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Sammanfattning 

 
Titel: Vilka förväntningar har yngre medarbetare på ledarskap och vad motiverar dem att 

arbeta inom äldreomsorg? – En kvalitativ intervjustudie 

Författare: Jenni Ramic 

Nyckelord: Y – generation, ledarskap, motivation, arbetsglädje. 

 

 

Äldreomsorg är i snar framtid i stort behov av mer arbetskraft och enligt SCB redan 2032 

kommer det råda stor arbetsbrist inom området. För att kunna behålla den arbetskraften som 

redan arbetar inom området äldreomsorg bör vi ta reda på mer om deras tankar om ledarskap, 

motivation och om upplevelsen av arbetsglädje och vilka preferenser och vilka faktorer det 

beror på. 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vilka förväntningar några av den yngre 

generationen medarbetare har på ledare samt vad som motiverar dem till att arbeta inom 

äldreomsorgen. Till denna studie valdes den kvalitativa metoden med semistrukturerade 

intervjuer. Fem respondenter födda mellan 1978 fram till 1995 deltog i studien. 

Studiens resultat visade på att ledarskaps preferenser för respondenterna är att bra ledare bör 

vara både relationsorienterad och uppgiftsorienterad. Ledaregenskaper som tagits upp av de 

svarande är att en ledare ska vara; rak, tydlig, effektiv, lyhörd, närvarande, rättvist och vara 

bra på kommunikatör. Det finns tre faktorer som är anslutna till motivation som är viktiga är 

lön, stimulerande arbete, social interaktion och social status. När det gäller arbetsglädje 

framkom tre faktorer som är viktiga och de är; arbetsgruppen, arbetets innehåll och ledaren 

själv.  

 

  



  

 

 

Abstract 

 

Title: What expectations younger employees have on leadership and what motivates them to 

work in elderly care? A qualitative interview study 

Author: Jenni Ramic  

Keyword: Y - generation, leadership, motivation, job satisfaction 

 

 

Elderly care will in the near future be in need for more labor force according to the Swedish 

statistics bureau already in 2032 there will be a serious shortage of work labor in this field. In 

order to retain the workforce already working in the field of elderly care, we should find out 

more about their thoughts on leadership, motivation and experience of the job and what their 

preferences are and what factors it depends on. 

The purpose of this study is to increase knowledge about the expectations of the younger 

generation of employees on leaders and what motivates them to work in elderly care. The 

study is based on the qualitative method with semi structured interviews. Five respondents 

born between 1978 to 1995 participated in the study. 

The studies result showed that a leadership preference of the respondents is that good leaders 

should be both relationship-oriented and task-oriented. Leadership qualities raised by 

respondents is that a leader should be; straight, clear, effective, responsive, currently, fair and 

be good at communicator. There are three factors connected to motivation that are important 

as salary, stimulation work, social interaction, and social status.  Regarding job satisfaction 

the three factors are that where important where; working group, work content and the leaders 

him/herself.  

  



  

 

 

Förord 

Att skriva denna uppsats har varit turbulent och frustrerande samtidigt som det har varit 

väldigt spännande. Jag vill tacka alla respondenter som tog sig tid att besvara mina frågor. 

Utan er hade denna uppsats aldrig blivit av. Jag vill även tacka min handledare Mia 

Jormfeldt för hennes guidning under hela handledningen processen. 

 Återigen stort tack. 

Till slut vill jag tacka min underbara familj som har gett mig styrka och stöd genom hela 

processen. 

Stort tack! 
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1. Inledning  

 
Statistiska Centralbyråns (2014) barometer visar på stor arbetskraftsbrist under de närmaste 5-

10 åren. (SCB150208). En växande befolkningsgrupp av äldre kommer att utmana vården och 

enligt barometer för 2032 är det stor risk för personalbrist inom äldrevårdsområdet 

(SCB150410). Detta kommer att vara en betydande utmaning i framtiden för välfärdssektorn. 

Ämnet behöver uppmärksammas! Förhoppningarna inför framtiden vilar på den så kallade Y-

generationen (med Y-generationen menas individer födda mellan åren 1978-2000). För att 

behålla yngre medarbetare inom äldrevården krävs bra ledarskap. Som framtida ledare inom 

äldreomsorgen ligger det i mitt intresse att ta reda på vad en ledare skall göra för att få sina 

medarbetare motiverade att stanna kvar. Enligt Sherman (2014) kommer vård och omsorg 

generellt inom snar framtid att vara i händerna på Y-generationen. Sherman skriver att dagens 

ledare måste inse att Y-generationen inte kommer att acceptera de nuvarande förhållandena. 

Generationen Y värdesätter sitt arbete, men vill ha en balans mellan arbetsliv och fritid. De är 

intresserade av ledarskap, men är oroliga över de förväntningar som ledarskap medför. 

