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Motiverande faktorer i det dagliga arbetet hos undersköterskor. 

- En kvalitativ studie 

 

Cherish Reed och Arzana Pozhegu 

Högskolan Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle. 

 

Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vad det är för faktorer som bidrog till 

att motivera en grupp undersköterskor på ett vårdboende i västra Sverige till att utföra 

sitt arbete. Vidare ville författarna undersöka om undersköterskorna upplevde att 

ledaren bidrog till att öka respektive reducera den upplevda motivationen till att utföra 

arbetet, och på vilket sätt undersköterskorna upplevde sin relation till ledaren. Studien 

utgår ifrån Herzbergs (1959) två-faktor teori, Hackman och Oldhams (1980) 

arbetsdesigns teori och Dansereau, Graen och Haga (1975) Leader-member exchange 

(LMX) theory, och dessa teorier ligger till grund för studiens uppbyggnad. Studien var 

kvalitativ och intervjuer genomfördes med sju undersköterskor och var strukturerade, 

frågorna rörde deras subjektiva upplevelse av motiverande faktorer i det vardagliga 

arbetet. Resultaten av studien påvisade att respondenterna upplevde bekräftelse, 

meningsfullhet av arbetet, arbetskollegor, vårdtagarna och vårdtagarnas anhöriga som 

bidragande faktorer till att motivera dem i det dagliga arbetet. Vidare framkom det i 

studiens resultat att respondenterna ansåg ledaren vara en faktor som reducerande 

motivationen till att utföra det dagliga arbetet, då respondenterna även upplevde 

relationen till ledaren som väldigt bristfällig. I analysen identifierades även en ny 

kategori som författarna valt att kalla ”motstånd”. 

 

 

 

Nyckelord: Motivation, Arbetsmotivation, Ledarskap, Bekräftelse, Arbetskollegor.   
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Motivational factors in the daily work of nurses. 

- A qualitative study 

 

Cherish Reed and Arzana Pozhegu 

Halmstad University, School of Social and Health Sciences 

 

Abstract 

The aim of the present study was to investigate what kind of factors contributed to 

motivate a group of nurses at a nursing home in western Sweden to to perform their 

work. Furthermore, the authors wanted to investigate whether the staff nurses felt that 

the leader helped to increase or reduce the perceived motivation to perform such 

work, and the way in which staff nurses perceived their relationship to the leader. The 

study is based on Herzberg's (1959) two-factor theory, Hackman and Oldham's (1980) 

work designs theory and Leader-member exchange (LMX) theory, and those theories 

are the basis of the study's structure. The study was of a qualitative property, 

interviews were conducted with seven nurses and was structured, the questions 

concerned their subjective experience of motivating factors in their everyday work. 

The results of this study demonstrated that respondents experienced confirmation, the 

meaningfulness of the work, work colleagues, beneficiaries of care and residents' 

families as contributing factors to motivate them in their daily work. It was also found 

in the results of the study that respondents considered the leader as a factor reducing 

the motivation to carry out their daily work, as the respondents also felt the 

relationship with the leader to be very limited. The analysis also identified a new 

category that the authors have chosen to call "resistance". 
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Eftersträvan att finna orsaker till vad som motiverar individer till att jobba har länge 

varit ett mål inom arbetspsykologin. Arbetet är en av de mest tidskrävande 

sysselsättningar en individ kan ägna sig åt under sin livstid då det fyller större delen 

av våra liv. Arbetet i sin tur kan för många individer vara en källa till tillfredsställelse 

medan det för andra individer kan vara en väldigt påfrestande belastning (Herzberg, 

Mausner och Snyderman, 1959). Varför arbetar vi? Maccoby (1989) förklarar att 

arbetet förankrar oss med verkligheten och kan bekräfta om våra idéer och visioner är 

hållbara vilket kräver att vi tyglar vår begåvning och behärskar våra impulser. Vidare 

menar Maccoby (1989) att individen för att förverkliga sin potential måste styra sina 

målsättningar i en riktning som knyter dem an till någon form av social gemenskap då 

individen har behovet av att känna tillhörighet. Vidare menar Maccoby (1989) att 

individen för att känna sig behövd och accepteras in i organisationskulturen först 

måste bli bedömd av andra enligt den måttstock som råder i den befintliga kulturen. 

Vidare förklarar författaren att individens självkänsla är beroende av den bekräftelse 

denne erhåller av andra individers erkännande av utfört arbete (Maccoby, 1989). 

Några av de mest betydelsefulla motivationsfaktorerna till att arbeta kommer ifrån 

igenkännandet av utfört arbete samt från känslan av personlig utveckling i förhållande 

till det ansvarstagande arbetet bidrar med, enligt Herzberg med kollegor (1959). 

Maccoby (1989) förklarar att individer skiljer på arbeten i enlighet med arbetets 

karaktär, dvs. att individen gör skillnad på arbeten som uttrycker en kallelse, arbeten 

de älskar att utföra, arbeten som vi går med på att göra som ett sätt att försörja oss på 

och arbeten som bidrar till en ställning i arbetslivet så att individen senare kan övergå 

till att arbeta med vad de önskar arbeta med. Vidare förklarar författaren att individer 

motiveras till att arbeta av faktorer så som, pengar, njutning, uppskattning, 

berömmelse, makt, kunskap, oberoende, tillfredsställelse och kreativt förverkligande, 

vilket individen har förhoppningar om att arbete skall resultera i (Maccoby, 1989). 

     House och Mitchell (1974) förklarar att en av de viktigaste uppgifter en ledare har 

är att klargöra målsättningar för de anställda och att effektiva ledare därför bör 

sammanlänka de anställdas målsättningar med organisationens målsättningar. House 

och Mitchell (1974) menar att en ledare bör låta de anställda veta vad som förväntas 

av dem och utveckla hållbara relationer med de anställda. Ledarskap handlar om att 

öka arbetsgruppens prestation genom att motivera de anställda genom att återge för de 

anställda hur de kan uppnå sina målsättningar och genom detta bli belönade för 

genomfört arbete, påstår House och Mitchell (1974). En god ledare kan inte direkt 

påverka motivationen hos de anställda men å andra sidan kan en ledare vägleda och 

stärka motivationen (Maccoby, 1989). Vidare menar författaren att en optimistisk och 

vägledande ledare kan bidra till att generera en positiv attityd hos de anställda, medan 

en negativ ledare enbart får de anställda att må dåligt. Det ledarskap som på bästa sätt 

hjälper till att motivera de anställda bygger först och främst på förståelse av de 

anställdas värderingar (Maccoby, 1989).   

     I följande uppsats kommer bakomliggande faktorer som kan ligga till grund för 

vad det är undersköterskorna upplever motiverar dem till att utföra sitt arbete 

undersökas samt hur ledaren kan vara en bidragande motivationsfaktor. Vidare 

undersöks även hur undersköterskorna upplever sin relation till ledaren. Enligt Pinder 
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(1998) har begreppet motivation många definitioner till skillnad från det mer 

specificerade begreppet arbetsmotivation som inte har någon klart accepterad 

definition, dock finns det en definition som täcker upp större delen av begreppet 

vilken är: 

 

”a set of energetic forces that originate both within as well as beyond an individual´s 

being, to initiate work-related behaviors, and to determine its form, direction, 

intensity, and duration” (Pinder, 1998 s. 11) 

 

Björklund (2001) definierar motivation som de krafter som är grundläggande för ett 

specifikt beteende samt hur dessa uppstår och i vilka situationer de kan komma till att 

framträda. Vidare menar författaren att det är av intresse att studera motivation både 

för att få en djupare förståelse för vad det är som driver en människa till att agera, och 

även för att kunna se till den eviga strävan efter effektivisering inom organisationer 

och i deras anställda (Björklund, 2001). 

     Omsorgssektorn är präglad av en mängd olika stressorer så som konfrontationen 

med olika typer av sjukdomar, bortgång av patienter, belastande arbetsuppgifter, 

tvetydiga arbetsroller, begränsade utvecklings möjligheter i arbetet, och ökad 

arbetsbörda orsakad av nedskärningar (Janssen, Jonge och Bakker, 1999). Det har 

gjorts få studier över hur undersköterskor motiveras till att utföra sitt arbete och då 

även studier över hur ledaren kan vara en bidragande motivationsfaktor (Germain och 

Cummings, 2010). Författarna till denna uppsats har på grund av ovanstående 

intresserat sig för vad det är som egentligen motiverar undersköterskor till att utföra 

sitt dagliga arbete. Omsorgssektorn är influerad av nedskärningar trots att patient 

antalet hålls konstant, vilket bidrar till att kraven på de anställda ständigt ökar som i 

sin tur leder till en tyngre arbetsbörda. En viktig faktor på en arbetsplats med höga 

krav och tung arbetsbörda är en kompetent ledare som kan vägleda de anställda 

(Janssen, Jonge och Bakker, 1999).   

