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Abstract  
 

The purpose of this thesis is to study what motivational factors motivates the staff in the 

public elderly care and to investigate how the staff ranks the different motivational factors and 

if the rankings differ depending on gender, age, education, type of employment, time of 

employment, employer, income and ethnic background. The thesis is based on a questionnaire 

study with a total of 97 participants. The questionnaire was constructed with the help of prior 

similar studies conducted in the USA and Malaysia over a sixty-year time period. These 

studies are then used to analyze the results. The participants in our thesis were given ten 

motivational factors  to rank according to what they believed motivated them the most.  The 

results showed that the participants rank “good wages” as the highest motivational factor for 

work motivation and “possibility to advance to a higher position” as the least motivating 

factor. The theoretical base is the Two-factor theory of motivation by Herzberg. We 

concluded from the results of our research that the participants were dissatisfied with their 

work situation as their hygiene factors were not contented according to the two-factor theory.            
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1. Inledning 

Varje dag får tusentals äldre personer hjälp med personlig omsorg i sitt hem, vare sig de bor i 

egen lägenhet eller på ett äldreboende. För att kunna hjälpa dessa personer krävs det personal 

som får de äldre att känna sig trygga och omhändertagna i sitt eget hem, utan att gå emot 

deras vilja eller påverka deras självbestämmande. Man ska alltså som personal inom 

äldreomsorgen vara glad och tillmötesgående, inte kränka personen i fråga på något sätt och 

samtidigt se till att den äldre känner sig nöjd och belåten.  

 

Det finns en diskussion i samhället om äldre och hur man ska höja deras livskvalitet. På grund 

av detta har man de senaste åren höjt kraven och förväntningarna på personalen inom 

äldreomsorgen, men varifrån får personalen inom äldreomsorgen sina krafter att göra både 

psykiskt och fysiskt tungt arbete med ett leende på läpparna? Det är personalen som går hem 

till de äldre och hjälper dem, det är de som har den dagliga kontakten med dem och det är de 

som ska föra med sig glädje och trygghet till dem. Men var kommer motivationen ifrån för att 

vara en glädjespridare? 

 

Uppsatsen handlar om vad personalen inom äldreomsorgen själva anser att motivation är för 

dem. Vi tycker att det är viktigt att undersöka motivationsfaktorerna då dessa personer spelar 

en viktig roll i samhället. Samtidigt är vi lite förvånade över att detta område inte har 

utforskats lika mycket med tanke på alla debatter i samhället om de äldres livssituation och 

kvalitet och om det ”dåliga” ryktet hemtjänsten har. Vi anser att det är extra viktigt att man 

gör sitt arbete med hjärtat när man arbetar inom vården. Därför vill vi undersöka vilka 

motivationsfaktorer som är viktigast bland personalen inom äldreomsorgen. Om man vet vilka 

faktorer som påverkar personalens motivation, kan man som verksamhetschef se till att göra 

de förändringar som krävs för att de ska komma till sitt arbete med ett leende på läpparna och 

trivas med det de gör.  

 

Vi kommer att göra en kvantitativ undersökning bland personalen i äldreomsorgen. Vi bygger 

vår undersökning på en tidigare studie som har upprepats flera gånger under de senaste 60 

åren. Vi kommer senare använda Frederick Herzbergs tvåfaktorsteori om motivation för att 

analysera våra resultat från undersökningen. Enligt Herzbergs teori finns det vissa faktorer 

som bidrar till att öka eller minska motivationen. Herzberg delade in dessa faktorer i två 

kategorier: hygienfaktorer och motivationsfaktorer. En mer utförlig beskrivning av teorin 

presenteras senare i kapitel 3.   

  

1.1. Syfte och forskningsfrågor 

Vårt syfte med undersökningen är att undersöka vilka motivationsfaktorer som motiverar 

personalen inom äldreomsorgen att uppleva glädje och tillfredsställelse i sitt arbete.  

 

Utifrån syftet har vi formulerat följande forskningsfrågor: 

 Hur rangordnar personalen inom äldreomsorgen de givna motivationsfaktorerna? 

 Skiljer sig rankningen mellan kön, ålder, utbildning, hel- eller deltids anställning, tid 

som anställd, privat eller kommunal arbetsgivare, lön och etnisk bakgrund? 
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1.2. Centrala begrepp 

Motivation – är en sammanfattande psykologisk term för faktorer hos individen som väcker, 

formar och riktar beteendet mot olika mål och handlingar. Teorier om motivation förklarar 

varför människor handlar som de gör och varför människor gör vissa saker med mer glädje 

(Nationalencyklopedin, 2010). 

 

Hemtjänst - är en form av bistånd enligt § 6 i Socialtjänstlagen. Hemtjänst utför tjänster för 

äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Man kan få hjälp från hemtjänsten 

med serviceinsatser. Med detta menas praktisk hjälp i hemmet som till exempel städ, tvätt, 

inköp och andra ärenden, fönsterputs 1 gång per år, tillagning av måltider eller 

matdistribution. Man kan även få hjälp med omvårdnad och med detta menas personliga 

insatser som till exempel klä på sig, förflytta sig, sköta personlig hygien, hjälp för att kunna 

äta och dricka och annat som bryter isoleringen och gör att den enskilde känner sig trygg och 

säker i hemmet (Nationalencyklopedin, 2010). 

 

Äldreboende - om man inte klarar av att bo i det egna hemmet får man ansöka om särskilda 

boendeformer som består av vård- och omsorgsboende samt serviceboende. I dessa boende får 

äldre med särskilda behov vård och service. Gruppbostäder har gemensamma utrymmen för 

måltider och annan service, ålderdomshem har tillgång till vårdpersonal dygnet runt och 

sjukhem har större resurser för medicinsk vård och serviceboende innebär tillgång till hjälp 

vid behov (Nationalencyklopedin, 2010). 

 

Vårdbiträde - är en yrkeskategori inom kommunen för omsorgen för äldre. Vårdbiträdets 

arbetsuppgifter är att ge hjälp i vardagliga göromål som personen i fråga inte klarar själv samt 

att handleda, stödja, uppmuntra och stimulera patienten. Utbildningen för yrket ges inom 

gymnasieskolans omvårdnadsprogram (Nationalencyklopedin, 2010). 

 

Undersköterska - är en yrkeskategori inom vård och omsorg med uppgift att ge en god och 

säker omvårdnad till den som är sjuk eller i behov av omsorg på grund av handikapp eller 

ålder. En undersköterska arbetar ofta i team tillsammans med sjuksköterska, 

hemtjänstpersonal m.fl. Utbildningen sker inom gymnasieskolans omvårdnadsprogram eller 

vid högskola och ger kompetens att arbeta inom somatisk och psykiatrisk vård samt inom 

omsorg om äldre och handikappade. Inom hemtjänsten och äldreboende gör dessa två 

yrkeskategorier (vårdbiträde/undersköterska) oftast ett och samma arbete och det finns ingen 

större skillnad på arbetsuppgifterna (Nationalencyklopedin, 2010). 
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2. Forskningsområdet  

I Sverige finns det endast en begränsad forskning som berör våra forskningsfrågor. Vi har inte 

kunnat hitta svensk forskning som undersöker alla motivationsfaktorer samtidigt, dock finns 

det forskning om olika faktorer som påverkar arbetslivet. Därför har vi sökt litteratur som 

riktar sig till våra specifika motivationsfaktorer som vi har använt i vår undersökning.  

 

Den svenska litteraturöversikten inom ämnet begränsas till studier publicerade de senaste tio 

åren. Relevanta svenska studier har varit undersökningar som har inriktat sig på personalen 

inom äldreomsorgen och som har undersökt våra aktuella motivationsfaktorer. Sökningar har 

gjorts i databaserna Libris, SUB och Diva. Sökorden har varit ”motivation”, 

”arbetsmotivation”, ”arbetsglädje”, ”arbetspsykologi” och ”arbetstillfredsställelse”. I 

kombination med ”äldreomsorg” och ”socialt arbete” har vi använt oss av sökord som 

 ” lön”, ”uppskattning”, ”anställningstrygghet”, ”arbetsmiljö” och ”delaktighet”, ” karriär” 

och ”utveckling”. 

 

De internationella sökningarna har gjorts i databaserna Libris och Emerald med sökorden 

”employee motivation”, ”job satisfaction”, ”social worker”, ”organizational behavior”, 

”motivation (psychology)”, ”personnel psychology”, ”employee attitude”.  

Inom den internationella forskningen finns det många undersökningar som handlar om 

motivationens betydelse för arbetet. Vi har begränsat oss till fyra internationella 

undersökningar som vi anser är mest relevanta och liknar vår studie. 

2.1 Internationell- och svensk forskning  

    2.1.1   Tidigare internationella studier  

1946 gjordes den första kvantitativa undersökningen av Labor Relations Institute i New York 

för att mäta motivationsfaktorer bland industriarbetare och deras arbetsledare i USA (Herzey 

& Blanchard 1993:50). Därefter har flera undersökningar gjorts som har använt sig av en 

liknande enkät som användes i den ursprungliga studien. De flesta studierna är gjorda i USA. 

Fyrtio år efter den första undersökningen, 1986, gjorde Kovach (1987:60) en liknande 

undersökning bland industriarbetarna och 1992 genomförde Wiley (1995:267) en liknande 

undersökning bland olika yrkesgrupper. I båda dessa undersökningar använde forskarna precis 

samma motivationsfaktorer som Labor Relations Institute använde vid sin undersökning 

1946. År 2008 gjordes en undersökning i Malaysia som omfattade olika yrkesgrupper. I den 

undersökningen hade man anpassat motivationsfaktorerna till dagens samhälle (Islam & 

Ismail 2008: 344).  

Resultatet från dessa fyra undersökningar presenteras i tabell 2.1 som visar hur de 

medverkande i undersökningarna rankade motivationsfaktorerna, där 1 motsvarar mest 

tillfredsställelse och 10 motsvarar minst tillfredsställelse.  
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Tabell 2.1 Rangordning av motivationsfaktorer i tidigare studier (Islam & Ismail, 2008:352; Wiley,  

                   1997:268; Kovach, 1987:61; Hersey & Blanchard, 1993: 50).  

 
Motivationsfaktorer: 1946 1986 1992 2008 

Bra lön 5 5 1 1 

Goda arbetsförhållanden 9 7 7 2 

Anställningstrygghet 4 4 3 4 

Möjligheter till utveckling och karriär i företaget 7 6 4 7/3* 

Intressanta arbetsuppgifter 6 1 5 5 

Arbetsledarens visade uppskattning för utfört arbete 1 2 2 6 

Känslan att vara delaktig i arbete och beslutande 2 3 9 - 

Förståelse och hjälp från arbetsledaren vid personliga problem 3 10 10 10 

Diskret kontroll av prestation 10 9 8 - 

Personal och företagslojalitet mot den anställda 8 8 6 - 
 

* ”Möjligheter till utveckling och karriär i företaget” har två rankningar. Detta beror på att denna faktor har delats upp på 

Malaysia undersökningen till faktorerna ”möjligheter till utveckling” (rankad som nummer 7) och ”möjlighet att avancera 

till högre befattning” (rankad som nummer 3).   

 

Källa: Egen sammanfattning av resultatet från tidigare studier. 

 

    2.1.2   Motivationsfaktorer 

I tabell 2.1 presenteras alla motivationsfaktorer som har använts för de internationella 

studierna. Alla dessa faktorer är inte relevanta för vår undersökning och vi har därför anpassat 

några av motivationsfaktorerna till dagens arbetssituation i Sverige. 

 

Från de tidigare studierna har vi använt dessa motivationsfaktorer: 

 Bra lön  

 Goda arbetsförhållanden  

 Anställningstrygghet 

 Intressanta arbetsuppgifter 

 Arbetsledarens visade uppskattning för utfört arbete 

 Känslan att vara delaktig i arbete och beslutande 

Vi anser att tre motivationsfaktorer från de tidigare studierna inte är relevanta för vår studie. 

Dessa är: 

 Förståelse och hjälp från arbetsledaren vid personliga problem 

 Diskret kontroll av prestation 

 Personal och företagslojalitet mot den anställda 

Vi ersätter dessa tre med två andra motivationsfaktorer. Vi har delat upp faktorn ”möjlighet 

till utveckling och karriär inom företaget” i två delar på grund av att vi anser att utveckling 

och karriär är två skilda motivationsfaktorer. De två nya faktorerna blir då: 

 Möjlighet att avancera till högre befattning  

 Möjlighet till utveckling/lära sig nya saker  

De sista två faktorerna har vi tagit från Herzbergs motivations teori: 

 Möjlighet att ta eget ansvar och vara kreativ  

 Bra relationer på arbetsplatsen  

 

En mer utförlig beskrivning av varje faktor utifrån de tidigare studierna nämnda ovan och 

enligt Herzberg presenteras nedan. Herzbergs tvåfaktorsteori kommer även att beskrivas i 

nästa kapitel.    
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    2.1.2.1  Bra lön  

Pengar är grunden till att klara sig i dagens samhälle. De flesta vuxna människor får sin lön 

genom att lönearbeta som i sin tur ”... är en social relation som innebär att den anställde 

säljer sin arbetskraft för pengar” (Eriksson 1998:88).   

 

Från internationella studier framgår det att lönen har rankats som den viktigaste 

motivationsfaktorn i de två senaste undersökningarna som genomfördes 1986 i USA och 2008 

i Malaysia (se tabell 2.1). Däremot i den första undersökningen som gjordes 1946 och även i 

undersökningen som gjordes 1986 har motivationsfaktor ”bra lön” rankats i mitten bland de 

tio motivationsfaktorerna.  

 

Undersökningar gjorda i Sverige bekräftar att lönen har stor betydelse när vi väljer arbete 

(Theandersson 1999:58). Från svenska undersökningar framgår det att det är först och främst 

arbetarklassen som anser att lönen är den främsta motivationsfaktorn när man ska byta arbete 

och detta beror på att arbetarna har en mer instrumentell arbetssyn än arbetsledarna och 

tjänstemännen. Detta bekräftar även internationella studier. I undersökningen från 1986 

framgår det att de som har lägst inkomst och status inom organisationen rankar lönen som 

viktigast och de som har högst inkomst och status inom organisationen har rankat lönen på 

åttonde plats av tio (Kovach, 1987:61). Studien från 1992 bekräftar fenomenet att 

höginkomsttagare rankar motivationsfaktorn ”bra lön” på de sista platserna i rangordningen. 

En anledning till detta kan vara att arbetarnas löner är lägre och detta påverkar möjligheten att 

konsumera, som är mycket viktigt i dagens samhälle. Även när lönen inom äldreomsorgen är 

låg poängterar omsorgspersonalen att deras arbete är mer än bara lönearbete och att den 

instrumentella arbetssynen är problematiskt i äldreomsorgen. Man kan inte göra ett bra arbete 

om man inte har ett omsorgsorienterat förhållningssätt och tycker om gamla människor 

(Wreder, 2005:73). 

 

    2.1.2.2  Goda arbetsförhållanden  

Under de senaste decennierna har man börjat uppmärksamma arbetsmiljöns betydelse för 

hälsan. Herzberg beskriver denna faktor som de fysiska förutsättningarna för arbetet, antal 

timmar utfört arbete och andra liknande betingelser som har med själva arbetsmiljön att göra. 

Exempel på dessa är belysning, rum, ventilation och verktyg (Herzberg, 1967:197).  

