bör

kommunikation och motiv få en central roll redan i ett tidigt skede av studien.

Utifrån vårt synsätt om motivation skulle en studie om ledarskap också kunna ses som

intressant. Vi menar att ledarskap nu skulle kunna ses som skapandet av motiv hos

medarbetarna. Ledarskap handlar alltså om förändrandet av perspektiv hos individerna men

också lyhördhet inför individernas motiv. Styrning kan plötsligt innebära fiktiv eller reell

motivuppfyllnad reglerad av symboliska handlingar och budskap för att inge känslan av

framåtrörelse för individerna.    

Helt oväsentlig har inte den tidigare teorin varit. Våra egna tankegångar har många likheter

med tidigare forskning. I likhet med Herzberg ser vi motivation som en rörelse mot mål, även

om vi kallar det motiv och framhåller individens önskan framför Herzbergs dirigera. I likhet

med Gellerman har vi fastnat för motiv, men i vår teori är motiven mer centrala och några av

Gellermans externa motivatorer har vi inte funnit. Slutligen närmar vi oss också

Abrahamssons och Andersens tankar om att motivation äger rum i interaktion mellan individ

och situation, även om det symbolisk och kommunikativa perspektivet får mer plats i vår

teori.  

Finns det några erfarenheter eller råd som hotellet kan ta till sig utifrån våra resultat och

slutsatser? Kommunikation har förmodligen en mer central roll än vad de tror. Ansvaret ligger

främst hos individerna att lyssna och se till varandra, att skapa en dialog. Fördomar mot

städarna tycks inte vara något större problem. En annan viktig tanke handlar om

medvetenheten om vilka implicita signaler som man förmedlar. Detta är också

kommunikation. Det bör således vara eftersträvansvärt med ett öppet klimat. Som det ser ut

nu uttrycks missnöje främst från personer med motiv som är oförenliga med yrkesrollen.

Vilka möjligheter till förändring finns och är de i sin tur förenliga med organisationens mål?

Detta är en fråga som ledningen bör ställa sig, dagens höga sjukskrivningsgrad kan dock

knappast ses som något eftersträvansvärt. 

63



Vi hoppas att vi kan tillföra hotellet något konkret för att underlätta för städarna och att våra

tankegångar kan bidra med resultat som inte enbart härstammar från Hawthorneeffekten. Trots

medvetenheten om forskarens påverkan tror vi ändå att vår uppsats kan ge ett bidrag till

forskningsområdet.  Vi har dammat av teorierna ordentligt och till skillnad från våra tidigare

studentkollegor har vi, just på grund av vårt förhållningssätt till teorin, identifierat oupptäckta

och intressanta perspektiv på motivation. Med de orden avslutar vi vår kandidatuppsats.
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10. Bilaga

10.1 Intervjuguide

Bakgrund

• Hur länge har du jobbat här?

• Hur länge har du jobbat som städare?

• Hur kommer det sig att du arbetar som städare?

• Hur kommer det sig att du sökte jobb här?

• Vad har du arbetat med tidigare?

• Vad har du för utbildningsbakgrund?

Arbetssituationen

• Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete?

• Är du nöjd med dina arbetstider?

• Tycker du att ditt jobb är fysiskt ansträngande?

• Hur stor frihet har du i arbetet?

• Tycker du att din lön motsvarar din arbetsinsats?

Relationer

• Hur skulle du vilja beskriva sammanhållningen på jobbet?

• Hur ser relationen ut mellan dig och din chef?

• (Vet din närmsta chef vad du heter? Hur ofta träffas ni? Lyssnar han/hon på dig?

Håller dom vad dom lovar? Känner du att dina chefer litar på dig?)

Trivsel

• Trivs du på ditt arbete?

• Vad får dig att trivas?

• Vad får dig att vantrivas?

Motivation

• Vad driver dig att göra jobbet?

• Vad motiverar dig att göra ett bra jobb?
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Uppskattning och framtid

• Anser du att du får beröm/uppskattning när du har gjort något bra? (I tillräckligt hög

utsträckning?)

• Ger ni i städstaben varandra beröm?

• Anser du att du är viktig för företaget? Varför?

• Känner du att din arbetsgivare satsar på dig?

• Har du fått någon utbildning via jobbet?

• Vilka möjligheter ser du till befordran?

• Var ser du dig själv om fem år?

Förändringar

• Vad fungerar bra på arbetsplatsen?

• Vad fungerar dåligt på arbetsplatsen?

• Hur känns det att gå till jobbet på morgonen?

• Hur skulle du vilja att det kändes när du gick till jobbet på morgonen?

• Vad skulle kunna förändras för att det skulle kännas (ännu) roligare att gå till jobbet?

• Om du var chef för en dag, vad skulle du förändra?

68