 

Bakgrund 

     Omsorgssektorn är präglad av en mängd påfrestande faktorer så som belastande 

arbetsuppgifter, konfrontationer med olika sjukdomar, tvetydiga arbetsroller och 

begränsade utvecklings möjligheter (Janssen, Jonge och Bakker, 1999). Bengtson 

(2003) menar att motivation i arbetslivet är något som blivit mer centralt de senaste 

decennierna, och att de anställdas motivation till att utföra sitt arbete är viktig för 

organisationens effektivitet samt att motivation stimulerar de anställda till att utföra 

ett bättre arbete. Vidare menar Bengtson (2003) att processen till att motivera de 

anställda först och främst börjar med motiverande och engagerade ledare och 

medarbetare. Wiley (1997) menar att satsningar på de anställdas motivation ger 

betydande fördelar för både de anställda och organisationen, då forskning rörande 

arbetsmotivation har identifierat att de anställdas motivation har flera betydande 

faktorer så som högre effektivitet och inspirerande arbete inom organisationen. I en 

kvantitativ studie av Janssen med kollegor (1999) där syftet var att undersöka 156 

sköterskors arbetsmotivation utifrån en modell där relationen mellan stressorer i 
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arbetet och reaktionen stressen utlöser undersöktes. Modellen föreslog fyra centrala 

aspekter av arbetssituationer vilka var, jobbinnehåll, arbetsförhållanden, sociala och 

arbetsrelaterade relationer och anställningsförhållanden. Modellen föreslog även tre 

viktiga stressreaktioner nämligen, en reducerad inre arbetsmotivation, yrkesrolls 

utbrändhet och tendenser till att säga upp sig från arbetet (Janssen et al., 1999). 

Resultaten av studien påvisade att utmanande och meningsfullt arbete var de faktorer 

som hade störst inverkan på den inre arbetsmotivationen. Brist på socialt stöd från 

kollegorna och krävande aspekter av arbetet så som att arbeta under tidspress och ha 

en tung arbetsbelastning var faktorer som ökade risken för utbrändhet. Ouppfyllda 

förväntningar i karriären så som högre lön, mer ansvar och otillfredsställande substans 

i arbetet var de faktorer som bidrog till tendensen att säga upp sig från arbetet 

(Janssen et al., 1999).      

 

 

Teori och tidigare forskning 

 

     Motivation 

     Motivation definieras som ”a process governing choice made by persons or lower 

organisms among alternative forms of voluntary activity” (Vroom, 1964, ref i Porter, 

Bigley och Steers, 2003, s. 1). Motivationsbegreppet definieras vanligtvis genom 

ansträngningens riktning, intensitet och duration, dvs. att motivation styr vad det är vi 

bestämmer oss för att göra, hur mycket, hur ofta och hur länge vi väljer att 

upprätthålla ett visst beteende (Josefsson, 2005; Lindwall, 2004, ref i Hallberg, 2010).   

     Definitionerna av motivation innefattar återkommande gemensamma faktorer så 

som energi, riktning, uthållighet samt alla aspekter av aktivering och vilja. Motivation 

har varit ett centralt och ofta undersökt fenomen inom psykologin därför att det är 

kärnan i den mänskliga biologiska, kognitiva och sociala reglering. Det är därför 

viktigt att undersöka detta då individer som befinner sig i roller så som chefer, lärare, 

religiösa ledare, tränare, läkare och föräldrar bör ta hänsyn till dessa faktorer då 

rollerna involverar att influera andra individer till att agera (Maccoby, 1989). Vidare 

förklarar Maccoby (1989) att individer kan bli motiverade av orsaker så som att de 

värdesätter en aktivitet, eller av yttre påverkan. Vidare kan individer uppmanas till att 

agera av antingen ett varaktigt intresse eller ett incitament då individer kan agera 

utifrån egen engagemang i syfte att lyckas eller i syfte att undvika obehag (Maccoby, 

1989). Kontrasten mellan att drivas av inre motivation eller att påverkas av yttre 

motivationsfaktorer är något alla någon gång upplevt. deCharms (1968) och  Heider 

(1958) menar att huruvida en individ står bakom sitt beteende av egen intresse eller av 

externa faktorer separerade från den egna viljan är något som förekommer i alla 

kulturer. Enligt författarna är de ovanstående hörnstenarna i att försöka förstå de egna 

samt andra individens beteenden (deCharms, 1968; Heider, 1958). 

     Mitchell (1997) beskriver motivation som psykologiska processer som involverar 

affekt, riktning, intensitet och varaktigheten av viljestyrda beteenden i uppfyllandet av 

målsättningar. Maccoby (1989) förklarar att det finns vissa drivkrafter i arbetslivet 

och menar att individer är som mest motiverade till att arbeta när dessa drivkrafter 



  7 

 

upplevs. Några av de drivkrafter Maccoby (1989) nämner som viktiga är, behovet av 

samhörighet, behovet av feedback, behovet av kunnande och behovet av 

meningsfullhet. Behovet av ”kunnande” vidrör framförallt behovet av att prestera och 

prestationen i sig vilket i sin tur kan bidra till att öka kompetens, kontroll och 

självständighet vilket kan bidra till upplevd motivation (Maccoby, 1989). Vidare 

förklarar Maccoby (1989) att det är viktigt att de anställda presterar då det kan leda 

till framgång både för individen och organisationen.  

 

     Herzbergs två-faktor teori 

     Arbetsmotivations teorier innefattar faktorer som motiverar individer att arbeta för 

organisationens ändamål, dessa faktorer kan vara en god ledare, utvecklande 

arbetsuppgifter, god relation till kollegor, respekt, igenkännande och integritet 

(Maccoby, 1989). Intern motivation definieras av de individuella inre drifter som styr 

motivationen genom faktorer så som egenviljan att utföra vissa uppgifter, strävan efter  

att ständigt utvecklas och viljan till att nå framgång (Deci och Gagné, 2005). Extern 

motivation definieras av yttre faktorer som påverkar den individuella motivationen. 

Dessa faktorer kan vara belöningar, tillräckliga resurser på arbetsplatsen, allmänna 

arbetsförhållanden, arbetsrelationer och företagskultur (Herzberg et al. 1959). 

Herzbergs motivationsteori är den mest använda teorin inom området för 

arbetsmotivation, han anses även vara en av de första och mest originella tänkarna 

inom området samt att han utvecklade den första teorin som kunde tillämpas direkt i 

arbetslivet (Porter, Bigley och Steers, 2003). Det huvudsakliga syftet med Herzbergs 

(1966) teorin var att den skulle kunna fastställa faktorer som hos de anställda antingen 

orsakade missnöje eller arbetstillfredsställelse. Herzberg (1966) menade att genom att 

finna dessa faktorer så kunde organisationer bli mer kostnadseffektiva samt generera 

motivation och tillfredsställelse på arbetsplatsen. Med detta syfte som grund utförde 

Herzberg (1966) en studie där syftet var att undersöka vilka faktorer det var som 

påverkade motivationen och arbetstillfredsställelsen. För att utföra undersökningen 

valde Herzberg (1966) 200 individer inom två yrkesgrupper revisorer och ingenjörer. 

De intervjuades med semi-strukturerade frågor samt att frågorna var öppna. Intervjun 

bestod av två frågor där ena var: Kan du beskriva i detalj, när du kände dig bra i ditt 

jobb? Och den andra var: Kan du beskriva i detalj, när du kände dig dålig i ditt jobb? 

Utifrån dessa två frågor fick de deltagande svara på händelser och tillfällen de upplevt 

som negativa respektive positiva på jobbet. Resultatet av studien påvisade att 

tillfredsställelse och missnöje var två separata entiteter som orsakades av olika 

aspekter i arbetet, utifrån detta utvecklade Herzberg (1966) sina idéer rörande de två 

huvudkategorierna som beskriver motivationsfaktorer. I det huvudsakliga resultatet av 

analysen framkom det två kategorier med faktorer, den ena uppstod i situationer som 

ledde till missnöje i behovet att undvika obehag, den andra uppstod i situationer som 

ledde till arbetstillfredsställelse i behovet av att utvecklas. Teorin som utvecklades 

genom detta kom att kallas två-faktor teorin och beskriver relationen mellan 

motivation och arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen. Herzberg (1959) kom att kalla 

dessa två faktorer för hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Herzbergs (1966) 

hygienfaktorer är externa motivationsfaktorer kopplade till arbetsförhållanden som 
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bidrar till missnöje på arbetsplatsen för de anställda då de inte blir uppfyllda. De 

faktorer som hör till hygienfaktorerna är: (1) Ledning – som omfattas av det primära 

förhållandet till chefen, (2) Interpersonella relationer – omfattar alla typer av interna 

relationer inom organisationen, (3) Status – som omfattar faktorer som rör de 

anställdas status och hur detta påverkar motivationen, (4) Lön – omfattats av 

kompensation och alla typer av förhandlingsförlopp, (5) Företagspolitik – omfattar 

företagspolitiken och hur det sprids till organisationen genom exempelvis 

organisationsstrukturen. Hygienfaktorerna skapar inte motivation men reducerar 

faktorerna som ledder till missnöje på arbetsplatsen. Motivationsfaktorerna är å andra 

sidan faktorer kopplade till den interna motivationen i förhållande till 

arbetsuppgifterna.  Herzberg (1966) förklarar att dessa faktorer genererar positiva 

känslor och en positiv attityd inom individen. Dessa faktorer resulterar i en inre 

drivkraft som bidrar till hög motivation och prestation vilket driver individen framåt. 