 

I Sverige finns det många undersökningar som ser sambandet mellan arbetsmiljö, stress, hälsa 

och arbetskvalitet (Gustavsson & Szebehely, 2005:65 ff.; Wreder, 2005:79; Trydegård, 

2005:165 ff.). Detta framgår även från internationella studier. I de tidigare studierna har denna 

motivationsfaktor hamnat ganska långt ner i rankningen, men i undersökningen som gjordes 

2008 i Malaysia ser man att den är den näst viktigaste motivationsfaktorn (se tabell 2.1). Goda 

arbetsförhållanden är viktiga för alla demografiska grupper. Den lägsta rankningen av denna 

faktor är fjärdeplatsen, och då hos äldre arbetare. Det som utmärker sig är att ju yngre man är, 

desto viktigare är goda arbetsförhållanden för motivationen (Islam & Ismail, 2008:356). 

Däremot har personer över femtio år i studien från 1986 rankat arbetsförhållande till 

fjärdeplats och detta är högt i jämförelse med alla andra åldersgrupper som har rankat 

arbetsmiljön först på sjunde plats (Kovach, 1987:61).  

 

Ökningen av arbetsmiljöns betydelse för motivationen under de senaste femton åren kan 

förklaras med att forskning inom området är omfattande och att människor är medvetna om 

förhållandet mellan goda arbetsförhållanden och livskvalitet.  
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    2.1.2.3  Anställningstrygghet 

Anställningstryggheten var enligt Herzberg beroende av företagets stabilitet. Om företaget var 

stabilt, ansågs personalen ha en trygg anställning (Herzberg, 1967:198).  

 

Från Gustavsson och Szebehelys (2005:58 ff.) undersökning som gjordes inom 

äldreomsorgen i åtta kommuner i Sverige framgår det att det inom äldreomsorgen finns 

många deltidsarbetslösa personer. Dessa personer har inte alltid valt fritt att arbeta deltid, 

uppskattningsvis är det ungefär 30 procent av omsorgspersonalen som har oönskade 

anställningsvillkor. Inom äldreomsorgen vill var fjärde deltidsanställd arbeta fler timmar, 80 

procent av omsorgspersonalen som har tidsbegränsad anställning skulle vilja få en fast 

anställning och ungefär 40 procent av timanställd personal skulle vilja ha fast anställning.  

Enligt Gustavsson och Szebehely (2005:58 ff.) är de mest utsatta grupperna nyanställda och 

personer som befinner sig i familjebildningsfasen. Efter fem år i omsorgsyrket finns det 

fortfarande en tredjedel som har oönskade arbetsvillkor och detta påverkar 

anställningstryggheten. Detta kan även vara anledningen till att omsorgsyrket har en låg status 

och att många väljer att lämna detta yrke.  

 

Från undersökningen som genomfördes i Malaysia 2008 framgår det att ju högre ålder och 

utbildning personalen har, desto viktigare är anställningstryggheten (Islam & Ismail, 

2008:356).  Man kan även se sambandet mellan inkomst och vikten av anställningstrygghet, 

ju mindre inkomst personen har desto viktigare är anställningstryggheten. Man kan dessutom 

påpeka att anställningstryggheten är viktigare för arbetarklassen än för tjänstemän (Kovach 

1987:61). 

  

    2.1.2.4  Bra relationer på arbetsplatsen 

Denna faktor beskrivs som relationer mellan kollegor och chef på arbetsplatsen, både under 

arbetstid och på rasterna (Herzberg, 1967:195). Arbetet inom äldreomsorgen är ett ensamt 

arbete. Oftast måste man ensam lösa svåra problem som uppkommer under arbetets gång. Det 

är därför viktigt att man har bra relationer med sina kollegor på arbetsplatsen för att kunna 

prata och dela med sig av sina erfarenheter. Speciellt viktigt är det när relationer med 

brukarna inte fungerar. Det finns ingen organiserad hjälp inom äldreomsorgen för att kunna 

bearbeta detta (Ahnlund, 2008:62; Astvik 2003:47; Wreder, 2005:65). Genom att dela det 

stora ansvaret som omsorgspersonalen har för sitt arbete med sina kollegor kan 

omsorgspersonalen känna sig mindre ensamma i det psykiskt och fysiskt tunga arbetet 

(Astvik, 2003:50).  

 

Bra relationer på arbetsplatsen är grunden för att kunna reflektera och problematisera sitt 

arbete som i sin tur gör att det finns en dialog kring aspekter som påverkar omsorgsarbetet. 

Följden av denna process blir ökad kvalitet för omsorgstagarna (Ahnlund 2008:62).  

Enligt Wreders (2005:105) undersökning som gjordes bland omsorgspersonalen i tre svenska 

kommuner är det kollegor som är det viktigaste. Man kan dela både glädje och sorg med sina 

kollegor. Ahnlunds (2008:62) kvalitativa undersökning bland omsorgspersonalen bekräftar 

denna syn. Det är först och främst kollegor som ger stöd till varandra inom vårdyrket. 

Gustavssons och Szebehelys (2005:85) kvantitativa undersökning bevisar att drygt 90 procent 

av omsorgspersonalen känner sig uppskattade av kollegor.   
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    2.1.2.5  Intressanta arbetsuppgifter 

I Gustavssons och Szebehelys (2005:34) och Ahnlunds (2008:65) undersökningar anser 

omsorgspersonalen att deras arbetsuppgifter är omväxlande, engagerande och stimulerande. I 

internationella studier gjorda i USA anser fler män än kvinnor att intressanta arbetsuppgifter 

är viktiga (Wiley, 1997:268; Kovach, 1987:61). Från undersökningen gjord i Malaysia 2008 

är motivationsfaktorn ”intressanta arbetsuppgifter” viktigare för kvinnor än för män (Islam 

& Ismail, 2008:352). Önskan att kunna ha intressanta arbetsuppgifter växer positivt med 

åldern och inkomst i USA i undersökningen från 1986 (Kovach 1987:61). Däremot i 

undersökningen i Malaysia har växande ålder och intressanta arbetsuppgifter ett negativt 

samband (Islam & Ismail, 2008:352).    

 

    2.1.2.6  Arbetsledarens visade uppskattning för utfört arbete 

Denna faktor beskrivs som uppskattning från omgivningen för det utförda arbetet. Varifrån 

uppskattningen kommer spelar ingen stor roll enligt Herzberg. Den kan komma från chefen, 

kollegor och klienter i form av verbal uppskattning eller en gest som till exempel 

löneförhöjning (Herzberg, 1966:193). 

 

Från Gustavssons och Szebehelys (2005:85) undersökning framgår det att först och främst får 

omsorgspersonalen uppskattning från kollegor och därefter från arbetsledaren. Wreder 

(2005:66 ff.) påpekar att omsorgspersonalen känner brist på uppskattning och förståelse från 

arbetsledarna. Personalen skulle gärna vilja få lite mer uppskattning från ledningen, 

exempelvis genom en blomma eller ett erkännande. Utebliven uppskattning leder till att 

personalen känner sig osynlig och ouppskattad.   

 

I de tidigare studierna har denna motivationsfaktor rankats som en av de viktigaste faktorerna 

för att kunna vara motiverad i sitt arbete. Det som utmärker sig i den internationella studien 

från 1992 är att personalen i åldern över femtiofem och personer med hög inkomst förväntar 

sig uppskattning från arbetsledaren och att kvinnor förväntar sig mer uppskattning än män 

(Wiley, 1997:268). Däremot i studien från 1986 är det män som vill ha mer uppskattning än 

kvinnor (Kovach, 1987:61).  

 

    2.1.2.7  Känslan att vara delaktig i arbete och beslutande 

I de tidigare internationella studierna gjorda 1946 och 1986 har ”känslan att vara delaktig i 

arbete och beslutande” hamnat högt på listan av motivationsfaktorer, däremot har denna 

motivationsfaktor inte varit med på undersökningen som gjordes 2008 i Malaysia och i 

undersökningen som gjordes 1992 har den hamnat på näst sista plats. Från undersökningar 

framgår det att det är viktigare för män än kvinnor och för äldre personer att känna sig 

delaktiga i arbete och beslutande (Wiley, 1997:268; Kovach, 1987:61; Hersey & Blanchard, 

1993: 50).  

 

För att omsorgen ska kunna fungera är det viktigt inom äldreomsorgen att personalen är aktivt 

delaktig i planeringen av arbetet eftersom att det är de som har den nära kontakten med 

vårdtagarna och som bäst vet hur det ska vara. Omsorgspersonalens inflytande är en 

förutsättning för detta arbete och kvaliteten inom äldreomsorgen. Exempel på denna faktor 

enligt Herzberg är: att hitta lösningar på problem, att se resultat från arbetet, att avsluta arbetet 

ordentligt, att vara delaktig i arbete och beslutande (Herzberg, 1966:194).  
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Från Astviks ( 2003:38 ff.)  studie framgår att personalen inom äldreomsorgen anser att de har 

möjlighet att påverka vårdtagarens hjälpinsatser och att det är deras ansvar att uppmärksamma 

om biståndsbesluten inte är tillräckliga för att garantera en skälig levnadsnivå. Samtidigt 

ansåg omsorgspersonalen att deras kunskaper inte alltid tillvaratogs på vård- och 

omsorgsplaneringar. I Wreders (2005:79) undersökning ansåg omsorgspersonalen att de har 

mycket kunskap och erfarenheter som inte tillvaratas och osynliggörs. Omsorgspersonalen 

anser att dessa kunskaper skulle förbättra deras arbete och därmed situationen för 

omsorgstagarna. 

 

    2.1.2.8  Möjlighet att avancera till högre befattning 

Denna faktor definieras som möjligheten att avancera och göra karriär inom företaget. I den 

här kategorin inkluderas endast dessa personer som har befordrats till en högre position 

(Herzberg, 1966:195). Enligt svensk forskning lyfter omsorgspersonalen fram bristen på 

karriärmöjligheter inom yrket som i sin tur kan vara anledningen till att yrket har låg status 

(Wreder, 2005:73 ff.). Det finns bristande kunskaper och nästan ingen forskning om 

karriärmöjligheter inom äldreomsorgen i Sverige. 

 

    2.1.2.9  Möjlighet till utveckling/lära sig nya saker 

Med utveckling menas möjligheten till personlig utveckling inom sitt område, alltså när 

personen har möjlighet att utvecklas och utbilda sig för att kunna kliva upp ett steg inom 

företaget (Herzberg, 1966:194).  

 

Enligt den svenska äldreomsorgs- forskningen betonar personalen vikten av 

erfarenhetsbaserade kunskaper och personliga egenskaper. I andra hand kommer den formella 

utbildningen (Ahnlund, 2005:30). Oftast är det personal som har arbetat länge inom vården 

som anser sig inte behöva fördjupa sina kunskaper och lära sig något nytt (Tullberg, 2008:67; 

Ahnlund 2008:61).   

Det är viktigt att omsorgspersonalen ska kunna få användning av sina kunskaper och detta 

beror i sin tur på hur omsorgsarbetet är organiserat. Arbetets organisering är en viktig del för 

den lärande processen som leder till ökad kunskap och kompetens för arbetsgruppen och för 

den enskilde individen (Ahnlund, 2008:31 ff.). Enligt Astvik (2003:48) är det viktigt med stöd 

och utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen som i sin tur kan leda till minskad stress och ökat 

lärande och genom detta kan man höja kvaliteten i omsorgen. 

 

För att ge möjligheter till utveckling inom omsorgsområdet anordnar många enhetschefer 

utbildningar genom att bjuda in olika föreläsare eller att själv hålla i dem. På så sätt har man 

möjlighet att lära från varandra och få möjlighet att anordna kurser som personalen själv är 

intresserad av (Ahnlund, 2008:69).  

 

    2.1.2.10  Möjlighet att ta eget ansvar och vara kreativ  

I denna kategori inkluderas både positiva och negativa upplevelser av ökning eller minskning 

av ansvar (Herzberg, 1966:196). I dagens äldreomsorg får den enskilde personen själv styra, 

utforma och ansvara för sitt arbete. Det är omsorgspersonalens ansvar att organisera och 

planera arbetet inom de tillgängliga ramarna (Astvik, 2003:45 ff.). Det finns både positiva och 

negativa sidor av en sådan decentralisering. Å ena sidan ger detta en handlingsfrihet, å andra 

sidan är det ett ökat arbetskrav för att ta egna beslut och ansvar. Detta kan leda till stress för 

att inte hinna, veta, kunna eller förstå eftersom att omsorgspersonalen saknar kunskap, 
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redskap och förutsättningar för att klara en sådan arbetsbelastning. Man har lagt mer ansvar på 

omsorgspersonalen utan att förändra på stödsystemet för omsorgspersonalen (Wreder, 

2005:65). 

 

I Ahnlunds (2008:65) undersökning anser omsorgspersonalen att de har ett fritt arbete. Med 

detta menas att de själva får planera och lägga upp sitt arbete. Man förväntar sig att 

personalen ska vara självständig, ta ansvar för arbetet och upprätthålla goda relationer och 

skapa trygghet för omsorgstagarna utan att ha någon formell utbildning (Astvik, 2003:47 ff.).  
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3. Teoretisk perspektiv 

Vi valde att använda Herzbergs teori eftersom han anses vara en av pionjärerna inom detta 

område. Herzbergs tvåfaktorsteori gör det möjligt för oss att dela in våra 

undersökningsfaktorer i två kategorier; hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Teorin 

beskriver även hur dessa faktorer bidrar till att öka eller minska motivationen.    

3.1 Herzbergs tvåfaktorsteori 

Under 1960-talet presenterade Frederick Herzberg sin teori om motivation i arbetslivet i sin 

bok ”The motivation to work”.  Enligt Herzberg har människan två olika typer av behov. Det 

första behovet är relaterat till att undvika plåga och smärta - som ett djur. Det andra är att 

utvecklas psykologiskt - som människa (Herzberg, 1967:71). Han har sedan utifrån dessa 

behov utvecklat en teori om vad som ökar motivationen i arbete och vad som leder till att 

motivationen minskar. Denna teori kallas för ”Two-factor theory” eller ”Motivation-hygiene 

theory”. För att underlätta för våra läsare kommer vi att använda oss av det svenska begreppet 

”tvåfaktorsteorin” i uppsatsen.  

 

Herzberg utförde en studie under 1960-talet där 200 ingenjörer och revisorer inom 

industriyrket intervjuades för att undersöka om de hade upplevt en skillnad i 

arbetstillfredsställelse under en viss tid, och vad som hade orsakat denna skillnad (Herzberg, 

1967:71). Som ett resultat från intervjuerna visade det sig att det fanns vissa faktorer som var 

viktiga när det gällde ökning och minskning av motivationen i arbetet. Sammanlagt uppkom 

sexton faktorer som på ett och annat sätt påverkade motivationen, men bara de som visade en 

påverkan på arbetstillfredsställelsen framfördes i teorin (Herzberg, 1967:77).  

 

Herzberg delade in dessa faktorer i två kategorier: hygienfaktorer och motivationsfaktorer.  

 

    3.1.1   Hygienfaktorer  

Dessa faktorer utgör människans basala behov som till exempel lön, arbetsförhållanden, 

status, företagspolicy, administration, anställningstrygghet och mellan mänskliga relationer. 