Faktorerna som hör till motivationsfaktorerna är: (1) Prestation – som omfattas av de 

anställdas prestation och i hur de avslutar en arbetsuppgift, (2) Bekräftelse – omfattar 

alla former av situationer där de anställda får feedback eller ignoreras helt, (3) Själva 

arbetet – omfattas av arbetets utformning och arbetsuppgifterna vilka kan vara 

antingen, enkla, svåra, varierande eller utmanande, (4) Ansvar – omfattas av de 

anställdas upplevelse av delegerat ansvar utan övervakning eller kontroll, (5) 

Befordran – omfattar formella befordringar och degraderingar. Herzberg (1966) 

menar att en balans mellan de två huvudkategorierna i två-faktor teorin kan leda till 

ökad motivation hos de anställda. Herzbergs motivationsteori kommer att ligga till 

grund för föreliggande studie där faktorer som kan påverka undersköterskors 

motivation till att utföra sitt arbete undersöks. I en kvantitativ studie av Furnham och 

Eracleous (2009) där syftet var att undersöka huruvida personliga egenskaper och 

demografiska variabler bidrog till motivation och arbetstillfredsställelse. Variablerna 

testades genom att ställas mot Herzbergs två-faktor teori, där 202 fulltidsarbetare 

deltog. Resultaten av studien påvisade att mellan 9-15% av variansen i motivation var 

beroende av personlighetsegenskaperna utifrån Big Five teorin och de demografiska 

variablerna. Vidare påvisade resultatet att samvetsgrannhet och arbetsstatus var 

signifikant relaterade till arbetstillfredsställelse då 11-13% i variansen av 

arbetstillfredsställelse var beroende av personlighetsegenskaper och demografiska 

variabler (Furnham och Eracleous, 2009).   

 

 

     Hackman och Oldhams arbetsdesignteori 

     Hackman och Oldham (1980) har utvecklat en modell för hur arbetet bör utformas 

för att de anställda ska bli så motiverade som möjligt i arbetet, modellen kom att 

kallas arbetsdesign modellen. För att undersöka hur man på bästa sätt kunde motivera 

de anställda genom utformningen av arbetet tog Hackman and Oldham (1974, 1975) 

hjälp av sitt egen utformade arbetsdiagnostiska frågeformulär, där 658 arbetare från 

sju olika organisationer deltog. Resultatet av studien påvisade att 

arbetsdesignmodellen påvisade relationer mellan tre olika typer av variabler: 

Psykologiska tillstånd, dimensioner av arbetsegenskaper och affektiva resultat 



  9 

 

(Hackman and Oldham, 1974; 1975). Centralt för Hackman och Oldhams (1980) 

arbetsdesignmodell är den inre motivationen som har en betydande roll då egenskaper 

hos arbetet så som uppgiftens betydelse, uppgiftens identitet, krav på färdigheter, 

autonomi och feedback utfört arbete är faktorer som kan påverka motivationen. Dessa 

arbetsegenskaper kan utlösa psykologiska tillstånd hos den anställde, vilka i sin tur 

kan resultera i resultat som kan leda till inre motivation och även till ett bättre resultat 

för organisationen i form av effektivitet. Dessa egenskaper är centrala egenskaper som 

ger upphov till tre psykologiska tillstånd vilka är, känslan av meningsfullhet, känslan 

av ansvarstagande och känslan av att prestera i arbetet. De tre psykologiska tillstånden 

är avgörande då de måste uppfyllas för att de anställda ska kunna utveckla en inre 

känsla av motivation (Hackman och Oldhams, 1980). I en kvantitativ studie av Lee-

Ross (1998) undersöktes tillförlitligheten av Hackman och Oldhams 

arbetsdiagnostiska frågeformulär samt validiteten hos deras arbetsdesign modellen 

bland 163 säsongsarbetare. I analysen av resultatet framkom det att det 

arbetsdiagnostiska frågeformuläret var ett passande instrument i att mäta 

säsongsarbetarnas arbetsattityder och motivation, vidare stödjer resultatet det 

grundläggande i tanken bakom Hackman och Oldhams arbetsdesign teori vilket 

betyder att förhållandena arbetsdesign modellen förutspår oftast är valida (Lee-Ross, 

1998).   

 

 

     Ledarskap 

     Ledarskap definieras genom de karaktärsdrag en individ i ledande position besitter. 

Ledaren har i uppgift att styra anställda i rätt riktning, vägleda organisationen samt att 

handla som medlare mellan den anställde och organisationen (Kang och Stewart, 

2006). Ledarskap definieras som ”the process whereby an individual influences a 

group of individuals to achieve a common goal” (Northhouse, 2001, s. 3). “Processen 

av att influera andra individer involverar vanligtvis att skapa motivation hos andra, 

där ledaren fokuserar på att få individer att samarbeta i syfte att uppnå de 

gemensamma målen” (Vroom och Jago, 2007, s. 18). Enligt Bennis (2007) ska en 

ledare veta i vilken riktning arbetsgruppen rör sig och bidra med vägledning och 

resurser i syfte att hjälpa dem nå sina mål. Vidare menar författaren att en god ledare 

även delger de anställda en vision att sträva efter, dag till dag struktur, motivera 

anställda, ge feedback, etablera interpersonella relationer samt hjälpmedel till att göra 

visionen verklig (Bennis, 2007). Enligt Metcalf och Benns (2012) definition av en 

effektiv ledare så bör en ledare inneha karaktärsdrag eller personlighets egenskaper så 

som t.ex. Intelligens, ärlighet, integritet, självförtroende, ambition, relevant kunskap, 

viljan att leda, självkontroll och karisma för att vara så effektiv som möjligt.          

  

     Leader-member exchange theory (LMX) 

     LMX – teorin utvecklad av Dansereau, Graen och Haga (1975)  beskriver den 

ömsesidiga beslutsprocess där ledaren och den anställde definierar den anställdes roll 

inom organisationen och den utbytesrelation som utvecklas över tid (Dansereau et 

al.1975; Graen och Cashman, 1975). Vidare förklarar författarna att utgångspunkten 
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för teorin är att ledare utvecklar en utbytesrelation med de anställda, där ledaren och 

den anställde ömsesidigt definierar den anställdes roll på arbetsplatsen. 

Utbytesrelationen är baserad på de anställdas kompatibilitet med ledaren, de 

anställdas kompetens samt de anställdas tillförlitlighet. Enligt teorin utvecklar de 

flesta ledarna en hög utbytesrelation med ett fåtal pålitliga anställda som i sin tur blir 

ledarens ”högra hand”. Dessa relationer utvecklas gradvis under en viss tidsperiod 

genom en ömsesidig förstärkning av vissa beteenden under utbytesprocessen, om 

denna utbytesprocess inte avbryts så är sannolikheten att relationen utvecklas till den 

grad att ömsesidigt beroende, lojalitet och stöd uppstår (Dansereau et al. 1975; Graen 

och Cashman, 1975). 

     Enligt Wilson, Sin och Conlon (2010) är grunden till att fastställa en hög 

utbytesrelation ledarens kontroll över de utbyten som är åtråvärda för de anställda. 

Vidare menar författarna att dessa utbyten kan vara tilldelningen av intressanta och 

åtråvärda arbetsuppgifter så som överlåtande av ansvar och auktoritet, mer tillgång till 

information, chans att påverka ledarens beslut, belöningar så som löneförhöjning, 

speciella förmåner samt personligt stöd. I utbyte för dessa förmåner bidrar de 

anställda i gengäld med olika typer av förmåner så som hårt arbete, högre 

engagemang i arbetet, lojalitet samt att de tar på sig ytterligare ansvar så som att 

hjälpa ledaren med dennes administrativa ansvar (Wilson et al. 2010 ). 

     Enligt Yukl (2013) är de anställdas engagemang viktigt då ledarens arbetsgrupp 

oftast har uppgifter som kräver omfattande initiativ och prestation av de anställda. 

Stödet från de engagerade anställda kan vara ovärderligt för en chef som har brist på 

tid och energi att genomföra sin administrativa skyldighet. Enligt Yukl (2013) kan den 

höga utbytesrelationen skapa vissa obligationer och begränsningar för ledaren då 

ledaren måste upprätthålla dessa relationer genom att rikta sin uppmärksamhet mot de 

anställda, förbli mottaglig inför deras känslor och behov och använda sig av mer 

tidskrävande influerande metoder så som övertalning och konsultation. Yukl (2013) 

menar att ledaren inte kan använda sig av tvång och inte heller använda sig av 

organisationens formella regelverk utan att skada den speciella relation som 

utvecklats genom ömsesidigt utbyte. Vidare förklarar Yukl (2013) att en låg – 

utbytesrelation karakteriseras av ett lågt ömsesidigt utbyte då de anställda enbart 

behöver följa de formella arbetskraven samt att de anställda enbart får standardiserad 

ersättning, dvs. lön för utfört arbete (Yukl, 2013). 

      Ferris med kollegor (2009); Schriesheim, Castro och Cogliser (1999) förklarar att 

kvalitén av utbytesrelationen vanligtvis präglas av faktorer så som ömsesidig tilltro, 

respekt, tillgivenhet, stöd och lojalitet. Vidare har LMX – teorin sagts innehålla andra 

aspekter av relationer så som, inflytande, delade värderingar och förpliktelser. 

     I de första studierna över utbytesteorin som då kallades Vertical dyad linkage 

(VDL) teorin fokuserade forskarna på de vertikala kopplingarna ledarna formade med 

var och en av sina anställda (Dansereau, Graen och Haga, 1975). Vidare förklarar 

grundarna till teorin att en ledares relation till arbetsgruppen i helhet ses som en serie 

av vertikala dyader.       
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Domäner av ledarskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Den dyadiska interaktionsprocessen mellan ledaren och den anställda, inspirerad av 

Graen och Uhl-Bien, 1995)   

      

I bedömningen av de vertikala dyadernas egenskaper hittade forskarna två generella 

typer av relationer, den första av dessa var baserad på utökat rollansvar inom 

organisationen (Dansereau et al. 1975). Vidare förklarar författarna att de anställda 

som befinner sig i denna sfär var kallade ”inne-gruppen”. Den andra generella 

relationen var baserad på formella anställningskontrakt, de anställda som befann sig i 

denna relation kallades ”ute-gruppen” (Dansereau et al. 1975). Inom en organisation 

blir de anställda antingen en del av ”inne-gruppen” eller ”ute-gruppen” beroende av 

hur väl dessa jobbar ihop med ledaren och hur ledaren i sin tur jobbar med de 

anställda. De anställda som är intresserade av att förhandla med ledaren om vad denne 

är villig att göra för gruppen som helhet blir en del av ”inne-gruppen”, de anställda 

som inte är intresserade av att ta ansvar för nya och utmanande arbetsuppgifter blir en 

del av ”ute-gruppen”, menar Dansereau med kollegor (1975). De anställda som 

befinner sig i ”inne-gruppen” erhåller mer information, inflytande, självförtroende 

och stöd från ledaren än de anställda som befinner sig i ”ute-gruppen”. De anställda 

som befinner sig i ”inne-gruppen” gör extra arbetsuppgifter för ledaren och ledaren 

återgäldar tjänsten, medan de anställda som befinner sig i ”ute-gruppen” är mindre 

kompatibla med ledaren vilket resulterar i att de anställda i denna grupp bara åker till 

jobbet, utför sina arbetsuppgifter och åker hem (Dansereau et al. 1975).   

     I en kvantitativ studie utförd av Atwater och Carmeli (2009) undersöktes 

förhållandet mellan de anställdas perception av utbytesrelationen och individernas 

energi och kreativitet på jobbet, där de undersökte 255 anställda på en industriell 

serviceorganisation. Studien påvisade att om de anställda upplevde en hög 

utbytesrelation till ledaren var det positivt kopplat till de anställdas känsla av energi 
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vilket i sig var relaterat till ett högre jobbengagemang. I en studie av Harris, Wheeler 

och Kacmar (2009) studerades hur utbytesrelationen är kopplad till egenmakt då 

genom att undersöka hur egenmakt modererade påverkan av utbytesrelationen på 

arbetsresultat så som arbetstillfredsställelse, omsättning, arbetsprestation och 

organisationskulturens påverkan, genom en kvantitativ studie med 333 deltagare. I 

studiens resultat fann de att egenmakt och utbytesrelationen hade en positiv 

påverkande effekt på jobb resultaten då i form av tillfredsställande resultat, öka 

arbetsprestation, innehållsbaserad prestation, motivation, arbetstillfredsställelse och 

ökat engagemang gentemot organisationen (Harris et al. 2009). Enligt Harris med 

kollegor (2009) har större delen av de empiriska bevisen som rör kvalitén av ledares 

relation till de anställda resulterat i att forskare dragit slutsatser om att denna relation 

är en av de viktigaste faktorerna i arbetet för de anställda, och kanske även en av de 

viktigaste faktorerna för resultat på arbetsplatsen. 

     Northhouse (2013) menar att organisationer tjänar på att ha ledare som är kapabla 

till att skapa goda arbetsrelationer samt att när ledare och anställda har ett bra utbyte 

känner de sig bättre till mods och uppnår mer vilket får organisationen att utvecklas. 

      

     Syfte och problemformulering 

     Syftet med föreliggande studie är att undersöka på vilket sätt en grupp 

undersköterskor på ett vårdboende i västra Sverige upplever sin relation till ledaren 

samt hur dessa faktorer kan kopplas till teorier som rör arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse. Vidare undersöks på vilket sätt undersköterskorna upplever att 

ledaren bidrar till att öka respektive reducera den upplevda motivationen till att utföra 

de dagliga arbetet samt vad det är för övriga faktorer undersköterskorna upplever  

motiverar dem till att utföra sitt dagliga arbete. I och med detta vill författarna till 

denna studie få en ökad förståelse för undersköterskornas subjektiva upplevelser av 

motivationsfaktorer som driver dem till att utföra sitt dagliga arbete. 

Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

 

På vilket sätt upplever undersköterskorna sin relation till ledaren? 

På vilket sätt upplever undersköterskorna att ledaren bidrar till att motivera dem i 

arbetet? 

Vilka faktorer upplever undersköterskorna är bidragande till att motivera dem till att 

utföra sitt arbete? 

 

Metod 

 

     Vetenskapligt förhållningssätt 

     Kunskaper om vetenskaplig metodik innebär att få insikt i generella 

forskningsprocesser, menar Bryman (2008) vidare menar författaren att den 

förvärvade insikten av hur forskning går till ger en större förståelse för de krav som 

ställs och information om de olika faserna som finns i en vetenskaplig undersökning. 
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Då en studie utförs är det av vikt att veta vilket förhållningssätt forskarna utgår ifrån. 

Ett vanligt förhållningssätt som används i kvalitativa studier är hermeneutik. I ett 

hermeneutiskt förhållningssätt söker forskarna efter förståelsen av helheten och 

individens subjektiva upplevelser i samband med kvalitativa studier (Bryman, 2008). 

Bryman (2008) beskriver att den centrala idé som ligger till grund för det 

hermeneutiska förhållningssättet är att de forskare som analyserar en text ska söka 

textens betydelse utifrån de perspektiv den individ som gett upphov till materialet 

haft. Vidare menar Bryman (2008) att det hermeneutiska förhållningssättet söker 

förståelse för hur varje individ tänker och vilka värderingar som styr dess beteende. 

Då denna studie söker individens subjektiva upplevelser för att få en ökad förståelse 

kommer ett hermeneutiskt förhållningssätt att användas genom studiens gång. 

 

     Urval 

     Vid urvalet av respondenter valdes sju undersköterskor från olika avdelningar på 

ett äldreboende ut, genom att på deras arbetsplats fråga vilka som ville delta i vår 

studie. Undersköterskorna hade mellan 8-25 års erfarenhet inom yrket och var i 

åldrarna 27-53, fyra av respondenterna var kvinnor och tre var män. Respondenterna 

valdes ut via ett så kallat bekvämlighetsurval då författarna till uppsatsen valde ut 

deltagarna från tillfrågade på vårdboendet. Enligt Trost (2010) är det positiva med 

denna typ av urval är att det sparar tid dock kan det förekomma självselektion. 

Författaren menar att urvalet av respondenter i detta fall kan skilja sig från den övriga 

populationen på vårdboendet  i vissa avseenden (Trost, 2010). 

 

     Material/Instrument 

     Som datainsamlingsmetod användes strukturerade och standardiserade 

intervjufrågor där intervjuerna var likadant utformade för alla respondenter (se bilaga 

för intervjuguide). Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte med ljudupptagare och 

ljudfilerna raderades direkt efter transkriberingen för att skydda respondenternas 

identitet. Intervjufrågorna utformades utifrån Herzbergs två-faktor teori, Hackman 

och Oldhams arbetsdesigns teori samt Leader-member exchange (LMX) teorin (se 

bilaga). 