Om dessa behov inte uppfylls kan de orsaka missnöje i arbetslivet, och bidrar till att det inte 

heller skapas trivsel. Hygienfaktorers uppgift är enbart att förhindra vantrivsel på arbetet 

(Herzberg, 1967:81). Eftersom faktorerna har en direkt koppling till missnöje i arbetslivet om 

de saknas, är det viktigt att man som arbetsledare ser till att nivån av hygienfaktorer uppfyller 

personalens krav för att undvika missnöje (Berggren, Ahlén & Andersson, 2009:23). 

 

    3.1.2   Motivationsfaktorer  

Dessa faktorer är relaterade till människans utvecklingsbehov. Faktorer som prestation, 

ansvar, arbetsuppgifter, erkännande, befordran och utveckling, fungerar som motivatorer när 

dessa behov är uppfyllda. De ökar motivationen om de finns, men leder inte till missnöje om 

de saknas (Herzberg, 1967:82). Det enda sättet att nå tillfredsställelse inom arbetslivet enligt 

Herzberg är genom utveckling i arbetet. Denna personliga utveckling leder till att 

motivationen höjs, men som sagt betyder det inte alltid att motivationen sänks om dessa 
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faktorer är frånvarande. Dock kan det leda till att människan inte gör mer jobb än det som 

krävs eller är nödvändigt (Berggren, Ahlén & Andersson, 2009:23).    
 

Figur. 3.1 Herzbergs hygien och motivationsfaktorer  

 

Mycket nöjd i sin arbetssituation 

 

                                

                                                                                                                               
                                 

        

 

 

 

 

Varken nöjd eller missnöjd i sin arbetssituation 
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Mycket missnöjd i sin arbetssituation 

   
Källa: Egen sammanställning efter Herzbergs tvåfaktorsteori. 

 

    3.1.3   Kritik mot Herzbergs tvåfaktorsteori  

Herzbergs tvåfaktorsteori har varit utsatt för ganska mycket kritik under åren. Herzberg 

(1967:92) beskriver själv att hans ursprungliga studie, som publicerades i hans bok ”The 

motivation to work”, har uppskattats i bred utsträckning, men den har även fått berättigad 

kritik. Den kritik som han själv anser är den mest relevanta är övergeneraliseringen av 

studien. Detta då denna studie är begränsad till ett begränsat antal ingenjörer och revisorer 

inom industrin. Även Sandra Jönsson (2005:13) påpekar i sin avhandling om kritiken riktad 

till denna teori, att den endast riktar sig till manliga tjänstemän och att den är tvetydig och 

inexakt. Herzberg (1967:92) framhäver även annan kritik som riktar sig till den psykologiska 

naturen av undersökningen, eftersom psykologisk forskning anses vara opålitlig och 

misstänksam jämfört med annan vetenskaplig forskning. 

 

Trots att teorin har fått omfattande kritik ansåg vi att Herzbergs tvåfaktorsteori är aktuell för 

vår studie på grund av att den är en av dem mest kända motivationsteorier. Samtidigt tycker vi 

att det är intressanta att använda Herzbergs tvåfaktorsteorin i analysen av resultatet för att 

kunna själv bestämma om kritiken mot teorin håller eller ej.  

Motivationsfaktorer påverkar nivån av  

tillfredsställelse    

 Uppskattning 

 Utveckling 

 Befordran 

 Arbetsuppgifter 

 Ansvar 

 Delaktighet 
 

 

Hygienfaktorer påverkar nivån av  

otillfredsställelse 

 Lön 

 Arbetsförhållanden 

 Relationer 

 Anställningstrygghet 
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4. Metod och material  

Uppsatsens syfte var att undersöka hur omsorgspersonalen inom äldreomsorgen rangordnar de 

ovan nämnda tio motivationsfaktorerna och om det finns skillnader på rangordningen 

beroende på kön, ålder, utbildning, typ av anställning, tid som anställd, arbetsgivare och 

etnisk bakgrund. Vi valde att göra en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning, 

eftersom att vi ville arbeta med strukturerade frågeställningar som enligt Olsson och Sörensen 

(2007:36) innebär ett begränsat antal variabler på många individer. Om vi däremot hade gjort 

en kvalitativ studie hade vi haft möjlighet att gå på djupet med ostrukturerade 

frågeställningar. Vi hade fått ett stort antal variabler och gjort undersökningen på ett litet antal 

individer (Olsson & Sörensen, 2007:36).  

 

Valet av kvantitativ undersökningsmetod har även grundat sig på hur tidigare forskning av 

Labor Relations Institute (Hersey & Blanchard, 1993:50), Kovach (Kovach, 1987), Wiley 

(Wiley, 1997) och Islam och Ismail (Islam & Ismail, 2008) har genomförts.  

4.1 Forskningsmetodologiskt förhållningssätt 

Som det har framkommit tidigare har vi använt oss av kvantitativ undersökningsmetod för att 

få svar på våra forskningsfrågor. Den kvantitativa ansatsen hänger samman med det 

positivistiska perspektivet. Kopplingen mellan positivismen och den kvantitativa metoden är 

tron på absolut kunskap (Thurén, 2007:16). Thurén beskriver positivismen enligt följande: 

”Enligt positivismen har vi människor två och endast två källor till kunskap: det vi kan iaktta 

med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik” (2007:17). Detta tyder på att 

positivismen inte tar hänsyn till spekulationer, påståenden, religiösa skrifter eller 

uppenbarelser och så vidare. Man anser att det är slöseri med tid, och i stället är det viktigt att 

man koncentrerar sig på sina egna iakttagelser ur ett kritiskt perspektiv, för att vara säker på 

att man får fram absoluta fakta . Efter datainsamlingen analyseras dessa fakta matematiskt, då 

matematik räknas som en del av logiken. Till sist dras slutsatser från de fakta man har fått 

ihop (Thurén, 2007:17). 

Inom vetenskapen söker man efter sanningen och man strävar efter att gå framåt, det i sin tur 

betyder att man kan aldrig nå den slutliga sanningen eller rättare sagt man kan aldrig vara 

säker på sin resultat. Detta beror på att våra värderingar och tankesätt är olika från varandra. 

Vi ska försöka vara värderingsfria och neutrala men vi alla har vår bakgrund som påverkar oss 

om inte medvetet så i omedvetet.  

4.2 Urval av respondenter  

Den vanligaste urvalsmetoden när man gör en enkätundersökning är att ta ett stickprov från 

målpopulationen (Ejlertsson, 2008:19), det vill säga den grupp som är målet för 

undersökningen och som senare ska användas för att generalisera resultaten (Olsson & 

Sörensen, 2008:69). Vid en stickprovsundersökning är det viktigt att man väljer ut personer 

från målpopulationen på ett korrekt sätt genom ett obundet slumpmässigt urval, annars blir det 

svårt att använda resultaten för generalisering (Ejlertsson, 2008:19). Målpopulationen för vår 

undersökning under sådana omständigheter skulle då ha blivit alla vårdbiträden och 

undersköterskor som jobbar inom äldreomsorgen i hela Sverige. Med anledning av att det 

skulle vara komplicerat att undersöka en sådan stor grupp har vi valt att använda oss av 
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tillfällighetsurval. Ett tillfällighetsurval är ett icke slumpmässigt urval där man använder sig 

av personer som är tillgängliga för undersökningen (Olsson & Sörensen, 2008:69). Vi 

kontaktade våra bekanta på tre hemtjänstverksamheter och två äldreboende inom Stockholms 

län, och pratade med cheferna för att fråga om vi kunde genomföra undersökningen på dessa 

arbetsplatser. Enligt Olsson och Sörensen (2008:69) är ett tillfällighetsurval den svagaste 

formen av urval. Detta beror på att dessa personer inte kan representera målpopulationen på 

grund av att man i ett sådant urval helt enkelt använder sig av personer som är tillgängliga, 

vare sig de uppfyller kriterierna eller inte. Vi har däremot kunnat säkerställa att 

respondenterna i undersökningen uppfyller våra kriterier för målpopulationen. I 

undersökningen har vi inkluderat personer som arbetar som vårdbiträden eller 

undersköterskor inom hemtjänsten eller på ett boende för äldre inom Stockholms län.  

4.3 Insamling av empiriskt material 

    4.3.1   Enkätens utformning 

För att undersöka hur omsorgspersonalen rangordnar motivationsfaktorerna har vi använt oss 

av en enkät som för första gången användes 1946 av Labor Relations Institute i New York för 

att mäta motivationsfaktorer bland industriarbetare i USA. Därefter har flera undersökningar 

använt sig av denna enkät. Dessa undersökningar har gjorts i olika länder och bland varierade 

yrkesgrupper. Fördelen med att använda frågor som konstruerats och använts av andra är 

möjligheten att kunna jämföra materialet och att frågorna på så sätt redan är kvalitetstestade 

av andra personer (Ejlertsson, 2005:17).  

 

Enkäten har i stor del bibehållit sitt ursprungliga utseende, dock har vi gjort några 

förändringar i enkätens innehåll. Vi behöll följande ursprungliga motivationsfaktorer från 

tidigare studier: 

 Bra lön  

 Goda arbetsförhållanden  

 Anställningstrygghet 

 Intressanta arbetsuppgifter 

 Arbetsledarens visade uppskattning för utfört arbete 

 Känslan att vara delaktig i arbete och beslutande  

 

Fyra motivationsfaktorer har ändrats eller ersatts med andra faktorer som är mer aktuella för 

vår undersökning:  

 Möjlighet att avancera till högre befattning 

 Möjlighet till utveckling/lära sig nya saker 

 Möjlighet att ta eget ansvar och vara kreativ  

 Bra relationer på arbetsplatsen 

 

Vi har även lagt till några bakgrundsfrågor som är relevanta för undersökningens population 

(Enkäten finns i sin helhet i Bilaga 1).  

 

Enkäten i undersökningen bestod av fjorton frågor. Frågorna 1 till 13 är bakgrundsfrågor 

rörande deltagarens kön, födelseår, civilstånd, hemmavarande barn, utbildning, etnisk 

härkomst, arbetsplats, yrke, anställningstyp, arbetstid, arbetade år inom vården, arbetsgivare 

och inkomst. 
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Fråga 14 är huvudfrågan. Respondenterna fick rangordna 10 motivationsfaktorer, från 1 till 

10, utifrån vad de anser motiverar dem mest och minst i sitt arbete. För det alternativ som 

motiverar dem bäst i sitt arbete skrev de en etta. För det alternativ som motiverar dem näst 

bäst i sitt arbete skrev de en tvåa, och så vidare tills de hade rangordnat alla 

motivationsfaktorer från 1 till 10. För alternativet som motiverar dem minst i arbetet skrev de 

10. Varje motivationsfaktor kunde bara få en siffra från 1 till 10 och man fick använda varje 

siffra endast en gång. Man använder sig av rangordningsfrågor när man vill mäta människors 

inställning till bestämda fenomen (Ejlertsson, 2005:85).  

 

Tillsammans med enkäten följde ett följebrev som vi utformade med hjälp av Ejlertsson 

(2005:39). I följebrevet förklarade vi syftet och vilka som var utvalda för undersökningen. Vi 

upplyste även om enkätens frivillighet och anonymitet. I följebrevet fanns även information 

om kontaktpersoner vid eventuella frågor. 

 

    4.3.2   Pilotstudien 

När man genomför en undersökning är det viktigt att på förhand undersöka om frågorna i 

enkäten uppfattas så som frågekonstruktören har tänkt sig. Detta beror på att olika personer 

kan tolka frågorna på olika sätt. För undersökningen är det dock viktigt att respondenterna har 

samma uppfattning som frågekonstruktören. Detta görs genom en pilotstudie, det vill säga en 

provundersökning som består av två steg. En annan avsikt med pilotstudien är att se om 

frågorna är konstruerade på rätt sätt eller inte (Ejlertsson, 2008: 35). 

 

Första steget i pilotstudien är att låta en mindre grupp människor fylla i enkäten och ge sina 

åsikter om den. Denna grupp kan vara vänner eller arbetskamrater bland annat (Ejlertsson, 

2008:36). Vi genomförde pilotstudie 1 i Socialhögskolan på Stockholms universitet. Vi bad 

sex stycken av våra klasskamrater läsa igenom enkäten och sedan fick vi deras synpunkter på 

frågorna på plats. De tyckte att enkäten var bra utformad. Vi fortsatte då med pilotstudie 2 

vilket är den riktiga pilotstudien. Gruppen i pilotstudie 2 bestod av fem personer som var 

vänner till en av författarna. Dessa tre personer jobbar inom vården och ligger därför nära den 

riktiga undersökningsgruppen, vilket är en av förutsättningarna för pilotstudier (Ejlertsson, 

2008:36). Efter att ha fått deras synpunkter på enkäten gjorde vi de sista ändringarna innan vi 

var helt nöjda med den. Även under pilotstudie 2 var en av författarna närvarande, vilket 

gjorde att vi kunde samla in alla synpunkter och information på plats (Ejlertsson, 2008:37).  

 

    4.3.3   Tillvägagångssätt 

Vi har använt gruppenkäter för undersökningen. Gruppenkäter är enkäter som delas till 

personer som regelbundet vistas i en lokal (Ejlertsson, 2005:9, Esaiasson m.fl. 2007:263). 

Gruppenkäter har en hög svarsfrekvens jämfört med andra distributionsformer (Ejlertsson, 

2008:10). Vi delade ut enkäterna på fem arbetsplatser: ett privat och ett kommunalt boende 

för äldre, två privata hemtjänstverksamheter och en kommunal hemtjänstverksamhet. Vi 

kontaktade cheferna på dessa arbetsplatser och förklarade syftet med vår undersökning. Efter 

att ha fått deras godkännande för att utföra studien på alla fem arbetsplatser, bestämde vi 

datum och tid för utdelning av enkäterna.   

 

På den kommunala hemtjänsten var en av författarna närvarande och kunde därför själv 

berätta om undersökningen för personalen. Enkäterna delades ut på plats och kunde sedan 
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insamlas efter att personalen fyllt i dem. På det kommunala boendet hade vi en kontaktperson 

som delade ut enkäterna till personalen. Vi förklarade syftet med undersökningen för 

kontaktpersonen, som i sin tur förklarade det vidare för personalen. På det privata boendet och 

de privata hemtjänstverksamheterna ville chefen att vi inte skulle vara närvarande när 

undersökningen skulle genomföras. En av författarna lämnade därför enkäterna till chefen, 

som sedan delade ut dem bland personalen. Chefen informerades om syftet och vid 

utdelningen förklarade det för personalen. Samma person som lämnade enkäten åkte senare 

tillbaka efter några dagar för att hämta enkäterna. 

 

    4.3.4   Svarsfrekvens och bortfall  

107 enkäter delades ut bland omsorgspersonalen inom äldreomsorgen och vi fick tillbaka alla 

107 enkäter. Svarsfrekvensen var 100 procent som är vanligt vid gruppenkäter. Av dessa 107 

enkäter kunde vi använda 97 enkäter, det vill säga 90 procent av enkäterna i vår 

undersökning. Resterande 10 enkäter räknades som bortfall. Bortfallet indelas i externt- och 

internt bortfall.  

 

    4.3.4.1  Externt bortfall 

Externt bortfall innebär att en person vägrar att delta eller inte har möjlighet att delta i 

undersökningen (Ejlertsson, 2005:25). I vår undersökning bestod det externa bortfallet av en 

person som inte ville fylla i enkäten.  