 

     Procedur 

     Kontakt med respondenterna togs via personlig kontakt med äldreboendet då en av 

författarna till studien har en koppling till yrket. Efter kontakten med äldreboendet 

delades ett informationsbrev ut till alla respondenter (se bilaga), kort därefter 

samlades de skriftliga samtyckena med godkännandet från respektive respondent att 

delta i studien in. Intervjuerna utfördes på arbetsplatsen i enskilda rum, varje intervju 

varade mellan 30-60 minuter och spelades in med båda författarna närvarande. 

Transkribering av intervjumaterialet genomfördes då alla intervjuer var avklarade. 

Vidare analyserades materialet genom en induktiv analys som resulterade i fem olika 

teman som ligger till grund för studiens resultat.  
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     Analysmetod 

     Bearbetningen och analysen av den kvalitativa metodens empiri kan göras genom 

att använda teoretiska ledtrådar för att konkretisera och kategorisera då det är viktigt 

att analysen ställs mot utvalda teorier, eller så kan man tydligt dela upp empirin i 

kategorier. I en kvalitativ studie är det även möjligt att antingen direkt koda svaren 

eller att koda svaren efter genomförandet, om det finns tydliga kategorier i teorin som 

använts för studien kan forskaren utgå ifrån dessa i sin analys av materialet (Maykut 

och Morehouse, 2003). I denna studie valde författarna att kategorisera materialet 

utifrån de teoretiska ledtrådarna i studiens material där även mönster och viktiga 

aspekter framkom samt att kategorierna utgick från teorierna som studien grundar sig 

i. Därefter valde författarna att genomföra en induktiv analys vilket innebär att 

mönster och samband studeras och analyseras, detta gjordes med hjälp av färgpennor 

för att lättare särskilja kategorierna vilket bidrog till att det var lättare att upptäcka 

samband och viktiga aspekter (Bryman, 2011). 

     Det framkom en ny kategori som inte hörde samman med de ursprungliga 

teorierna, vilken även redovisas i resultatet då det påvisar att studien visar på nya 

resultat oberoende från de ursprungliga teorierna. 

 

     Etiska aspekter 

     Innan intervjuer påbörjas finns det ett antal etiska aspekter som måste tillgodoses, 

menar Maykut och Morehouse (2003). Information ska ges till deltagarna om studien, 

deltagarna skall även ge sitt samtycke och informeras om studiens syfte och 

konfidentialitet, dvs. att deltagare svar inte kan kopplas till enskild individ, rätten att 

dra sig ur när som helst, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt till att ta del av 

slutresultatet (Maykut och Morehouse, 2003). Efter att kontakt tagits med deltagarna 

delade vi ut ett informationsbrev personligen där syftet med studien samt dess 

upplägg klargjordes. Vidare klargjordes frivilligheten att delta i studien, att allt de sagt 

i intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, att de hade rätt till återkoppling 

samt att de hade rätten att dra sig ur studien när som helst. 

 

Resultat 

 

Bekräftelse och prestation som primära faktorer för upplevd motivation (intern 

motivation) 

     Majoriteten av respondenterna uppgav att alla former av bekräftelse på 

arbetsplatsen från kollegorna, vårdtagarna och ledaren är faktorer som har stor 

inverkan på den upplevda motivationen. De mest avgörande faktorerna var enligt 

respondenterna kollegornas bekräftelse efter utfört arbete, bekräftelsen de får från de 

anhöriga till de boende och ledaren. Respondenterna ansåg även att prestationen var 

en motiverande faktor då den känsla de fick efter utförandet av en arbetsuppgift i sig 

själv var en faktor som bidrog till viljan att fortsätta arbeta. 
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”Feedbacken kommer från de boende när de säger att de är nöjda, de är mitt 

feedback. Sen är det mellan arbetskamraterna det är inte ofta men ibland får man en 

klapp på ryggen när man har utfört ett bra och hårt arbete.” (Intervjuperson 1). 

 

”Uppskattning asså får man uppskattning för det man gör då ökar motivation att bli 

bättre, det kan vara från att spela fotboll till allt man gör i livet. Ja uppskattning, om 

man blir pushad och peppad så blir man ju motiverad och då känner jag motivation 

till att bli bättre.” (Intervjuperson 3)   

 

Vidare anses de anhöriga till de boende vara en faktor som motiverar till viljan att 

prestera extra. 

 

”De är ju och se glädje och smärtlindring hos den jag gett vård. Arbetskollegor 

uppskattning och anhörigas trygghetskänsla är annan feedback jag kan få då vet jag 

hur jag presterat i mitt arbete.” (Intervjuperson 5). 

 

”Den enda feedbacken jag fått efter utfört arbete är från de anhöriga och det känns 

roligt.” (Intervjuperson 2). 

 

”En situation är väl då när vi tar hand om patienter som har palliativ vård, jag får 

väldigt mycket positivt från de anhöriga vilket höjer min prestation eftersom jag 

känner att jag utfört något både att ta hand om patienten och varit ett stöd för de 

anhöriga, de är nog en fördel men jag finner inga nackdelar direkt för det finns inget 

negativt i den situationen.” (Intervjuperson 1). 

 

Arbetskollegorna verkar för större delen av respondenterna vara en viktig motivations 

faktor i arbetet, men att kollegorna i mellan åt även kan vara en faktor som reducerar 

motivationen till att utföra det dagliga arbetet. 

 

”Från arbetskamraterna får man ofta feedback och mest positivt för då jobbar man 

framåt och är öppen för nya förslag.” (Intervjuperson 2). 

 

”Arbetskollegor är inte heller direkt så där motiverande de kan frysa ut en och 

egentligen är det viktigt för bara det påverkar om man vill komma och jobba.” 

(Intervjuperson 7). 

 

 

Respondenterna ansågs vårdtagarna vara en motiverande faktor i arbetet. 

 

”Jag får som sagt positiv och negativ feedback från de boende och det får jag direkt 

så då vet man vad man kan bli bättre på direkt.” (Intervjuperson 7). 
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”Feedbacken kommer från de boende när de säger att de är nöjda, de är min 

feedback.” (Intervjuperson 1). 

 

”Ja, egentligen all form där de boende säger att man gjort bra jobb, är trygg och 

lugn. Det är positivt när de boende ger respons på det, att man gör de boende glada 

och nöjda på alla möjliga sätt.”  (Intervjuperson 7). 

 

Respondenterna ansåg att ledaren vara en annan betydelsefull motiverande faktor i 

arbetet då respondenterna anser att en ledare bör vara lyhörd och ge någon form av 

bekräftelse efter utfört arbete vilket den nuvarande ledaren inte gör enligt 

respondenterna. 

 

”När den gamla chefen var här hade jag så dålig lön att det sänkte motivationen 

rejält kan jag säga. Sen är det feedbacken jag får ju inte de, och hade man fått de 

oftare så hade man ju känt lite mer motivation. Den gamla chefen gav ju feedback och 

fanns där, då var man mer motiverad om man säger så.” (Intervjuperson 6). 

 

”Ett samtal med chefen där jag fick väldigt taskig kritik och inte fick en tillräckligt 

bra löneförhöjning och anledningen till det var för att jag hade fått XX avvikelser på 

XX år. Då känner man sig värdelös och det påverkade min motivation negativt, jag 

kände mig inte speciellt motiverad till att jobba.” (Intervjuperson 7). 

 

”Det har jättestor betydelse att chefen ger sina anställda feedback och motiverar XX 

till att bli ännu bättre. Att arbeta tillsammans med chefen för att utveckla 

omvårdnaden och tillsammans hitta lösningar på problem. Tyvärr gör inte min chef 

något av det här vilket leder till att man inte känner större motivation till sitt arbete.” 

(Intervjuperson 3). 

 

Ledarens påverkan på de anställda som en faktor till missnöje på arbetsplatsen 

(extern motivation) 

     Respondenterna anser att ledaren är en faktor som bidrar till missnöje på 

arbetsplatsen då ledaren påverkar den externa motivationen negativt, vilket 

respondenterna uppfattar reducerar den generella motivationen till att utföra sitt 

arbete. 

 

”Jag känner att jag är illa omtyckt av min chef och att XX tar frågor om jobb och 

arbetsmiljö personligt och att XX är trött på sitt jobb och motarbetar förändringar. 

Jag ser XX som en bakåt strävare också. Min relation till XX är bra men XX relation 

till mig är inte bra så känns det. Jag tycker ingenting om XX egentligen jag tycker 

bara att XX ska vara den arbetsgivare som XX är anställd att vara.” (Intervjuperson 

2). 