 

    4.3.4.2  Internt bortfall 

Internt bortfall inträffar om respondenten inte har svarat på enstaka frågor i enkäten, men i 

övrigt har besvarat de flesta frågorna så att enkäten går att använda i undersökningen 

(Ejlertsson, 2005:25). Det interna bortfallet i vår undersökning bestod av totalt 28 enkäter av 

dessa kunde vi inte använda 9 enkäter på grund av att respondenterna inte hade svarat korrekt 

på huvudfrågan (fråga 14).  

I resterande 22 enkäter av 28, hade respondenterna svarat på huvudfrågan men inte fyllt i 

födelseår (fem ej ifyllda), utbildning (en ej ifylld), yrke (två ej ifyllda), längden på arbetad tid 

inom äldreomsorgen (en ej ifylld), anställningens omfattning (fyra ej ifyllda), inkomst (åtta ej 

ifyllda) och sex personer har angett att de har en utländsk härkomst men de inte vilket land de 

kommer från. 

  

Vi har funderat över och diskuterat det interna bortfallet. Enligt Olsson och Sörensen 

(2007:93) är det viktigt att göra en bortfallsanalys för att vara säker på hur bortfallet kommer 

att påverka resultatet. När det gäller undersökningens huvudfråga kan anledningen till det 

interna bortfallet vara att frågan var suddigt konstruerad. Vi gjorde en pilotstudie och fick inte 

några kommentarer för fråga 14 och därför ansåg vi att frågan går att svara på. Enligt 

Ejlertsson (2005:85) är en rangordningsfråga ur ett teoretiskt perspektiv en bra 

frågekonstruktion, men den fungerar inte i alla sammanhang och för alla människor. Vid 

analysen av det interna bortfallet för huvudfrågan märkte vi att alla nio personer som inte har 

svarat fullständigt har arbetat inom vården längre än sju år, en av dem är man och sju är 

kvinnor och alla är äldre än 39 år. 

 

När det gäller bakgrundsfrågor (fråga 1 till 13) kan det finnas två anledningar varför 

respondenterna inte har svarat. För det första kan det vara att vissa av bakgrundsfrågorna var 
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känsliga. Enligt Ejlertsson (2005:69) är frågor om inkomster och etnisk härkomst av mycket 

känslig natur. För det andra kan det vara att respondenterna kände sig igenkännbara om de 

utelämnar informationen om sin bakgrund. Utifrån vår bortfallsanalys har vi dock bedömt att 

22 enkäter av 28 går att använda i undersökningen och kommer inte att påverka resultatet i 

någon stor utsträckning. 

4.4 Bearbetning av det empiriska materialet  

Vi sammanställde våra inhämtade enkäter i statistikmjukvaran PASW Statistics (före detta 

SPSS Statistics) version 18,0. Först gjorde vi frekvenstabeller där vi räknade ut medelvärde 

och standardavvikelse. Rangordningen presenteras i tabellerna efter medelvärdet. 

Standardavvikelsen visar spridningen av respondenternas svar i förhållande till 

motivationsfaktorernas medelvärde. 

 

Därefter gjorde vi korstabeller för att se om det fanns skillnader mellan kön, ålder, utbildning, 

typ av anställning, tid som anställd, arbetsgivare och etnisk bakgrund. 

Vi har även genomfört statistiska beräkningar med χ
2 

(chi-två), för att undersöka om det finns 

betydande skillnader mellan undersöknings grupperna i korstabellerna. Skillnaden är 

signifikant om p-värdet är lägre än < 0,05 (Eliasson, 2010:112). Chi- två testet visade bara ett 

fåtal gånger signifikanta skillnader mellan undersökningsgrupperna. Detta beror förmodligen 

på att undersökningsgrupperna var för små och därför har vi inte lagt stor tyngd på att 

presentera de signifikanta skillnaderna.  

 

Vi har även använt Microsoft Excel och Microsoft Word när vi har skapat tabellerna. 

Resultatet har vi analyserat med hjälp av tidigare forskning och Herzbergs teori om 

motivation. 

4.5 Metodens kvalitet 

Vid enkätundersökningar uppstår alltid frågan om resultatet är korrekt eller inte. Inom 

forskningen använder man sig av två begrepp, reliabilitet och validitet, som mäter 

undersökningens trovärdighet och kvalitet (Ejlertsson, 2005:99; Eliasson, 2010:14).   

 

    4.5.1   Reliabilitet  

Reliabilitet innebär att upprepade mätningar ska ge samma resultat om man genomför dessa 

under liknande förhållanden (Olsson & Sörensen 2005:75; Eliasson, 2010:14). Ur en 

vetenskaplig synvinkel är hög reliabilitet mycket viktig. Man ska kunna kontrollera de data 

som undersökningen bygger på. I annat fall kan man ifrågasätta hela undersökningen och dess 

resultat och slutsatser. Reliabilitetens kvalitet är beroende av hur mätningar har genomförts 

och hur noggrant resultatet har bearbetats. Det är viktigt att mätningarna har gjorts på exakt 

samma sätt vid alla mätningstillfällen (Eliasson, 2010:15). Som forskare ska man vara mycket 

noggrann när man samlar in och mäter data. Bristande reliabilitet orsakas oftast genom slarv- 

och slumpfel under själva datainsamlingen och den efterföljande databearbetningen 

(Esaiasson m.fl., 2007:70).  

 

Enligt Eliasson (2010:15) kan man höja undersökningens reliabilitet med tre enkla steg, som 

vi har följt i vår undersökning.  
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 För att öka reliabiliteten i vår studie har vi förberett undersökningen väl. Vi har använt 

oss av redan kvalitetstestade frågor som vi har översatt till svenska. I våra 

formuleringar har vi varit klara och tydliga. Vi har genomfört två pilotstudier som har 

gett oss viktiga kommentarer så att vi har kunnat förbättra enkäten.   

 Vi har skapat tydliga rutiner för hur vi själva och våra hjälppersoner (cheferna, 

kontaktpersonen) har genomfört undersökningen.  

 Vid kodningen och inmatningen av materialet har vi arbetat tillsammans för att vara 

säkra på att allt material kodats på samma sätt och för att minska slarvfel vid 

inmatningen. Enligt Ejlertssons (2005:106) rekommendationer har vi numrerat alla 

enkäter för att kunna gå tillbaka och kontrollera enkätdata.  

 

    4.5.2   Validitet  

Validitet är ett ord för relevans och giltighet och innebär att man undersöker det man anser att 

undersöka och att våra observationer speglar de fenomen som är relevanta för undersökningen 

(Eliasson, 2010:16, Olsson & Sörensen, 2007:76, Ejlertsson, 2005:100, Esaiasson m.fl., 

2007:63).  

 

För att höja validiteten i vår undersökning har vi ”ställt oss på tidigare forskares axlar” 

(Esaiasson m.fl., 2005:66). Vi har använt oss av enkäter som är kvalitetstestade i tidigare 

forskningar och på så sätt visste vi att vår datainsamling kommer att ge resultat. Vi har inte 

litat blint på den tidigare forskningen utan även själva tagit ansvar och gjort nödvändiga 

förändringar i enkäten så att den är anpassad till vår population. Esaiasson m.fl. (2005:67) 

påpekar att det är viktigt att man som forskare är kritisk och själv tar ansvar för sin studie när 

man kopierar operationaliseringen från andra studier.  

 

För att en studie ska ha god validitet, krävs det att forskaren utförligt beskriver hur 

forskningsprocessen har gått till och hur den påverkar giltigheten av resultatet i studien 

(Esaiasson, m.fl. 2007:64). Därför har vi i vår undersökning varit mycket noggranna med 

metodbeskrivningar och anser att vi har gjort det på ett utförligt sätt och att det stämmer 

överens med undersökningens syfte och frågeställningar. 

4.6 Etiska aspekter  

Det är viktigt att tänka på de etiska aspekterna oavsett om det gäller en studentuppsats eller 

forskning på högre nivå. Syftet är att skydda de medverkande i undersökningen. För forskning 

på en högre nivå måste ett tillstånd ansökas vid den regionala etikprövningsnämnden för att 

kunna genomföra en enkätundersökning (Ejlertsson, 2008:29). Vetenskapsrådet har 

specificerat fyra krav som rekommenderas att ta hänsyn till när man ska genomföra en 

undersökning i forskningssyfte. Dessa fyra krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 Informationskravet innebär att respondenterna informeras noggrant om 

undersökningens syfte. Detta informeras skriftligt i följebrevet som bifogas med 

enkäten. Respondenterna måste även informeras att det är frivilligt att delta i 

undersökningen.  
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 Samtyckeskravet innebär att respondenternas samtycke behövs för att delta i 

undersökningen. När respondenterna fyller i enkäten betyder det att de har givit sitt 

samtycke.  

 Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna har rätt till konfidentialitet i 

undersökningen. De ska känna sig säkra på att deras personuppgifter och identitet inte 

ska kunna spåras i undersökningen.  

 Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen från respondenterna får 

endast användas i enlighet med syftet med undersökningen och inget annat (Ejlertsson, 

2008:29-30).                                                            

Vi har i vår undersökning och utformning av enkäten varit noggranna med att uppfylla dessa 

krav. Respondenterna informerades i följebrevet om de ovan nämnda kraven (följebrevet finns 

i sin helhet i Bilaga 1). Vid enkätutformningen har vi varit försiktiga med att inte formulera 

olämpliga frågor som kan uppröra deltagarna (Ejlertsson, 2008:30).  

4.7 Generaliserbarhet  

Generaliserbarhet innebär att man ifrågasätter hur säkert det är att tillämpa resultaten från 

undersökningen på en hel population (Backman, 2008:75). Efter att undersökningen är 

genomförd är det dags att dra slutsatser från resultaten för att sedan se om de går att 

generalisera för en bredare population utöver målpopulationen (Olsson & Sörensen, 

2008:157). Målpopulationen i vår undersökning är undersköterskor och vårdbiträden som 

jobbar inom hemtjänsten eller på ett boende för äldre inom Stockholms län. Eftersom vi inte 

har gjort en undersökning baserad på hela Sveriges befolkning utan bara på en del av den, 

anser vi att det kan vara svårt att generalisera resultaten. Undersökningen visar dock vilken 

inställning vårdpersonal inom äldreomsorgen har till motivation i arbetslivet, specifikt på 

dessa arbetsplatser som vi har inkluderat i undersökningen.  
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5. Resultat 

Här kommer vi först att presentera undersökningsgruppen efter hur de har besvarat 

bakgrundsfrågorna. Därefter kommer vi att presentera resultatet av hur omsorgspersonalen har 

rangordnat motivationsfaktorerna. Sedan följer en presentation av resultatet och om de 

demografiska faktorerna har haft en påverkan på resultatet. I samband med detta försöker vi 

hitta likheter och skillnader med tidigare studier i form av en analys av resultatet. 

5.1 Beskrivning av undersökningsgruppen 

Totalt har 97 personer besvarat enkäten. Könsfördelningen i undersökningsgruppen är 76 

procentkvinnor och 24 procent män. Över hälften, 54 procent, av respondenterna är i åldern 

31- 50 år, 22 procent är under 30 år och 19 procent är över 51 år.  

 

Vi har fördelat undersökningsgruppen i tre grupper vad gäller utbildning. Den första gruppen 

innefattar personer vars högsta utbildning är grundskola eller folkskola (17 procent). I den 

andra gruppen har respondenterna gymnasium som högsta utbildning och här har vi räknat in 

både 1- 2 årig och 3- 4 årig gymnasial utbildning (51 procent). Den tredje gruppen innefattar 

knappt en tredje del (31 procent) av undersökningsgruppen och har en eftergymnasial 

utbildning. 

 

Ungefär hälften av undersökningsgruppen (51 procent) kommer från Sverige. 49 procent har 

angett att de kommer från något annat land. Dessa länder har vi delat in i fyra olika 

kontinenter. 

Övriga Europa. Hit hör personer som kommer från, Bulgarien, Estland, Finland, Kosovo, 

Litauen, Norge och Polen. Från övriga Europa kommer 14 procent av respondenter.  

Afrika. 13 procent av respondenterna kommer från Afrika. Till denna grupp hör respondenter 

som kommer från länder som Eritrea, Etiopien, Marocko, Tanzania, Togo och Uganda.  

Asien. Hit hör respondenter som kommer från länder som Indien, Iran, Kurdistan och 

Pakistan. Dessa utgör 11 procent av undersökningsgruppen.   

Sydamerika. Det är den minsta gruppen och innefattar bara 4 procent av respondenterna och 

de har angett Chile som sitt ursprungsland. 

  

Även när dessa grupper är ganska små så ansåg vi att det är viktigt att skilja dem åt, eftersom 

att svaren skilde sig avsevärt från varandra. 

 

Undersökningsgruppen består av två yrkeskategorier, 28 procent är undersköterskor och 70 

procent är vårdbiträden. Av dessa arbetar 59 procent i hemtjänsten och 41 procent i 

äldreboendet. 49 procent arbetar för en kommunal arbetsgivare och 51 procent för en privat 

arbetsgivare. 64 procent av respondenterna har en tillsvidare anställning och 36 procent har en 

tidsbegränsad anställning, hit hör vikariat, provanställning, projektanställning och 

timanställning. Inom den kommunala verksamheten har 60 procent av respondenterna 

tillsvidare anställning, motsvarande siffra i den privata verksamheten är 67 procent. 

 

Undersökningens respondenter arbetar 44 procent heltid och 52 procent deltid. I den 

kommunala verksamheten arbetar 60 procent på heltid och motsvarande siffra i den privata 

verksamheten är 29 procent.  
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De flesta i undersökningsgruppen har en långvarig arbetserfarenhet inom äldre- och 

handikapp omsorgen. Eftersom att det inte var så många som hade arbetat mindre än tre år 

inom omsorgen har vi slagit ihop svarsalternativen ”mindre än ett år”, ”1- 2 år” och ”3- 6 år” 

till ”mindre än 6 år”. Till den gruppen hör 35 procent av respondenterna. En nästan lika stor 

grupp är personer som har arbetat inom vården längre än 10 år, 36 procent. Respondenter som 

har arbetat inom vården 7- 10 år uppgår till 28 procent.  

 

Undersökningsgruppens inkomster har vi delat in i tre grupper. 41 procent av respondenterna 

har en inkomst över 20 000 kronor per månad. 27 procent har en inkomst mellan 16 000 och 

19 999 kronor per månad och 24 procent har en inkomst under 15 999 kronor per månad. 

  

I tabell 5.1 har vi sammansatt undersökningsgruppens resultat efter bakgrundsfaktorer.  

 
Tabell 5.1 Undersökningsgruppens bakgrundsfaktorer. 