 

”Jag har en väldigt dålig relation till chefen och XX känner nog samma sak för mig.” 

(Intervjuperson 3). 
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”Relationen är mycket frostig, det är svårt att kommunicera med chefen för att XX 

inte lyssnar och oftast avbryter XX mig, förringar mig oftast. Jag undviker XX helst.” 

(Intervjuperson 5). 

 

”Jag känner så här ibland, att man inte blir tagen på allvar. Jag känner att XX 

nedvärderar mig och mina kollegor. XX tycker att vi är jobbiga. Vi kan prata och så 

där men jag litar inte på XX, de gör jag inte, jag skulle aldrig lämna ut mig till XX för 

det förtroendet finns inte där om man säger så.” (Intervjuperson 6). 

 

”Genom inlagda kurser som vi inte får ta del av, teckenspråks utbildning fick vi men 

det ville XX inte ge oss för fem öre egentligen. Sedan demensutbildning har vi fått de 

senaste fem åren. Det finns fler saker jag skulle vilja lära mig egentligen men sen 

finns det inte så mycket man skulle vilja lära sig på det här jobbet men att man får 

möjlighet till det är bra.” (Intervjuperson 7). 

 

Vad respondenterna anser vara meningsfullt i sitt arbete 

     Majoriteten av respondenterna ser sitt arbete som meningsfullt då de anser att 

omhändertagandet av människor som befinner sig på ålderns höst är högst givande. 

 

”Mitt arbete är meningsfullt för att jag tycker om att hjälpa människor som är i behov 

av hjälp och det leder till att jag själv mår bra inombords. En dag kommer jag själv 

hamna i den situationen då kommer jag vara tacksam om det finns någon som vill 

hjälpa mig.” (Intervjuperson 3). 

 

”Min låga lön är samhällets spegel på hur samhället värderar mitt arbete. När 

boende får en så normal vardag som möjligt och livskvalité för de boende det är 

viktigt för mig att se att de boende har det bra.” (Intervjuperson 4). 

 

”Lönemässigt är det inte (skrattar) mestadels är de såna situationer där man får vara 

till hjälp det är mycket därför man är här, att man hjälper till helt enkelt de svårt 

sjuka. Sen när de boende frågar efter en då vet man att där har jag gjort något bra. 

Jag gillar den kontakten med människor det är därför jag jobbar här.” 

(Intervjuperson 6). 

 

”Genom att jag får de gamla att ha en trygg livskvalité och jag får dem att känna sig 

trygga och väl omhändertagna också hjälpa dem med problem som dyker upp så som 

smärta. Jag förbättrar deras livssituation helt enkelt.” (Intervjuperson 7). 

 

Ledarskap och de anställdas upplevda relation till ledaren som en motivations 

faktor i arbetet 

     Respondenterna anser sin ledare vara en bidragande faktor till reducerad 

motivation på arbetsplatsen samt att de anser sin relation till ledaren som något 

otillräcklig, då ledaren för det mesta ignorerar deras synpunkter på förslag till 
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förbättringar på arbetsplatsen. Respondenterna anser även att ledaren misslyckas i 

skapa hållbara relationer till dem samt att när ledaren väl har gjort en ansats till att 

skapa en relation inte lyckas upprätthålla den. 

 

”Hur jag upplever den? finns inget ledarskap känner jag. XX bryter tystnadsplikt, XX 

är oprofessionell i sin yrkesroll. XX vill ha dålig stämning i gruppen för att ha makt, 

eller vad säger man? för att ha makt till att känna sig som en chef men det gör XX på 

fel sätt. det bidrar till noll motivation, man har ingen motivation alls. Det enda som 

motiverar till att gå till jobbet är arbetskamraterna.” (Intervjuperson 1). 

 

”Min chef vet inte vad ledarskap innebär. Det är skillnad på ledarskap och maktbehov 

vilket jag anser att min chef har. Som jag sagt innan så finns det ingenting som har 

med min chef och XX roll att göra som motiverar mig i mitt arbete. Mina kollegor och 

de boende är de som motiverar mig.” (Intervjuperson 3). 

 

”Att XX är för trött och inte har orken att göra ett ledarskap rätt, den bidrar till 

absolut ingenting, XX bara motarbetar oss, XX motiverar oss mer till att bli av med 

XX mer, de ord som kommer ut de grodor som kommer ut, XX borde gå i kurs för att 

lära sig lite om ledarskap. XX kan inte ta emot något, XX tar allt personligt och tycker 

att vi är jobbiga.” (Intervjuperson 4). 

 

”Jag upplever min chefs ledarskap inkompetent och XX visar förakt för sin personal. 

Jag upplever XX slentrianmässig och maktberusad. Konfliktskapande för den delen 

också. XX går på dem som XX känner är lite mer okunniga just för att XX kan vinna 

det argumentet och då känner väl XX någon slags makt antar jag.” (Intervjuperson 

5). 

 

”Jag upplever att min chef inte är en bra ledare XX är ingen bra chef. Man känner att 

man inte har XX som en ryggrad som man ska göra med en ledare. XX sticker huvudet 

i sanden så fort det uppstår någonting. XX kan inte ta ansvar för sina egna 

handlingar och skyller allt på alla andra. Då känner jag ingen motivation det är inte 

motiverande för jag känner ska jag göra et bra jobb men inte XX. XX ska föregå med 

gott exempel men det gör XX inte. Så XX brister i sitt ledarskap tyvärr. Därför har jag 

många gånger funderat på att sluta här för att man känner att man inte får någon 

respons och det skapar frustration.” (Intervjuperson 6). 

 

”Obefintlig, XX talar osanning, XX skjuter upp allting och XX glömmer bort vår 

grupp. Att dela ut information till oss existerar inte för XX, vi nämns aldrig. Den 

attityden har XX tyvärr för XX vill inte ha oss men XX är tvungen till att ha oss. Att ha 

en chef som inte bryr sig och inte levererar det en chef ska är tyvärr väldigt 

omotiverande, XX varken leder eller hjälper utan bara stjälper.” (Intervjuperson 7). 
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     ”Motstånd” som motiverande faktor. 

     Författarna hittade i bearbetningen av materialet en ny kategori vilken var 

”motstånd”. Där respondenterna uttrycker en vilja att ta sig över och förbi det som 

korsat deras väg samt att respondenterna ser motståndet som motiverande. 

 

”Jag tycker att XX bygger sitt ledarskap på att baktala människor även anhöriga och 

istället för att ta tag i problem som kan gälla fysiska och psykiska arbetsskador och 

avvikelse hantering det sopar XX under mattan. XX är negativt inställt till alla typer 

av förändringar, lyfter bara fram saker som gagnar XX. Det största problemet är att 

XX tar all typ av kritik personligt och blir hämndlysten. Det som kan motivera mig i 

den här situationen de är att jag vill bli bättre i min yrkesroll och göra ett bättre jobb 

än chefen.” (Intervjuperson 1). 

 

”En grej är väl att när ens kollegor inte bryr sig då kan jag känna mig omotiverad. 

Det är det enda jag har och säga för jag är för de mesta alltid motiverad även om det 

uppstår motstånd då blir jag ännu mer motiverad till att få fram det jag vill.” 

(Intervjuperson 2). 

 

”Undersköterskor har låg status i samhället vilket man även ser på lönerna. Detta 

påverkar min motivation till att vidare utbilda mig.” (Intervjuperson 3). 

”Tidigare chefer har gett mig möjlighet har ifrågasatt mig i vissa beslut jag har tagit 

och det har varit positivt, de har ifrågasatt mig konstruktivt men chefen nu ger ingen 

feedback på utfört arbete. Den motivationen den har bidragit till är förhoppningen 

om att XX ser sig om efter ett annat jobb. ” (Intervjuperson 5). 

 

 

Diskussion 

     Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som undersköterskors upplever 

ligger till grund för motivationen till att utföra sitt dagliga arbete samt hur de upplever 

relationen med ledaren som en bidragande faktor för den upplevda motivationen. 

Vidare ville författarna undersöka på vilket sätt undersköterskorna upplevde sin 

relation till ledaren då ledare enligt litteraturen själv är en motivationsfaktor. 

Resultaten av studien påvisade att respondenterna upplevde bekräftelse, 

meningsfullhet av arbetet, arbetskollegor, vårdtagarna och vårdtagarnas anhöriga som 

bidragande faktorer till att motivera dem i det dagliga arbetet. Vidare framkom det i 

studiens resultat att respondenterna ansåg ledaren vara en faktor som reducerade 

motivationen till att utföra det dagliga arbetet, då respondenterna även upplevde 

relationen till ledaren som bristfällig. I analysen upptäcktes även en ny kategori kallad 

motstånd som en motiverande faktor. 
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     Motivationsfaktorer 

     Samtliga respondenter upplevde att prestation, dvs. genomförandet och 

slutförandet av arbetsuppgifter var betydande för den upplevda motivationen till att 

fortsätta prestera i arbetet (se citat från intern motivation i resultatet). 

     Herzberg (1966) förklarar att motivationsfaktorer är kopplade till den upplevda 

inre motivationen till att utföra arbetsuppgifterna och att den inre motivationen kan 

leda till positiva känslor samt en positiv attityd inom individen, vidare kan de positiva 

känslorna och attityden i sin tur resulterar i en inre drivkraft som bidrar till en förhöjd 

motivation och prestation som driver individen framåt. I detta fall är det Herzbergs 

(1966) motivationsfaktorer bekräftelse och prestation som ligger till grund för 

majoriteten av respondenternas upplevda motivation. Majoriteten av respondenterna 

uppger att slutförandet av en arbetsuppgift är givande då det höjer deras motivation 

gentemot arbetet och driver dem till att vidare prestera i sitt arbete.  

     Maccoby (1989) förklarar att individer kan bli motiverade av orsaker så som om de 

värdesätter en aktivitet eller av yttre påverkan då en individ antingen agerar utifrån 

eget intresse eller på grund av ett incitament i syfte att utföra sitt arbete till bästa 

förmåga. Respondenterna anger att de värdesätter sina arbetsuppgifter vilket i sin tur 

bidrar till att de blir motiverade till att prestera (se citat från intern motivation i 

resultatet).  

     Mitchell (1997) beskriver motivationen som inre psykologiska processer som 

involverar affekt, riktning, intensitet och varaktigheten av viljestyrda beteenden i 

uppfyllandet av målsättningar. Maccoby (1989) förklarar att det finns vissa drivkrafter 

som influerar en individs mål riktning och att en av dessa drivkrafter är 

prestationsdriften. Vidare beskriver författaren att prestationsdriften utvecklar, stärker 

och motiverar individer till att ta sig an utmaningar då prestationen kan bidra till att 

öka kompetensen, kontrollen och självständigheten i arbetet (Maccoby, 1989). 

Maccoby (1989) påpekar även att om det är så att prestationsdriften hamnar i konflikt 

med andra aspekter av arbetet så som ökade krav och psykologisk påfrestning kan det 

bidra till att individen inte till bästa förmåga kan utföra sitt arbete vilket i sin tur kan 

leda till en reducerad prestation (Maccoby, 1989). Författarna till studien anser att 

respondenterna tydligt framhåller att de ser sina arbetsuppgifterna som givande då 

respondenterna uttrycker hur viktigt det för dem att vårdtagarna har ett drägligt liv 

och att respondenterna bidrar med detta genom att de ser sitt arbete som meningsfullt. 

Vidare anser författarna det är denna känsla av meningsfullhet som bidrar till att 

motivera respondenterna till att vidare prestera i det dagliga arbetet.      

     I linje med den här studiens resultat framkom det att respondenterna ansåg att alla 

former av bekräftelse på arbetsplatsen då ifrån kollegorna, vårdtagarna, vårdtagarnas 

anhöriga och ledaren var de viktigaste faktorerna kopplad till den upplevda 

motivationen till att utföra det dagliga arbetet (se citat från intern motivation i 

resultatet).  

     Enligt Herzbergs (1966) två-faktor teori omfattar motivationsfaktorn bekräftelse 

alla former av situationer där den anställde får bekräftelse, men även i fallen då de 

anställda ignoreras helt. Författarna till studien anser att bekräftelsen från kollegorna, 

vårdtagarna och vårdtagarnas anhöriga är den primärt bidragande faktorn för 
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undersköterskornas upplevda motivation till att utföra det dagliga arbetet. 

      

     Hygienfaktorer   

     Enligt respondenterna så är en bristande relation till ledaren en av de faktorer som 

leder till missnöje på arbetsplatsen då respondenterna anser att ledaren bidrar till att 

reducera deras upplevda motivation till att utföra det dagliga arbetet (se citat från 

extern motivation i resultatet). 

     Hygienfaktorerna är externa motivationsfaktorer kopplade till arbetsförhållanden 

som kan bidra till missnöje på arbetsplatsen när de inte blir tillfredsställda. 

Hygienfaktorerna reducerar faktorer som leder till missnöje på arbetsplatsen men 

bidrar inte till själva motivationen så som motivationsfaktorerna gör (Herzbergs, 

1966). Enligt respondenterna är ledarens brister det som till större delen reducerar 

motivationen i arbetet då de anser att ledare som brister i att på ett effektivt sätt kunna 

motivera sina anställda till att arbeta effektivt inte föregår med ett gott exempel. 

     Respondenterna upplever att ledaren brister i sin förmåga att leda sina anställda då 

ledaren i enlighet med samtliga respondenters citat helt och hållet ignorerar dem, dvs. 

avvisar de anställdas synpunkter på allt som rör arbetet. Det kanske kan vara vara så 

att en ledare beter sig på ett sätt som för en ledare är opassande då genom att ignorera 

de anställdas åsikter, ta saker som rör arbetet personligt, vara hämndlysten, göra saker 

för egen vinning samt för att trigga de anställda till att själva nå sina målsättningar 

utan att förlita sig på ledaren. I detta fall kan det vara så att ledaren då respondenterna 

klart och tydligt påvisar att deras ledare brister i att leda dem istället framkallar en 

omedvetet respons, som författarna till denna studie valt att kalla ”motstånd” dvs. 

motståndet som i denna studie tycks framkalla en viss motivation. Detta i koppling till 

Herzbergs (1966) hygienfaktorer där ledningen omfattar det primära förhållandet de 

anställda har till ledaren samt är en av de externa motivationsfaktorer som kan leda till 

missnöje på arbetsplatsen. Då detta leder till missnöje på arbetsplatsen visar det hur 

viktigt det är för de anställda att ha en bra relation till ledaren för att öka den upplevda 

motivationen till att utföra sitt arbete. 

 

     Meningsfullhet i arbetet (arbetsdesign teorin) 

     Respondenterna ser på meningsfullheten i arbetet som en starkt motiverande faktor 

till att utföra sitt arbete då lönen enligt majoriteten av respondenterna är otillräcklig i 

förhållande till arbetet de utför vilket inte anses som motiverande (se citat från 

meningsfullhet i arbetet i resultatet). 

     Enligt Hackman och Oldhams (1980) arbetsdesign teori är det den inre 

motivationen som har betydelse för hur arbetet ter sig då egenskaper i arbetet så som 

uppgiftens betydelse, uppgiftens identitet, krav på färdigheter, autonomi och feedback 

utfört arbete vilka kan påverka den anställda att hamna i psykologiska tillstånd som i 

sin tur leder till inre motivation. De psykologiska tillstånden kan ge upphov till är 

känslan av meningsfullhet, känslan av ansvarstagande och känslan av att prestera i 

arbetet (Hackman och Oldham, 1980). I linje med respondenternas svar kan det enligt 

författarna till uppsatsen tyckas att upplevelsen av meningsfullhet i arbetet är 

essentiell för respondenterna. Den känsla som respondenterna upplever ökar deras 
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generella motivation är meningsfullhet i arbetet speciellt eftersom de arbetar med 

människor. Respondenterna anser känslan av meningsfullhet vara en väldigt drivande 

faktor då lönen inte är något vidare incitament till att motivera undersköterskorna till 

att utföra sitt arbete. 

 

     Utbytesrelationen mellan ledare och anställd (LMX)     

     Respondenterna anser att en bristande relation till ledaren grundas i att ledaren har 

en oförmåga till att leda vilket i sig kan leda till att även de anställda brister i sina 

åtaganden (se citat från utbytesrelationen i resultatet).   

     Kärnan i LMX teorin är att ledaren utvecklar en utbytesrelation med den anställde 

genom ett ömsesidigt utbyte där den anställdes roll definieras (Dansereau et al. 1975; 

Graen och Cashman, 1975). Utbytesrelationen är baserad på den anställdes 

kompatibilitet med ledaren, om utbytesrelationen är hög kan det leda till att känslor av 

beroende, lojalitet och stöd uppstår, är utbytesrelationen å andra sidan låg bidrar det 

till att den anställde inte anstränger sig utöver de formella arbetskraven (Yukl, 2013). 

Det kan vara så att utbytesrelationen mellan ledaren och undersköterskorna är låg då 

ledaren enligt respondenterna inte verkar bidra med det som krävs av en ledare i 

arbetet. Vidare kan det vara så att en bristande relation till  ledaren på lång sikt kan 

komma att spilla över i de relationer de anställda har sinsemellan till följd av den 

missämja ledarskapet skapat. Vidare kan det tyckas att de tillkortakommanden ledaren 

har i att återgälda de vardagliga problem som uppstår på arbetsplatsen kan komma att 

resultera i frustration hos arbetsgruppen.  Ett resultat av att de vardagliga problemen 

inte blir lösta kan tänkas resultera i osämja mellan kollegor där det inte tidigare fanns 

någon osämja.  