 
   Frekvens Procent 

Kön Kvinna 

Man 

74 

23 

76  

24  

Ålder Under 30 år 

31- 50 år 

Äldre än 51 år 

Ej svarat 

21 

53 

18 

5 

22  

54  

19 

5 

Civilstånd Gift eller sambo 

Singel (i relation eller ej) 

63 

34 

65 

35 

Hemmavarande barn 

 

Ja 

Nej 

58 

39 

60 

40 

Utbildning Grundskola 

Gymnasium 

Eftergymnasial utbildning 

Ej svarat 

16 

50 

30 

1 

17 

51 

31 

1 

Etnisk härkomst Sverige 

Annat land 

49 

48 

51 

49 

Arbetsplats Hemtjänst 

Äldreboende 

57 

40 

59 

41 

Yrke Undersköterska 

Vårdbiträde 

Ej svarat 

27 

68 

2 

28 

70 

2 

Anställningsform Tillsvidareanställning 

Tidsbegränsad anställning 

62 

35 

64 

36 

Arbetstid Heltid 

Deltid 

43 

54 

44 

56 

Arbetad tid inom vården Mindre än 6 år 

7- 10 år 

Längre än 10 år 

Ej svarat 

34 

27 

35 

1 

35 

28 

36 

1 

Arbetsgivare Kommunen 

Privat arbetsgivare 

48 

49 

49 

51 

Inkomst per månad Under 15999 

16000–19999 

Över 20000 

Ej svarat 

23 

26 

40 

8 

24 

27 

41 

8 
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5.2 Vad är den viktigaste motivationsfaktorn 
bland omsorgspersonalen? 

I tabell 5.2 framgår att undersökningsgruppen har rangordnat motivationsfaktorn ”bra lön” 

som den viktigaste faktorn för att kunna vara motiverad i sitt arbete. Standardavvikelse 3,44 

visar att spridningen av respondenternas svar i förhållande till motivationsfaktorers 

medelvärde är stor och större än för övriga motivationsfaktorer. Den minst viktiga 

motivationsfaktorn för undersökningsgruppen är ”möjligheten att avancera till högre 

befattning”. I jämförelse med tidigare studier från 1946, 1986, 1992 och 2008 har 

motivationsfaktorn ”bra lön” blivit allt viktigare genom åren. En annan intressant skillnad 

med tidigare studier är att motivationsfaktorn ”anställningstrygghet” inte är så viktig bland 

omsorgspersonalen i Sverige som i de tidigare studierna och att motivationsfaktorn 

”arbetsledarens visade uppskattning för utfört arbete” anses i vår undersökning bland 

omsorgspersonalen ganska oviktig i jämförelse med tidigare studier, där denna faktor har 

rankats på första och andra plats i studier gjorda 1946, 1986 och 1992. 

 
Tabell 5.2 Resultat för undersökningsgruppen (N=97) 

 
 Motivationsfaktorer 

 

Medelvärde Standard-

avvikelse 

Median 

1 Bra lön 4,03 3,44 2 

2 Goda arbetsförhållanden  4,59 2,71 4 

3 Bra relationer på arbetsplatsen 4,65 2,57 5 

4 Känslan att vara delaktig i arbete och beslutande  5,18 2.31 5 

5 Intressanta arbetsuppgifter 5,43 2,69 6 

6 Anställningstrygghet 5,45 2,77 5 

7 Möjlighet att ta eget ansvar och vara kreativ 5,64 2,81 6 

8 Möjlighet till utveckling/lära sig nya saker 5,75 2,65 6 

9 Arbetsledarens visade uppskattning för utfört arbete 6,62 2,46 7 

10 Möjlighet att avancera till högre befattning 7,63 2,62 9 

 

 

5.3 Skiljer sig rangordningen av 
motivationsfaktorerna beroende på 
bakgrundsfaktorer? 

I detta avsnitt studerar vi hur rangordningen av olika motivationsfaktorer skiljer sig avseende 

kön, ålder, utbildning, typ av anställning, tid som anställd, etnisk bakgrund, arbetsgivare och 

inkomst.  

 

    5.3.1   Kön  

I tabell 5.3 framgår det att både männen och kvinnorna i undersökningsgruppen rankade ”bra 

lön” som den mest motiverande faktorn. De är också ense när det gäller den minst 

motiverande faktorn det vill säga ”möjlighet att avancera till högre befattning”, som 

rankades lägst hos bägge könen. Tabell 5.3 visar även att män och kvinnor är ganska enhetliga 

i rangordningen av de flesta faktorerna. Dock finns det en skillnad i vissa faktorer. Kvinnor 

anser att ”känslan att vara delaktig i arbetet och beslutande” ha större betydelse och rankar 
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denna faktor som nummer fyra, medan männen har rankat den först som nummer sju. Männen 

tycker däremot att ”intressanta arbetsuppgifter” och ”möjlighet att ta eget ansvar och vara 

kreativ”, respektive nummer fyra och fem i rangordningen, är viktigare för motivationen 

jämfört med kvinnorna. Kvinnorna rankar dessa faktorer lite lägre ner som nummer sex och 

åtta i samma ordning.  

 
Tabell 5.3  Rangordning (Rang) och medelvärde (M) för kvinnor och män  

 
Motivationsfaktorer Kvinnor 

(N= 74) 

Män 

(N=23) 

 Rang M Rang M 

Bra lön 1 4,28 1 3,22 

Goda arbetsförhållanden  3 4,65 2 4,39 

Bra relationer på arbetsplatsen 2 4,58 3 4,87 

Känslan att vara delaktig i arbetet och beslutande  4 4,97 7 5,83 

Arbetsledarens visade uppskattning för utfört arbete 9 6,50 9 7,00 

Möjlighet till utveckling/lära sig nya saker 7 5,66 8 6,04 

Möjlighet att avancera till högre befattning 10 7,65 10 7,57 

Anställningstrygghet 5 5,43 6 5,52 

Intressanta arbetsuppgifter 6 5,51 4 5,17 

Möjlighet att ta eget ansvar och vara kreativ * 8 5,72 5 5,39 

 
*p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

 

 

I jämförelse med tidigare studier gjorda 1992 och 2008 så är det bara lönen som har rankats 

likadant av kvinnor och män. I studien från 1986 är det män som ansåg att ”bra lön” är 

mycket viktig motivationsfaktor till arbete, däremot rankade kvinnor lönen i mitten av 

rangordningen. När det gäller alla andra motivationsfaktorer så finns det stora skillnader 

mellan hur män och kvinnor har svarat i tidigare studier. Gemensamt för studier gjorda i USA 

av Wiley (1997) och Kovach (1987) och vår undersökning är att män anser att ”intressanta 

arbetsuppgifter” är lite viktigare än vad kvinnor anser, i motsats med studien gjorda i 

Malaysia 2008 där kvinnor ansåg att ”intressanta arbetsuppgifter” är lite viktigare än vad 

män ansåg. Stora skillnader hittar vi även när det gäller ”möjlighet att avancera till högre 

befattning” och ”möjlighet till utveckling” som är rankat långt ner i rangordningen av både 

kvinnor och män i vår undersökning i motsats till de tidigare studierna där dessa faktorer har 

hamnat bland de första fem motivationsfaktorer både bland män och kvinnor. 

 

    5.3.2   Ålder  

Tabell 5.4 visar att ”bra lön” har rankats högst i alla åldersgrupper men ser man till 

medelvärdet har det klart större betydelse bland de yngsta än i övriga åldersgrupper. I motsats 

rangordnar yngre ”känslan av delaktighet i arbetet och beslutande” och ”möjlighet till 

utveckling/lära sig nya saker” lägre medan de äldre prioriterar detta högre. ”Goda 

arbetsförhållanden” har rankats som nummer två av respondenterna upp till femtio års ålder. 

Efter det har denna faktor en lägre rankning, det vill säga den har mindre betydelse för 

personer äldre än femtio år. ”Bra relationer på arbetsplatsen” uppskattas lika mycket av alla 

respondenter då den har hamnat på plats tre, bland alla åldersgrupper. Respondenter äldre än 

femtio år tycker att ”känslan att vara delaktig i arbete och beslutande” har en större 

betydelse jämfört med de yngre respondenterna. Samma gäller vid uppskattningen av 

”möjlighet till utveckling/lära sig nya saker”. De äldre rankar denna faktor högre jämfört med 

de yngre.  Det finns en tydlig skillnad i rangordningen när det gäller faktorn 
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”anställningstrygghet” bland de tre åldersgrupperna. Tabellen 5.4 visar att 

anställningstrygghet är mer viktig för respondenter mellan 31-50 års ålder, mindre viktig för 

respondenter som är upp till 30 år, och minst viktig för respondenter äldre än 50 år. De 

resterande faktorerna har ingen stor skillnad mellan åldersgrupperna.                 

 
Tabell 5.4 Rangordning (Rang) och medelvärde (M) för ålderskategorier. 
 

Motivationsfaktorer Under 30 år 

(N=21) 

31- 50 år 

(N=53) 

Äldre än 51 år 

(N=18) 

 Rang M Rang M Rang M 

Bra lön 1 2,71 1 4,45 1 4,11 

Goda arbetsförhållanden  2 4,10 2 4,77 5 5,00 

Bra relationer på arbetsplatsen 3 4,33 3 4,85 3 4,61 

Känslan att vara delaktig i arbete och 

beslutande ** 

7 6,05 6 5,32 2 4,22 

Arbetsledarens visade uppskattning för utfört 

arbete 

10 7,33 9 6,19 9 7,17 

Möjlighet till utveckling/lära sig nya saker 8 6,19 8 5,83 4 4,83 

Möjlighet att avancera till högre befattning 9 7,05 10 7,77 10 7,83 

Anställningstrygghet 6 5,90 4 4,94 8 6,00 

Intressanta arbetsuppgifter 5 5,86 5 5,28 6-7 5,44 

Möjlighet att ta eget ansvar och vara kreativ  4 5,57 7 5,60 6-7 5,44 

 
*p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

 

 

I jämförelse med tidigare studier kan vi se likheter, nämligen att lönen är en ganska viktig 

faktor för alla åldersgrupper i de två senaste studierna gjorda 2008 och 1992. I studien som 

genomfördes i Malaysia 2008 framkommer det att de yngre deltagarna rankade faktorn ”bra 

lön” som lite mindre viktig medan de äldre ansåg att den var den viktigaste faktorn (Islam & 

Ismail, 2008:356). Studier gjorda i USA 1986 och 1992 visade tvärtom: yngre personer har 

där rankat motivationsfaktorn ”bra lön” som den viktigaste och ju äldre man blivit desto 

längre ner på rangordningslistan hamnar den.  

 

Vi kan se likheter med studien från 2008 när det gäller motivationsfaktorn ”goda 

arbetsförhållanden”. I tabell 5.4 kan vi se att respondenterna under femtio års ålder har rankat 

faktorn ”goda arbetsförhållanden” som nummer två, medan respondenterna över femtio års 

ålder rankar den lite längre ner i rangordningen som nummer fem. Liknande samband kan vi 

se i Malaysia undersökningen (Islam & Ismail, 2008:356) där yngre respondenter har rankat 

faktorn ”goda arbetsförhållanden” som den viktigaste och ju äldre man blir desto längre ner 

på rangordningen hamnar denna faktor. 

 

Angående motivationsfaktorn ”anställningstrygghet” visar studien från 2008 som utfördes i 

Malaysia att ju högre åldern är desto viktigare blir anställningstryggheten (Islam & Islam, 

2008:356). Resultatet från vår undersökning visar dock en stor skillnad när det gäller denna 

faktor. Som det framgår i tabellen ovan ser vi att respondenter över femtio år har rankat denna 

faktor som nummer åtta, vilket tyder på att denna faktor inte är viktig när det gäller deras 

arbetsmotivation. 

 

Från tabell 5.4  framkommer att rankningen för ”intressanta arbetsuppgifter” minskar med 

åldern. Detta har även framkommit i den tidigare studien från 2008 utförd i Malaysia (Islam 

& Ismail, 2008:356). Enligt studien som utfördes i USA 1992 är faktorn ”arbetsledarens 

visade uppskattning för utfört arbete” viktig för de äldre deltagarna i studien (Wiley, 
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1997:268). Resultatet från vår undersökning visar dock att denna faktor inte anses som viktig 

för någon av åldersgrupperna.  

 

Enligt tabell 5.4 anses motivationsfaktorn ”känslan att vara delaktig i arbetet och 

beslutande” vara viktigare för de äldre respondenterna jämfört med de yngre. Samma resultat 

framkom även i de tidigare studierna (Wiley, 1997:268; Kovach, 1987:61; Hersey & 

Blanchard, 1993: 50). Dessa studier visar även att motivationsfaktorerna ”möjlighet till 

utveckling/lära sig nya saker” och ”möjlighet att avancera till högre befattning” har stor 

betydelse för den yngre generationen (Islam & Ismail, 2008:352; Wiley, 1997:268; Kovach, 

1987:61). Resultatet från vår studie skiljer sig dock från resultaten från de tidigare studierna. 

Enligt tabellen ovan kan vi se att nästan alla åldersgrupper rankar dessa faktorer som mindre 

viktiga. Det är bara respondenterna över femtio års ålder som anser att utveckling har en liten 

betydelse för deras arbetsmotivation.   

 

    5.3.3   Utbildning  

I tabell 5.5 kan vi se att respondenterna med gymnasial och/eller eftergymnasial utbildning 

prioriterar ”bra lön” högre än de med bara grundskoleutbildning. Den främsta 

motivationsfaktorn för respondenter med grundskoleutbildning är ”bra relationer på 

arbetsplatsen”. Även respondenter med gymnasial utbildning har rankat den högt, medan för 

respondenter med eftergymnasial utbildning har den inte lika stor betydelse.  

 
Tabell 5.5 Rangordning (Rang) och medelvärde (M) inom utbildningskategorier. 

 
Motivationsfaktorer Grundskola 

 

(N=16) 

Gymnasium 

 

(N=50) 

Eftergymnasial 

utbildning 

(N=30) 

 Rang M Rang M Rang M 

Bra lön 3 4,75 1 3,82 1 4,07 

Goda arbetsförhållanden  4 5,26 3 4,50 2 4,50 

Bra relationer på arbetsplatsen 1 4,31 2 4,20 6 5,43 

Känslan att vara delaktig i arbete och 

beslutande  

2 4,69 4 5,36 4 4,97 

Arbetsledarens visade uppskattning för 

utfört arbete * 

5 5,56 9 6,52 9 7,30 

Möjlighet till utveckling/lära sig nya saker 6-7 5,75 6 5,86 7 5,57 

Möjlighet att avancera till högre 

befattning 

10 7,00 10 7,74 10 7,87 

Anställningstrygghet 8 5,88 5 5,38 5 5,40 

Intressanta arbetsuppgifter * 9 6,06 7 5,74 3 4,53 

Möjlighet att ta eget ansvar och vara 

kreativ 

6-7 5,75 8 5,96 8 5,67 

 

*p < 0,05, ** p < 0,01, ***p < 0,001 

 

 

Respondenterna inom alla tre grupper har samma åsikt när det gäller faktorn ”möjlighet att 

avancera till högre befattning”. Denna faktor har det högsta medelvärdet vilket betyder att 

det är den minst motiverande faktorn för respondenterna. Som vi kan se i tabell 5.5 har 

”intressanta arbetsuppgifter” en skillnad i rangordningen mellan grupperna. Respondenter 

med eftergymnasial utbildning rankar denna faktor högre än de andra grupperna, nämligen 

som nummer tre. Respondenter med grundskoleutbildning rankar den som näst sist i 

rangordningen, nummer nio, och de resterande respondenter med gymnasieutbildning rankar 
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den som nummer sju. Enligt tabellen är ”anställningstrygghet” mer viktig för respondenter 

med grundskoleutbildning jämfört med de andra grupperna. 

 

I jämförelse med tidigare studier finns det inte några anmärkningsvärda skillnader i 

rangordningen. Det är bara motivationsfaktorn ”möjligheten att avancera till högre 

befattning” som har rankats bland de första fem faktorerna i de tidigare studierna i motsats till 

vår studie, där den har hamnat sist. Likheter med vår studie och tidigare studier är att vikten 

av ”intressanta arbetsuppgifter” ökar med högre utbildning, även när skillnader i tidigare 

studier inte är så många placeringar i rangordningslistan.  

 

    5.3.4   Typ av anställning  

Enligt tabell 5.6  är ”bra relationer på arbetsplatsen” den viktigaste faktorn för respondenter 

med tillsvidareanställning. För respondenter med tidsbegränsad anställning är ”bra lön” den 

viktigaste. Båda grupperna har samma åsikt när det gäller faktorerna ”känslan att vara 

delaktig i arbetet och beslutande” och ”anställningstrygghet”. De har rangordnat dem som 

respektive nummer fyra och sex. ”Möjlighet att ta eget ansvar och vara kreativ” har 

rangordnats högre hos respondenter med tillsvidareanställning jämfört med dem med 

tidsbegränsad anställning men samtidigt finns det nästan ingen skillnad på medelvärdet som 

tyder på att grupperna har svarat ungefär likadant. I övrigt är båda grupperna ganska enhetliga 

i rangordningen av faktorerna.         

 
Tabell 5.6 Rangordning (Rang) och medelvärde (M) inom typ av anställning. 

 
Motivationsfaktorer Tillsvidareanställning 

 

(N=62) 

Tidsbegränsad 

anställning 

(N=35) 

 Rang M Rang M 

Bra lön ** 2 4,73 1 2,80 

Goda arbetsförhållanden  3 4,82 2 4,17 

Bra relationer på arbetsplatsen 1 4,50 3 4,91 

Känslan att vara delaktig i arbete och beslutande  4 4,97 4-5 5,54 

Arbetsledarens visade uppskattning för utfört arbete 9 6,27 10 7,23 

Möjlighet till utveckling/lära sig nya saker 7 5,58 8 6,06 

Möjlighet att avancera till högre befattning 10 7,90 9 7,14 

Anställningstrygghet 6 5,31 6 5,71 

Intressanta arbetsuppgifter 5 5,15 7 5,94 

Möjlighet att ta eget ansvar och vara kreativ 8 5,69 4-5 5,54 

 
*p < 0,05, ** p < 0,05, *** p < 0,001 

 

 

Från tabell 5.6 framkommer det att respondenterna har samma åsikt när det gäller 

”anställningstrygghet” oavsett om de har en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad 

anställning. Båda grupperna har rankat denna faktor som nummer sex vilket inte är en hög 

rankning. De anser alltså att anställningstryggheten inte har stor betydelse för 

arbetsmotivationen. Enligt en svensk undersökning som genomfördes av Gustavsson och 

Szebehely (2005:58pp) visar det sig att 80 procent av personalen som jobbar inom 

äldreomsorgen och har en tidsbegränsad anställning skulle vilja ha en tillsvidareanställning. 

Detta skiljer sig från vårt resultat. 
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    5.3.5  Tid som anställd 

I tabell 5.7 ser vi att respondenter som har varit anställda inom äldreomsorgen upp till 10 år 

prioriterar ”bra lön” mer än respondenter som jobbat längre än 10 år. Dessa rankar ”bra 

relationer på arbetsplatsen” som den mest motiverande faktorn. Alla tre grupper har rankat 

”arbetsledarens visade uppskattning för utfört arbete” och ”möjlighet att avancera till högre 

befattning” ganska långt ner i rangordningen. ”Intressanta arbetsuppgifter” har en skillnad 

mellan grupperna. Respondenter som jobbat inom äldreomsorgen upp till 10 år har rankat 

denna faktor som nummer fyra, medan resterande respondenter har rankat den mellan sju och 

åtta. 

 
Tabell 5.7 Rangordning (Rang) och medelvärde (M) efter hur länge respondenterna har arbetat inom 

vården. 

 
Motivationsfaktorer Mindre än 6 år 

(N=34) 

7-10 år 

(N=27) 

Längre än 10 år 

(N=35) 

 Rang M Rang M Rang M 

Bra lön 1 3,09 1 4,48 3 4,69 

Goda arbetsförhållanden  2 4,15 3 5,04 2 4,57 

Bra relationer på arbetsplatsen 3 4,94 2 4,70 1 4,20 

Känslan att vara delaktig i arbete och 

beslutande  

5 5,50 5 5,19 4 4,86 

Arbetsledarens visade uppskattning för 

utfört arbete * 

9 7,59 9 6,16 9 6,09 

Möjlighet till utveckling/lära sig nya saker 6-7 5,59 8 5,70 7-8 5,83 

Möjlighet att avancera till högre 

befattning 

10 7,47 10 7,37 10 8,00 

Anställningstrygghet 6-7 5,59 6 5,48 5 5,37 

Intressanta arbetsuppgifter 4 5,41 4 5,07 7-8 5,83 

Möjlighet att ta eget ansvar och vara 

kreativ 

8 5,71 7 5,56 6 5,60 

 
*p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

 

 

I tidigare studier har tid som anställd inte varit med som bakgrundsfråga och därför har vi 

ingen möjlighet att jämföra och se om det finns några skillnader eller likheter mellan 

studierna. Gustavsson och Szebehely(2005:58 ff.) har däremot beskrivit att efter fem år i 

omsorgsyrket har många fortfarande dåliga arbetsvillkor som innefattar exempelvis, arbetstid, 

arbetsomfattning och lön. Detta kan förklara varför det finns skillnader mellan 

undersökningspersoner som har arbetet mindre än 10 år och längre än 10 år inom vården. 

 

    5.3.6  Etnisk bakgrund  

Tabell 5.8 visar att respondenter från Sverige och övriga Europa prioriterar ”bra lön” mer än 

respondenterna från Sydamerika, Afrika och Asien. Det finns även en skillnad i 

rangordningen för den högst rankade motivationsfaktorn mellan dessa tre grupper. 

Respondenter med sydamerikanskt ursprung rankade ”möjlighet att ta eget ansvar och vara 

kreativ” som den mest viktigaste, medan respondenter med asiatiskt ursprung rankade 

”känslan att vara delaktig i arbetet och beslutande” högst i rangordningen. De resterande 

grupperna har dock rankat dessa faktorer som mindre viktiga. Respondenterna med afrikanskt 
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ursprung rankade ”bra relationer på arbetsplatsen” som den viktigaste faktorn. Respondenter 

med svenskt och asiatiskt ursprung har liknande åsikter gällande denna faktor. 

 

Alla fyra grupper har samma åsikt när det gäller motivationsfaktorn ”möjlighet att avancera 

till högre befattning” och ”anställningstrygghet”. Skillnaden är att respondenterna har rankat 

den första faktorn långt ner i rangordningen det vill säga de tycker inte att den har stor 

betydelse för deras motivation, medan den andra faktorn är rankad högre uppåt.  

 
Tabell 5.8 Rangordning (Rang) och medelvärde (M) efter etnisk bakgrund. 

 
Motivationsfaktorer Sverige 

 

(N=49) 

Övriga 

Europa 

(N=14) 

Sydamerika 

 

(N=4) 

Asien 

 

(N=11) 

Afrika 

 

(N=13) 

 R M R M R M R M R M 

Bra lön 1 3,49 1 3,43 8 6,75 7-8 5,73 3 4,46 

Goda arbetsförhållanden  3 4,41 2 4,86 3 4,75 6 5,64 2 4,08 

Bra relationer på arbetsplatsen ** 2 4,35 9 6,64 7 5,50 2-3 4,91 1 3,69 

Känslan att vara delaktig i arbete 

och beslutande  

4 5,04 4 5,14 4 5,00 1 4,64 8 6,23 

Arbetsledarens visade 

uppskattning för utfört arbete ** 

9 7,02 10 6,86 5-6 5,25 7-8 5,73 9 6,31 

Möjlighet till utveckling/lära sig 

nya saker 

8 5,96 3 4,93 9 7,00 2-3 4,91 5-6 5,85 

Möjlighet att avancera till högre 

befattning 

10 8,10 8 6,50 10 8,25 10 6,36 10 7,54 

Anställningstrygghet 5 5,35 5 5,36 5-6 5,25 4 5,36 5-6 5,85 

Intressanta arbetsuppgifter * 7 5,65 7 5,79 2 4,25 5 5,45 4 5,23 

Möjlighet att ta eget ansvar och 

vara kreativ 

6 5,51 6 5,50 1 3,00 9 6,09 7 6,15 

 
*p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

 

 

På grund av att tidigare undersökningar inte analyserar etnisk bakgrund på samma sätt inom 

detta område har vi inte möjlighet att jämföra resultatet från vår undersökning med andra 

studier. 

    5.3.7  Arbetsgivare  

I tabell 5.9 ser vi att de kommunalt anställda prioriterar ”bra lön” medan de privat anställda 

anser att lönen är mindre viktig och har rankat den ganska ner i rangordningen. De privat 

anställda har rankat ”möjlighet att ta eget ansvar och vara kreativ” som viktigast men de 

kommunalt anställda har däremot rankat denna faktor som mindre viktig.   

 

Det finns även en stor skillnad när det gäller ”anställningstrygghet”. De kommunalt anställda 

rankar denna faktor högre än de privat anställda. ”Intressanta arbetsuppgifter” rankas 

däremot högre av kommunalt anställda än de som är anställda av privata arbetsgivare.    

Båda grupperna har rankat ”möjlighet att avancera till högre befattning” längst ner i 

rangordningen.   

 

På grund av brist på studier som skiljer mellan den kommunalt och privat anställda 

omsorgspersonalens arbetsvillkor har vi ingen möjlighet att jämföra vårt resultat med andra 

studier 
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Tabell 5.9 Rangordning (Rang) och medelvärde (M) efter arbetsgivare 

 
Motivationsfaktorer Kommunen 

(N=48) 

Privat arbetsgivare 

(N=49) 

 Rang M Rang M 

Bra lön *** 1 2,15 7 5,88 

Goda arbetsförhållanden  3 4,48 3-4 4,69 

Bra relationer på arbetsplatsen * 4 4,83 2 4,47 

Känslan att vara delaktig i arbete och beslutande  5 5,06 6 5,29 

Arbetsledarens visade uppskattning för utfört arbete 9 7,00 8 6,24 

Möjlighet till utveckling/lära sig nya saker ** 7 6,52 5 5,00 

Möjlighet att avancera till högre befattning 10 7,46 10 7,80 

Anställningstrygghet ** 2 4,42 9 6,47 

Intressanta arbetsuppgifter** 6 6,19 3-4 4,69 

Möjlighet att ta eget ansvar och vara kreativ ** 8 6,77 1 4,53 

 
*p < 0,05,** p < 0,01, *** p < 0,001 

 

 

    5.3.8  Inkomst  

Enligt tabell 5.10 ser vi att respondenter som har en lön under 15 999 kr och över 20 000 kr 

prioriterar ”bra lön” och rangordnar den högst, medan de högsta prioriteringarna för 

respondenter med en lön mellan 16 000 -19 999 kr är ”goda arbetsförhållanden” och ”bra 

relationer på arbetsplatsen”. Dessa två faktorer har samma medelvärde.  

 

Alla tre grupper har samma åsikt när det gäller faktorn ”arbetsledarens visade uppskattning 

för utfört arbete”. Denna faktor är rankad långt ner i rangordningen. Även ”möjlighet att 

avancera till högre befattning” har rankats som mindre viktig av respondenter som har en 

inkomst högre än 16 000 kr per månad och de resterande respondenterna rankar denna faktor 

som nummer sex i rangordningen.     

 
Tabell 5.10 Rangordning (Rang) och medelvärde (M) efter inkomst. 

 
Motivationsfaktorer Under 15999 

(N=23) 

16000–19999 

(N=26) 

Över 20000 

(N=38) 

 Rang M Rang M Rang M 

Bra lön 1 3,78 3 4,62 1 4,10 

Goda arbetsförhållanden  3 5,04 1-2 4,35 2 4,55 

Bra relationer på arbetsplatsen 4 5,13 1-2 4,35 3 4,63 

Känslan att vara delaktig i arbete och 

beslutande  

2 4,96 7 6,04 4 4,85 

Arbetsledarens visade uppskattning för utfört 

arbete 

10 6,87 9 6,92 9 6,35 

Möjlighet till utveckling/lära sig nya saker 8 5,78 5-6 5,00 7 6,03 

Möjlighet att avancera till högre befattning * 6 6,57 10 7,62 10 8,23 

Anställningstrygghet 5 5,26 8 6,35 5 4,90 

Intressanta arbetsuppgifter 9 5.91 5-6 5,00 6 5,20 

Möjlighet att ta eget ansvar och vara kreativ 7 5,61 4 4,77 8 6,05 

 
*p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

 

 

Från tidigare studier utförda 1986 och 1992 har höginkomsttagare rankat lönen som en 

mindre viktig faktor, medan låginkomsttagare anser att lönen är mycket viktig när det gäller 
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arbetsmotivation (Wiley, 1997:268; Kovach, 1987:61). Resultatet från vår undersökning visar 

dock att både respondenter med högre och lägre lön prioritera ”bra lön” och båda grupperna 

har rankat den som den viktigaste motivationsfaktorn. Det samma gäller rankningen av 

faktorn ”anställningstrygghet”. Enligt studien från 1986 är anställningstrygghet viktigare för 

arbetarklassen än vad den är för tjänstemännen. Kovach (1987:61) menar att det finns ett 

samband mellan inkomst och anställningstrygghet. Ju mindre inkomst desto större betydelse 

har denna faktor för motivationen. Det framkommer dock i resultatet från vår undersökning 

att ”anställningstrygghet” är viktig både för respondenter med den högsta lönen och för de 

som har den lägsta lönen inom undersökningsgruppen, medan respondenterna som har en lön 

mellan 16 000 och -19 999 kr anser att ”anställningstrygghet” har mindre betydelse för 

arbetsmotivationen.  

 

”Intressanta arbetsuppgifter” är en faktor som anses öka med inkomsten enligt studien som 

utfördes i USA 1986 (Kovach, 1987:61). Vi har med vår undersökning kommit fram till 

liknande resultat. Enligt tabell 5.10  kan vi se att respondenter med en lön under 16 000 kr 

rankar faktor ”intressanta arbetsuppgifter” som nummer nio vilket är en låg rankning, medan 

respondenterna med en högre lön rankar denna faktor högre i rangordningen.   
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6. Analys 

Nedan presenteras en övergripande analys av resultatet med hjälp av tidigare forskning och 

utifrån vår teoretiska utgångspunkt och forskningsfrågor. Vi kommer först att analysera 

resultatet med hjälp av Herzbergs tvåfaktorsteori. Därefter kommer vi att göra en jämförelse 

av resultatet från vår undersökning med resultatet från de tidigare studierna utförda av Labor 

Relations Institute (Hersey & Blanchard, 1993:50), Kovach (Kovach, 1987), Wiley (Wiley, 

1997) och Islam och Ismail (Islam & Ismail, 2008). Därefter gör vi en jämförelse med tidigare 

forskning. 

 

6.1 Koppling till teoretisk utgångspunkt  

Från undersökningen framgår att de tre viktigaste faktorerna enligt undersökningsgruppen är 

”bra lön”, ”goda arbetsförhållanden” och ”bra relationer på arbetsplatsen”. Enligt 

Herzbergs tvåfaktorsteori är alla ovannämnda faktorer i arbetet så kallade hygienfaktorer. 