 

     ”Motstånd”  

     I analysen av materialet fann författarna till uppsatsen en ny kategori nämligen 

”motstånd”. Vanligtvis kan det tyckas att motstånd är något som får de allra flesta 

individer att utagera på ett negativt sätt då i form av maskning eller sabotage. I denna 

studie verkade det istället vara så att respondenter ansåg att motståndet de mötte i 

arbetet snarare trigga dem till att gå mot strömmen i förhoppning att vidare utvecklas. 

Vilket enligt författarna till denna studie kan vara en motiverande faktor i arbetet som 

i vissa fall verkar leda till en ökad vilja att prestera i arbetet (se citat från ”motstånd” i 

resultatet). 

 

Slutsats 

     Respondenterna anser att kollegorna, vårdtagarna samt vårdtagarnas anhöriga är de 

faktorer som motiverar dem mest till att utföra sitt dagliga arbete, då dessa faktorer 

motiverar dem tillräckligt i att fortsätta jobba i ett yrke med en så pass hög 

arbetsbelastning och låg ersättning. Vidare upplever respondenterna att känslan av 

meningsfullhet i arbetet är en motiverande faktor i arbetet då respondenterna anser att 

den vård de ger ses som betydelsefull. Vidare upplever respondenterna att ledaren är 

den faktor som bidrar till att reducera motivationen till att arbeta. Respondenterna 

anser att ledarens motivationsreducerande egenskaper påverkar dem negativt, 
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respondenterna önskar ha ett bra samarbete med ledaren då de upplever att detta hade 

kunnat leda till en högre prestation på arbetsplatsen. Respondenterna upplever att det 

utbyte de har med sin ledare är bristfälligt då ledaren i de flesta fallen ignorerar deras 

åsikter och förslag till förbättringar på arbetsplatsen. Vidare anser respondenterna att 

det på grund av att de har en dålig utbytesrelation med ledaren lett till att stämningen 

på arbetsplatsen är dålig och därmed reducerar den upplevda motivationen, vilket i sig 

lett till att respondenterna hjälper och stödjer varandra i ledarens ställe. Det kan tyckas 

att det inte finns några tvivel om att undersköterskorna spelar en vital och högst 

signifikant roll på vårdboendet, där upplevelsen av meningsfullhet och känslan av 

motivation spelar stor roll för viljan och orken att fortsätta prestera i arbetet. 

 

Metoddiskussion 

     Vid valet av en kvalitativ metod är det viktigt att ha i åtanke att det finns för och 

nackdelar vad det gäller tillförlitligheten i studien. För att tillförlitligheten i studien 

skulle vara så hög som möjligt spelades varje intervju in för att spara tid och för att i 

transkriberingen inte gå miste om relevant fakta, samt att situationen och 

behandlingen av respondenterna hölls så konstant som möjligt. Syftet med studien var 

att få en djupare förståelse för en viss yrkesgrupp vilket i sig resulterar i att 

slutresultatet av studien inte kan generaliseras till andra populationer. 

Generaliserbarhet och tillförlitlighet är enligt Trost (2010) mindre viktigt i kvalitativ 

forskning då det grundar sig i varje individs subjektiva tolkning av situationer. 

Reliabiliteten betraktas i en studie då det handlar om i vilken utsträckning man kan 

producera stabila och konstanta resultat över tid och inte har blivit påverkade av 

mätfel. I denna studie är reliabiliteten låg då det i denna studie är så att en av 

författarna har en personlig relation till den intervjuade yrkesgruppen vilket kan ha 

påverkat tillförlitligheten av resultatet. Vidare bör man även enligt Trost (2010) tänka 

på studiens validitet då det är av största vikt att studien verkligen mäter vad den påstår 

sig mäta.  

     I denna studie satsade författarna på att vidhålla validiteten då genom att utforma 

en intervjuguide anpassad utifrån de teorier studien skulle komma att grunda sig, och 

som även lämpade sig för syftet. Författarna till studien vill belysa att det på grund av 

de känsliga potentiellt avslöjande svar respondenterna gav valde att skydda 

respondenternas identitet genom att tilldela dem endast en siffra som alias. 

 

Framtida forskning 

     Författarna anser att då studien undersökte ett begränsat antal undersköterskor att 

det i framtiden skulle vara intressant om studien upprepades med ett större urval, och 

att det även skulle vara intressant om en större kvantitativ studie utfördes då resultaten 

av framtida studier skulle kunna generaliseras till större populationer. Genom att 

vidare studera motivationsfaktorer på andra vårdboenden med ett bredare urval kan 

det kanske framkomma fler faktorer än ledaren som primär motivationsfaktor hos 

undersköterskor på arbetsplatsen. Vidare kan det behöva genomföras fler studier inom 

samma vårdboende för att få reda på om även dessa har ledaren som primär 

motivationsfaktor, eller om det är så att det är någon annan faktor som bidrar till att 
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motivera och föra samman arbetsgruppen. Författarna anser att det för att reducera 

den redan existerande strama relation arbetsgruppen på vårdboendet har till ledaren 

redan nu bör göras en omfattande ansats till att få alla berörda parter att sitta ner och 

diskutera igenom de befintliga problemen. Allt detta bör enligt författarna genomföras 

för att de på vårdboendet sedan skall kunna arbeta vidare med att förbättra 

utbytesrelationen mellan ledaren och arbetsgruppen och på så sätt skapa en hållbar 

situation för alla parter. 
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Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar på Högskolan i Halmstad på Psykologiprogrammet 

med inriktning arbete. Vi läser tredje året och skriver nu en C-uppsats som skall 

genomföras med forskningsmaterial. Vi har i vår studie valt att undersöka de 

motivationsfaktorer som påverkar de anställda i sitt dagliga arbete, samt om de 

anställda uppfattar att ledaren bidrar till att öka respektive reducera motivationen och 

hur de upplever sin relation till ledaren. Motivation i arbetslivet är en viktig faktor 

både för att de anställda ska må bra och kunna prestera till bästa förmåga i arbetet 

men även för att det kan påverka organisationers effektivitet. I och med detta vill 

författarna till denna studie närmare undersöka undersköterskornas subjektiva 

upplevelser av motivations faktorer som driver dem till att utföra sitt dagliga arbete, 

samt den subjektiva upplevelsen av de relationer som existerar på arbetsplatsen. 

 

För att undersöka detta kommer studien att utgå från kvalitativa intervjuer, där varje 

intervju kommer att ta ca 40-60 min. Hela intervjun kommer att spelas in. 

Allt du säger kommer att vara konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och rätten att dra 

sig ur och avbryta deltagandet kan ske när som helst. Det material som kommer 

användas till uppsatsen kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att inget du 

sagt kommer att kunna knytas an till dig. 

 

 

Vi tackar för din medverkan! 

 

Cherish Reed & Arzana Pozhegu 
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Intervjuguide 

 

Öppningsfrågor: 
Ålder: 

Kön: 

År inom yrket: 

 

 

Frågor rörande motivationsfaktorer? 

 

1. Vad betyder begreppet motivation för dig? 

2. Beskriv en situation där din prestation i arbetet medfört att du känt 

positiva respektive negativa känslor inför ditt arbete? 

 

3. Kan du beskriva på vilket sätt du får feedback efter utfört arbete? 

4. På vilket sätt upplever du ditt arbete vara meningsfullt? 

5. Beskriv en situation i ditt arbete då du fått ta mer ansvar än vad din 

ordinarie tjänst krävde, och hur det fick dig att känna dig?  

 

6. Kan du beskriva en situation där du känt dig omotiverad till att utföra 

ditt arbete, och i så fall vad det var som fick dig att känna så? 

Frågor rörande hygienfaktorer 

7. Beskriv vilken typ av relation du har till chefen? 

8. Beskriv hur du upplever din fysiska arbetsmiljö? 

9. Beskriv på vilket du har möjligheter till utveckling i arbetet? 

10. Beskriv en situation där arbetslivet haft en påverkan på ditt privatliv 

som sedan bidragit till att du sett antingen mer negativt eller positivt på 

ditt arbete? 

11. Beskriv en situation där din arbetsställning på något sätt påverkat din 

motivation? 

Frågor kring ledarens bidrag till motivation (utifrån LMX-teorin) 

12. Vad gör din chef för att motivera dig? 

13. Förklara hur stor betydelse det har för dig att chefen ger dig feedback på utfört 

arbete, och hur det har påverkat din arbetsmotivation? 
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14. Vilka möjligheter ger din chef dig till att se resultatet av ditt utförda arbete? 

15. Hur upplever du din chefs ledarskap, och hur bidrar den till att motivera dig? 
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