Hygienfaktorer är faktorer som är nödvändiga för att arbetarna inte ska bli missnöjda, men de 

skapar ingen motivation (Herzberg, 1967:81).  

 

De minst viktiga faktorerna enligt undersökningsgruppen är: ”möjlighet att avancera till 

högre befattning”, ”arbetsledarens visade uppskattning för utfört arbete” och ”möjlighet till 

utveckling/ lära sig nya saker”. Dessa faktorer kallas för motivationsfaktorer enligt Herzbergs 

tvåfaktorsteori. Motivationsfaktorer är nödvändiga för att man ska kunna känna sig motiverad 

i sitt arbete, men man behöver inte känna vantrivsel om motivationsfaktorerna saknas 

(Herzberg, 1967:82).  

 

I tabell 6.1 presentera vi hur undersökningsgruppen har rangordnat undersökningens angivna 

faktorer utifrån Herzbergs tvåfaktorsteori. 
 

Tabell. 6.1 Fördelning mellan hygien- och motivationsfaktorer utifrån resultatet, enligt Herzbergs 

tvåfaktorsteori. 

 
 Motivationsfaktorer Hygienfaktor Motivationsfaktor 

1 Bra lön X - 

2 Goda arbetsförhållanden  X - 

3 Bra relationer på arbetsplatsen X - 

4 Känslan att vara delaktig i arbete och beslutande  - X 

5 Intressanta arbetsuppgifter - X 

6 Anställningstrygghet X - 

7 Möjlighet att ta eget ansvar och vara kreativ - X 

8 Möjlighet till utveckling/lära sig nya saker - X 

9 Arbetsledarens visade uppskattning för utfört arbete - X 

10 Möjlighet att avancera till högre befattning - X 

 

 

Det vi tycker är intressant med resultatet av undersökningen är att det finns ett mönster som 

tyder på att Herzbergs tvåfaktorsteori gäller för undersökningsgruppen. Hygienfaktorer har 

hamnat högst i rangordningen och motivationsfaktorer kommer därefter. Vad kan detta 

betyda, att personalen inom äldreomsorgen prioriterar de grundläggande faktorer före faktorer 

som skapar motivation? Detta tyder alltså på att omsorgspersonalens hygienfaktorer inte är 
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tillräckligt tillfredsställda. Detta betyder inte att omsorgspersonalen känner sig missnöjda med 

sitt arbete och sin arbetssituation men samtidigt känner de ingen glädje över sitt arbete. Enligt 

Herzberg är det motivationsfaktorer som skapar möjligheter att känna sig tillfredsställd med 

arbetet och kunna känna arbetsglädje. Man måste ha möjligheter att kunna utvecklas i arbetet, 

som i sin tur leder till att motivationen höjs och att produktiviteten inom verksamheten ökar. 

Som det framgår från tidigare forskning finns det bristande möjligheter till personlig 

utveckling inom omsorgsyrket. Det betyder att det skapas för få möjligheter för 

omsorgspersonalen att kunna, enligt Herzberg, bli motiverade i sitt arbete.  

6.2 Koppling till tidigare forskning  

I tabell 6.2 framgår att vår undersökning har mer likheter med undersökningen som gjordes 

2008 i Malaysia än med undersökningar gjorda i USA 1946, 1986 och 1992. En anledning till 

detta kan vara att synen på arbetet och vad som är viktigt i arbetslivet har förändrats under 

dessa år. En annan anledning kan vara att de tidigare studierna inte har genomförts bland 

personal inom omsorg som är ett yrke med nära kontakter med andra människor som ställer 

andra krav på personalen än industriarbete. Personalen inom äldreomsorgen påpekar att man 

inte kan göra ett bra arbete om man inte har ett omsorgsorienterat förhållningssätt eller tycker 

om gamla människor (Wreder, 2005:73). 
 

Tabell 6.2 Resultat av studier gjorda 1946, 1986, 1992, 2008 och 2010 (Islam & Ismail, 2008:352; 

Wiley, 1997:268; Kovach, 1987:61; Hersey & Blanchard, 1993: 50)          

 
Motivationsfaktorer: 1946 1986 1992 2008 2010 

Bra lön 5 5 1 1 1 

Goda arbetsförhållanden 9 7 7 2 2 

Anställningstrygghet 4 4 3 4 6 

Möjligheter till utveckling och karriär i företaget 7 6 4 7/3* 8/10* 

Intressanta arbetsuppgifter 6 1 5 5 5 

Arbetsledarens visade uppskattning för utfört arbete 1 2 2 6 9 

Känslan att vara delaktig i arbete och beslutande 2 3 9 - 4 

Förståelse och hjälp från arbetsledaren vid personliga problem 3 10 10 10 - 

Diskret kontroll av prestation 10 9 8 - - 

Personal och företagslojalitet mot den anställda 8 8 6 - - 

Bra relationer på arbetsplatsen - - - - 3 

Möjlighet att ta eget ansvar och vara kreativ - - - 8 7 

 
*”möjligheter till utveckling och karriär i företaget” har två rankningar. Detta beror på att denna faktor har delats upp på de 

två undersökningar till faktorerna ”möjligheter till utveckling” (rankad som nummer 7/2008 och nummer 8/2010) och 

”möjlighet att avancera till högre befattning” (rankad som nummer 3/2010 och nummer 10/2010).  
 
Källa: Egen sammanfattning av studier. 

 

 

Av tabell 6.2 framgår att motivationsfaktorn ”bra lön” under de senaste årtionden rankats 

som den viktigaste faktorn som motiverar undersökningspersoner i sitt arbete. 

De flesta vuxna får sin lön genom att lönearbeta och pengar är grunden till att klara sig i 

dagens samhälle (Eriksson, 1998:88). Vid jämförelse med olika bakgrundsfaktorer ser vi att 

de flesta har rangordnat lönens betydelse bland de tre första mest motiverande faktorerna i 

arbetslivet. En anledning till att lönen har rankats högt jämfört med andra 

motivationsfaktorerna kan vara att lönen inom äldreomsorgen är låg och detta har säkerligen 

påverkat undersökningsgruppens val att ranka lönen som en av de viktigaste faktorer. Detta 

bekräftar även Wreders (2005:73) undersökning om villkoren för personalen inom 
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äldreomsorgen. I likhet med vår undersökning har deltagare från de två senaste studierna från 

1992 och 2008 rankat lönen som den viktigaste motivationsfaktorn i arbetet. Det man kan 

fråga sig är om vikten av att kunna konsumera har blivit mer betydelsefull de senaste åren än 

vad det var 1986 och 1946 när de andra studierna gjordes och där lönen rankades som mindre 

viktig.  

 

Det finns två demografiska grupper som skiljer sig från andra: privatanställda och 

respondenter som kommer från Sydamerika och Asien. De anser att lönen har en ganska liten 

betydelse för deras motivation. Samtidigt visar våra bakgrundsfrågor att inkomster hos privata 

arbetsgivare är lägre och det är fler som arbetar på deltid, vilket kan vara anledningen till att 

inkomsterna är lägre. När det gäller respondenter från Sydamerika och Asien så vet vi att 

dessa grupper är små och att vi inte kan generalisera det till alla som kommer från dessa 

områden. Men det är intressant att de prioriterar andra faktorer som motiverar dem i sitt arbete 

före lönen.  

 

”Goda arbetsförhållanden” har genom åren blivit allt viktigare och detta kan vi även se från 

tabell 6.2. Detta bevisar även den ökade forskningen inom området under de senaste 

decennierna, där man har hittat samband mellan arbetsmiljö, stress, hälsa och arbetskvalitet 

(Gustavsson & Szebehely, 2005:65 ff.; Wreder, 2005:79; Trydegård, 2005:165 ff.). De flesta 

demografiska grupperna har rankat motivationsfaktorn ”goda arbetsförhållanden” i början av 

rangordningen som en av de viktigaste faktorer. Det är bara äldre och lågutbildade 

respondenter som anser att denna motivationsfaktor inte är viktig för dem. Liknande samband 

ser vi i Malaysias undersökning från 2008. 

 

Motivationsfaktorn ”intressanta arbetsuppgifter” har rankats som nummer fem i 

rangordningen i de senaste studierna från 1992 och 2008. Betydelsen av denna faktor har 

samma konstanta rankning även i vår studie och vid jämförelse med olika demografiska 

grupper. Enligt undersökningar genomförda av Gustavsson och Szebehely (2005:34) och 

Ahnlund (2008:65) visar det sig att personal inom äldreomsorgen känner sig nöjda med sina 

arbetsuppgifter och anser att de är omväxlande och stimulerande. Detta i sin tur kan vara 

anledningen till varför respondenterna har rankat denna faktor i mitten av rangordningen, för 

att de anser att detta behov redan är uppfyllt till en viss del. 

 

Vi kan se skillnader mellan olika etniska grupper. Respondenter som kommer utanför Europa 

anser att motivationsfaktorn ”intressanta arbetsuppgifter” är viktigare än vad européer anser. 

Det är svårt att veta anledningen till detta på grund av bristande forskning som gäller 

omsorgspersonalen med olika etniska bakgrunder.   

  

Återigen kan vi se stora skillnader när det gäller kommunalt och privat anställda. Privat 

anställda anser att” intressanta arbetsuppgifter” är ganska viktiga för att de ska vara 

motiverade i sitt arbete i motsats till kommunalt anställda som har rankat motivationsfaktorn 

”intressanta arbetsuppgifter” bland de tre minst motiverande faktorer. 

 

Enligt respondenterna anses ”möjlighet till utveckling/lära sig nya saker” vara mindre viktig 

för arbetsmotivationen. Malaysia undersökningen från 2008 visar samma resultat, nämligen 

att respondenter har rankat denna faktor längre ner i listan. Det man kan undra är att varför 

denna faktor rankas så lågt inom ett yrke som ständigt utvecklas? Anledningen kan vara att 

det oftast är personer som har en lång arbetserfarenhet inom vårdyrken som anser sig inte 

behöva utvecklas och fördjupa sina kunskaper (Tullberg, 2008:67). Personalen betonar själv 
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vikten av personliga egenskaper och erfarenhetsbaserade kunskaper som mer viktiga och 

anser att formell utbildning kommer i andra hand (Ahnlund, 2005:30).  

 

Enligt respondenterna i vår undersökning har ”möjlighet att ta eget ansvar och vara kreativ” i 

likhet med studien från 2008 rankats som en mindre viktig faktor. Den låga rankningen i vår 

studie kan förklaras med att i dagens läge kan personalen inom omsorgsyrken själv styra och 

utforma sitt arbete inom de tillgängliga ramarna (Astvik, 2003:45). Denna frihet att själv 

kunna utforma sitt arbete kommer dock med stort ansvar som har både fördelar och nackdelar. 

Å ena sidan ger detta en handlingsfrihet, å andra sidan kan det leda till stress och stor 

arbetsbelastning (Wreder, 2005:65). 

 

Bland de flesta demografiska grupperna finns det inte stora skillnader på rangordningen med 

undantag av privat och kommunalt anställda respondenter som har rankat faktorn helt olikt 

från varandra. Privat anställda anser att motivationsfaktorn ”möjlighet att ta eget ansvar och 

vara kreativ” motiverar dem mest i arbetet och kommunala arbetare har rankat den bland de 

sista och anser att denna faktor motivera dem ganska lite i sitt arbete. 

 

Motivationsfaktorer ”anställningstrygghet” och ”arbetsledarens visade uppskattning för 

utfört arbete” har rankats längre ner i vår undersökning än vid de tidigare gjorda 

undersökningarna.  

Anledningen till att faktorn ”anställningstrygghet” har rankats långt ner i rangordningen kan 

vara att omsorgspersonalen känner sig trygga med Sveriges lagar om anställningsskydd. 

Däremot vet vi inget om anställningslagar som gällde i USA 1946, 1986 och 1992, samt 2008 

i Malaysia. Gustavsson och Szebehely (2005:58) har kommit fram i sin undersökning att det 

inom äldreomsorgen finns många deltidsarbetslösa som skulle vilja arbeta fler timmar och få 

en fast anställning. Från vårt resultat kan vi komma fram till att det finns viktigare faktor som 

påverkar omsorgspersonalens motivation och att det inte var någon skillnad mellan de som 

har tillsvidareanställning och de som har en tidsbegränsad anställning i rangordningen av 

”anställningstrygghet”. Däremot finns det en olikhet beroende på arbetsgivare. 

Kommunanställda har rankat motivationsfaktorn ”anställningstrygghet” som en av de 

viktigaste faktorer till skillnad från privat anställda som har rankat denna faktor långt ner i 

rangordningslistan. 

 

Det är intressant att motivationsfaktorn ”arbetsledarens visade uppskattning för utfört 

arbete” har hamnat långt ner i rangordningen i vår undersökning, eftersom det enligt Wreders 

(2005:66 ff.) undersökning framkom att omsorgspersonalen känner brist på uppskattning från 

ledningen. Orsaken kan vara att vi har genomfört vår undersökning på arbetsplatser där 

arbetsledarna visar uppskattning och berömmer sina anställda och därför är det inte så aktuellt 

bland våra respondenter. Det är några demografiska grupper som skiljer sig från mängde: 

respondenter med minst utbildning och personer som kommer från Sydamerika. De skulle 

vilja få mer uppskattning från arbetsledaren. 

 

Den största skillnaden mellan tidigare undersökningar och vår undersökning är ”möjligheter 

att avancera till högre befattning”.  Här finns det stora likheter när det gäller hur de olika 

demografiska grupperna har svarat. Det förefaller som att respondenterna har en gemensam 

åsikt om att denna faktor inte är betydelsefull för att öka motivationen i arbetslivet. Tidigare 

svensk forskning (Wreder, 2005:73) visar att personal inom omsorgsyrken anser att det finns 

en brist på möjligheter för befordran inom detta yrke. Wreder (2005:73) poängterar att detta 

kan vara anledningen till att omsorgsyrket har en låg status i samhället.  

 



34 

 

Motivationsfaktorn ”bra relationer på arbetsplatsen” har inte varit med på de tidigare 

undersökningarna, men våra respondenter har rankat denna faktor bland de första tre 

motivationsfaktorerna som motiverar dem i sitt arbete. Omsorgsarbete är både fysiskt och 

psykiskt tungt arbete som kräver självständigt agerande vid lösningen av problem som 

uppkommer under arbetets gång. Därför är det viktigt att man har möjlighet att dela med sig 

av både glädje och sorg till sina kollegor. Ahnlund (2008:62), Astvik (2003:47) och Wreder 

(2005:65) har i sina undersökningar kommit fram till att omsorgspersonalen uppskattar sina 

arbetskamrater och möjligheten att kunna prata med sina kolleger och dela med sig av sina 

erfarenheter på arbetsplatsen.  
 

 

Resultatet från undersökningen har visat att det inte finns så stora skillnader i rangordningen 

av motivationsfaktorer mellan de grupper vi jämfört. De största skillnaderna i rangordningen 

av motivationsfaktorer hittar vi mellan dessa två bakgrundsfaktorer: privat- och 

kommunalanställda respondenter respektive respondenter med olika etniska bakgrunder. 

Det är intressant att det finns minst forskning kring just dessa två faktorer, så vi har ingen 

litteratur att utgå från för att kunna analysera varför dessa skillnader uppstår.  

 

När det gäller etniska grupper så kan vi bara tänka oss att det finns olika kulturella skillnader 

och traditioner inom olika etniska grupper som har påverkat hur de har rangordnat 

motivationsfaktorer. När det gäller olikheter i rangordningen av motivationsfaktorer på privat- 

och kommunalanställda kan en anledning vara att som privat arbetsgivare anställer man sin 

personal efter andra kriterier på grund av att verksamhetens syfte är att gå med vinst. För att 

öka motivationen bland sin personal har man sett till att det finns möjligheter till personlig 

utveckling inom de privata verksamheterna.     
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur personalen inom äldreomsorgen rangordnar de 

givna motivationsfaktorerna, och om det finns några skillnader i rangordningen beroende på 

olika bakgrundsfaktorerna.  

 

Svaret på den första forskningsfrågan har presenterats tidigare i tabell 5.2. Respondenterna 

har rankat ”bra lön”, ”goda arbetsförhållanden” och ”bra relationer på arbetsplatsen” som 

de tre viktigaste motivationsfaktorerna i sitt arbete. Dessa tre faktorer är hygienfaktorer enligt 

Herzbergs tvåfaktorsteori. Hygienfaktorer är viktiga för att inte känna sig missnöjd i sitt 

arbete. De minst viktigaste motivationsfaktorerna enligt respondenterna är ”möjlighet till 

utveckling/lära sig nya saker”, ”arbetsledarens visade uppskattning för utfört arbete” och 

”möjlighet att avancera till högre befattning”. Dessa är enligt Herzbergs teori 

motivationsfaktorer som behövs för att öka motivationen i arbetet.   

 

Svaret på den andra forskningsfrågan presenteras i avsnitt 5.3. Resultatet visade att det finns 

vissa skillnader i rangordningen mellan olika grupper. I de flesta fall är sambanden relativt 

svaga men i vissa fall framträder större skillnader mellan grupperna. När det gäller skillnaden 

i rankningen av motivationsfaktorerna hade vi en förväntan om att det skulle uppstå skillnader 

mellan privata och kommunala arbetsgivare, men det vi inte visste var att skillnaderna skulle 

vara så stora när det gäller faktorer som ”bra lön”, ”möjlighet att ta eget ansvar och vara 

kreativ”, ”anställningstrygghet”, ”möjlighet till utveckling/lära sig nya saker” och 

”intressanta arbetsuppgifter” som det visar sig i resultatet. Samtidigt fanns det inte så stora 

skillnader inom den kommunala och privata verksamheten när det gäller anställningstrygghet. 

I både den kommunala och privata verksamheten har ungefär 60 procent av respondenterna 

tillsvidare anställning. Den enda stora skillnaden i bakgrundsfrågor i dessa två grupper är 

arbetstid, 60 procent inom den kommunala verksamheten arbetar heltid och motsvarande 

siffra inom den privata verksamheten är 29 procent. När man ser på dessa siffror så skulle 

man kunna tänka att privat och kommunal anställda hade svarat tvärtom.  

Samma gäller skillnaderna i svaren mellan etniska grupper. Även där var skillnaderna stora 

till vår förvåning. På grund av att de etniska grupper är små och vi har gjort en grov 

gruppföredelning som baserar sig på kontinenter kan detta resultat vara missvisande. Ändå 

tyckte vi att det var viktigt att ta med jämförelsen av olika etniska gruppers syn på 

motivationsfaktorer i undersökningen.  

 

Resultatet från vår undersökning visar att respondenterna hade rankat hygienfaktorerna som 

mest viktiga för arbetsmotivationen. Det man kan diskutera är om respondenterna känner en 

brist på arbetsmotivation och därför har rankat motivationsfaktorerna lägst, eller om de är 

missnöjda med sin arbetssituation och därför rankat hygienfaktorerna som de viktigaste 

faktorerna.  Det är svårt att svara på dessa frågor utan att ha gjort ytterligare undersökningar. 

Vårt syfte med studien har varit att få veta vilka faktorer som motiverar personalen inom 

omsorgsyrket och det har vi fått veta. Men vi har inte fått veta varför. Vi skrev i inledningen 

till denna uppsats att kraven och förväntningarna på omsorgspersonalen har ökat de senaste 

åren. Samtidigt kan vi se från vår undersökning att omsorgspersonalen inte strävar efter 

faktorer som är motiverande och skulle medföra arbetsglädje, enligt Herzbergs teori.  
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Det är diskuterbart vad som är motiverande till var och en. Våra respondenter anser att 

Herzbergs hygienfaktorer är mer motiverande än Herzbergs motivationsfaktorer och därför 

har vi ingen rätt att säga att det inte är så.   

Det kan finnas andra anledningar till rangordningen av motivationsfaktorer än Herzbergs 

teori.  

Exempelvis när man väljer sig ett yrke inom omsorgen så är man medveten att det oftast inte 

finns möjligheter till att avancera till högre befattningar och det kan var en förklaring varför 

denna faktorn har hamnat i de flesta fallen sist. 

Man får inte heller glömma att lönen inom omsorgen är låg och därför är det ganska självklart 

att man anser att det är en av de viktigaste motivationsfaktorer bara för att kunna överleva i 

dagens samhälle. 

Arbetet inom omsorgsyrket är mycket tung både fysiskt och psykist som ställer höga krav på 

att det ska vara bra arbetsförhållanden för att undvika arbetsskador och för att helt enkelt orka 

med arbetstempot.  

Samtidigt får vi inte glömma att det är kolleger som känner till arbetet och kunder och är det 

självklara valet att dela med sig och för att få tips och råd. 

Vi kan hitta många förklaringar varför undersökningsgruppen har rangordnad 

motivationsfaktorer som de har gjort utifrån arbetets karaktär och möjligheter, men det är en 

manipulation utan att vi har ställt dessa frågor till respondenterna och undersökt vidare inom 

ämnet. 

 

Det är varje arbetsledares dröm att ha motiverade, glada och nöjda medarbetare. Vi kan 

ifrågasätta om Herzbergs teori verkligen håller hela vägen och att den kritiken som har riktats 

mot teorin får stöd även från vår studie. De flesta inom omsorgsyrket gör sitt arbete med 

leende på läpparna och medför glädje och trygghet till de äldres vardag. Det är svårt att utföra 

ett så psykiskt och fysiskt tungt arbete, när man är missnöjd med sin arbetssituation: man 

måste trivas med det man gör för att kunna förmedla glädje till dem man hjälper. Eller är 

personalen inom omsorgsyrket bra skådespelare som tar på sig olika roller utifrån var de 

befinner sig och vem de hjälper? 

 

Arbete inom omsorgen är ett yrke som kräver mycket av den enskilde. Även när vi riktar 

kritik mot teorin så anser via att omsorgspersonalen behöver mer uppmärksamhet och 

möjligheter för att kunna utvecklas personligt och kunna känna mer arbetsglädje och 

tillfredsställelse utan att behöva oroa sig för faktorer som ”bra lön”, ”goda 

arbetsförhållanden” och ”bra relationer på arbetsplatsen”. 

7.2 Metoddiskussion 

Vi valde att analysera resultatet utifrån åtta bakgrundsfaktorer (kön, ålder, utbildning etc.). 

Detta gjorde vi för att vi ansåg att det skulle vara intressant att se om det fanns skillnader i 

rankningen av motivationsfaktorerna beroende på olika bakgrunds faktorer. . Att arbeta med 

så många grupper har enligt vår uppfattning skapat svårigheter när vi har analyserat resultatet. 

Vi tycker nu att det skulle ha varit enklare att i första hand inkludera max tre grupper för att 

undersöka hur bakgrunds faktorer kan påverka rankningen av motivationsfaktorerna. 

  

Vi har inte haft problem med utformningen av enkäten. Bakgrundsfrågorna utgör fråga 1 -13 i 

enkäten och huvudfrågan är fråga 14. Vi hade våra reservationer om denna fråga, att den 

kunde uppfattas som förvirrande att besvara, på grund av den varierande etniciteten i 

undersökningsgruppen. Vi var väl medvetna om att det finns många inom 

undersökningsgruppen som inte har lätt att förstå svenska och därför var vi noga med att vara 
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tydliga med frågorna i enkäten. Vi kunde dock genom våra pilotstudier säkerställa att frågan 

inte var för komplicerad att svara på. Av resultatet framkommer det att de flesta 

respondenterna har uppfattat frågan korrekt och även kunnat rangordna motivationsfaktorerna 

precis enligt instruktionerna i enkäten.   

    

Under analysen av resultatet uppstod det flera tillfällen när vi undrade vad anledningen var 

bakom rangordningen av faktorerna. Vid dessa tillfällen kände vi därför att en kvalitativ 

intervjuundersökning skulle ge svar på våra funderingar. Dock skulle nackdelen vara att vi då 

skulle vara tvungna att begränsa undersökningen till ett fåtal intervjuer. Syftet med att 

använda en enkätstudie var att det skulle vara intressant att undersöka en stor grupp 

människor, som i sin tur ökar möjligheten att analysera skillnader mellan olika grupper och se 

vilken uppfattning de har när det gäller arbetsmotivation. 

7.3 Förslag till vidare forskning   

Utifrån resultatet som har framkommit från vår undersökning har flera frågor väckts som kan 

ligga till grund för nya undersökningar. I vidare studier skulle man kunna kombinera studien 

med enkäter för verksamhetschefer för att få deras syn på vad som motiverar personalen och 

undersöka om den synen skiljer sig från personalens. Man kan även kombinera studien med 

intervjuer som skulle kunna ge större förståelse för de obesvarade frågorna som uppstår när 

man använder bara enkäter. En annan aspekt för vidare forskning inom detta område skulle 

vara att undersöka vad personal inom andra yrken anser är viktigt för arbetsmotivationen och 

se om svaren skiljer sig åt. Detta för att skapa en större förståelse för vad som är viktigt för 

arbetsmotivationen och vad man som verksamhetsledare kan göra för att öka motivationen 

bland personalen.  

 

Eftersom det var stora skillnader mellan privat och kommunalt anställda skulle det vara 

intressanta att forska vidare just på detta område. Rangordningen skiljde sig mycket även när 

det gäller de etniska grupperna, till exempel Asien och Sydamerika som rankade ”bra lön” 

som en mindre viktig motivationsfaktor. Det skulle vara intressant att göra en studie för att 

undersöka varför skillnaden uppstår. Det behövs en djupare kunskap och detta kan uppnås 

genom personliga intervjuer. Detta är ett stort område att utforska. Att undersöka ett större 

urval av populationen på nationell nivå skulle vara intressant för att få en uppfattning av vad 

det svenska folket anser är viktigt för motivationen i arbetslivet.   
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Bilaga 1 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 

 

 

Motivation i arbetslivet 
En enkät till personal inom äldreomsorgen 

 
 

Äldreomsorgen är en viktig del av många människors liv. Trots detta vet man ganska lite om 

vad det är som motiverar personalen att göra ett bra arbete med ett leende på läpparna och 

trivas med sitt arbete. 

 

Syftet med undersökningen är att undersöka vilka motivationsfaktorer motiverar personalen 

inom äldreomsorgen. Därför delar vi ut ett frågeformulär till dig och ca 100 andra som arbetar 

inom äldreomsorgen i olika hemtjänster och äldreboende inom Stockholm. 

 

Vi är två socionomstudenter från Socialhögskolan vid Stockholms Universitet som genomför 

undersökningen och vi gör denna undersökning som en del av vår utbildning. Resultatet 

kommer att rapporteras i en kandidatuppsats. 

 

Dina svar behandlas konfidentiellt och resultaten i undersökningen kommer inte att kunna 

kopplas ihop med någon enskild person eller arbetsplats.  

 

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen. Det är dock av stort värde för studiens kvalitet 

att så många som möjligt svarar.  

 

Har du  några frågor kring undersökningen eller enkätformuläret är du välkommen att 

kontakta oss via mejl eller telefon. 

 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Stockholm, April 2010 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Gerda Nömme och Nadia Chaudhry 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Gerda Nömme                                                                                                Nadia Chaudhry 

073 XXX XX XX                                                                                        070 XXX XX XX 

xxxxxxx@student.su.se                                                                     xxxxxxxx@student.su.se 

mailto:xxxxxxx@student.su.se
mailto:xxxxxxxx@student.su.se


 

1. Är Du: 

□ Kvinna 

□ Man 

 

2. Vilket år är Du född: 
 

................................................. 

 

3. Civilstånd: 
□ Gift 

□ Sambo 

□ Singel 

□ I en relation  

4. Har Du hemmavarande barn under 20 år? 

□ Nej 

□ Ja, (ange antal under 2 år).................................... 

□ Ja, (ange antal 3-6 år)........................................... 

□ Ja, (ange antal 7-15 år)......................................... 

□ Ja, (ange antal 16-20 år).......................................  

 

5.  Vilken utbildning har Du? 
□ Folkskola/grundskola 

□ 1- 2-årigt gymnasium eller motsvarande 

□ 3- 4-årigt gymnasium eller motsvarande 

□ Eftergymnasial utbildning (ej högskola/universitet) 

□ Högskola/universitet 

 

6.  Är Du från Sverige eller något annat land? 
□ Sverige 

□ Annat land (vilket?)......................................... 

 

7.  Var arbetar Du för närvarande? 
□ Hemtjänst 

□ Särskilt boende för äldre 

 

8.  Vilken befattning/vilket arbete har Du? 
□ Undersköterska 

□ Vårdbiträde 

 

9.  Vilken typ av anställning har du? 
□ Tillsvidareanställning (fast anställning) 

□ Tidsbegränsad anställning (vikariat, provanställning, projektanställning el liknande) 

□ Timanställning 

 

                                                                Frågorna  fortsätter  på baksidan  



 

10.Vilken arbetstid har Du? 

□ Heltid 

□ Deltid, var vänlig ange antal.....................timmar per vecka 

                         eller ange antal.....................procent av heltid 

 

10.Hur länge har Du sammanlagt arbetat inom sjukvård, äldreomsorg och/eller 
handikappomsorg? 

□ Mindre än ett år 

□ 1-2 år 

□ 3-6 år 

□ 7-10 år 

□ Längre än 10 år  

 

12. Vem är Du anställd av? 
□ Kommunen 

□ Privat arbetsgivare 

13. Vad är din inkomst per månad före skatt? 

 

Ange med siffror................................... 

 

14. I den frågan ber vi dig att rangordna följande motivationsfaktorer efter hur 
viktiga du anser att de är för att du ska känna dig motiverad på ditt arbete. 
 

Rangordna med siffror från ett till tio. För det alternativ som motiverar dig bäst i ditt arbete skriver 

du 1. För det alternativ som motiverar dig näst bäst i ditt arbete skriver du 2, och så vidare tills du har 

rangordnat alla motivationsfaktorer. För alternativet som motiverar dig minst i ditt arbete skriver du 

10. Varje nedanstående motivationsfaktor ska bara få en siffra från 1 till 10. Man får använda 

varje siffra bara en gång! 

 

Bra lön  

Goda arbetsförhållanden (fysisk arbetsmiljö)  

Bra relationer på arbetsplatsen, både med kolleger och arbetsledare  

Känslan att vara delaktig i arbete och beslutande (inflytande)  

Arbetsledarens visade uppskattning för utförd arbete  

Möjlighet till utveckling/lära sig nya saker  

Möjlighet att avancera till högre befattning  

Anställningstrygghet  

Intressanta arbetsuppgifter  

Möjlighet att ta eget ansvar och vara kreativ  
 

 