Egenskaper som mentorskap, coachning, innovation är av stor vikt för framtida ledare av Y -

generationen. Ledare för Y- generationen bör lyfta fram Y- generationens styrkor och inte 

svagheter och visa uppskattning för deras arbetsinsats. De förväntar sig dessutom omedelbar 

feedback på sina prestationer (Sherman, 2014).  

 
 

Den kommunala äldreomsorgen är ett verksamhetsområde där väldigt många arbetar. 

Äldreomsorg är en del av välfärden och tillhör socialtjänsten. Dessa organisationer kallas 

också för human service organisationer. Äldreomsorgen med sin ofantliga storlek har blivit en 

viktig arena för yrkesgruppen socialarbetare. Många institutioner för socialt arbete i Sverige 

har medvetet tagit över utbildningar för blivande chefer för att tillgodose det ökande behovet 

(Meeuwisse at el, 2006). Chefer och ledare inom välfärdssektorn behövs för att leda, 

organisera samt planera det sociala arbete och dess tjänster. Inom det sociala yrkesområdet 

har ledaren en naturligt central plats. Som chef inom välfärdssektorn har man en direkt 

påverkan på medarbetarna. Ledarnas huvudsakliga uppgift är att skapa förhållande som 

genererar hög kvalité på tjänster och service samt producera hög arbetstillfredsställelse bland 

medarbetarna. Därför är ledare inom välfärdssektorn en angelägen fråga för oss. Äldreomsorg 

är en del av välfärden vars centrala uppgift är att hjälpa och skydda människors välbefinnande 

och människors utveckling. Dess organisation och dess ledning är därför en viktig fråga som 

bör ges utrymme i det postmoderna samhället (Thylefors, 2007).  

Orsakerna till att jag valde att i denna studie lyfta medarbetarnas perspektiv är just att 

undersöka vad som är viktigt för att Y-generationen skall trivas på en arbetsplats. Valet av 

respondenter var given på grund av att jag vill åt den yngre generationens åsikter om 

ledarskap, motivation och arbetsglädje.   

I denna studie undersöks vilka krav samt preferenser som förväntas av en ledare inom 

äldreomsorgen utifrån Y – generationens perspektiv. I slutet av studien besvaras även vad 

som motiverar yngre medarbetare på arbetsplatsen samt deras tankar och upplevelser kring 

begreppet arbetsglädje.  
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1.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka förväntningar den yngre generationen 

medarbetare har på ledare och vad som motiverar dem till att arbeta inom äldreomsorgen. 

 

 

1.1.1 Frågeställning 

 

För att kunna uppnå syftet ställs följande forskningsfrågor: 

 

1. Hur beskriver några ur den yngre generationen sina preferenser gällande ledarskap 

inom äldreomsorgen? 

 

2. Hur resonerar några ur den yngre generationen kring vad som motiverar dem i arbetet? 

 

3. Vad upplever några ur den yngre generationen är viktiga faktorer för att skapa 

arbetsglädje? 

 

 

1.1.2 Avgränsningar 

 

För att kunna undersöka hur några av dem, som tillhör den yngre generationen medarbetare 

inom äldreomsorgen, tycker om ledarskap och vad som motiverar dem är denna studie 

begränsad till ett visst åldersspann i den så kallade Y- generationen. Jag är medveten om att 

strävan efter att få undersöka hela Y- generationen är omöjlig då den stäcker sig mellan åren 

1978-2000. Det är orealistiskt på grund av den begränsade tiden för denna studie. Dessutom 

är individer som är födda 2000 idag enbart femton år och i och med detta har de inte börjat 

arbeta. Avsikten med studien är inte att generalisera hela Y- generationen. Samtliga fem 

respondenter är några företrädare av Y- generationen. Respondenterna i studien är födda 

mellan 1978-1995 och tillhör Y-generationen. Att just denna generation valdes beror dels på 

nyfikenhet, men framför allt på att det är viktigt att behålla den som arbetskraft inom 

äldreomsorgen i framtiden. Därför kommer denna studie att begränsas till Y- generationens 

upplevelse av ledarskap, motivation samt arbetsglädje.  

Den andra avgränsningen är att medarbetare/respondenterna enbart arbetar inom 

äldreomsorgen. Att jag valde just denna yrkes grupp faller sig naturligt på grund av min 

mångåriga yrkeserfarenhet inom området äldreomsorg. 

 

1.2 Definitioner och begrepp 
 

I denna del av studien redogörs för de olika karaktäristiska egenskaperna för generation Y 

samt förtydligas vanligt förekommande begrepp.  
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1.2.1 Presentation av Y- generationen 

 

Vård och omsorg kommer inom en snar framtid att vara beroende av Y-generationen. Dagens 

ledare måste inse att Y-generationen inte kommer att acceptera de nuvarande reglerna 

(Sherman, 2014).                                                                                                                                       

För att få en mer övergripande bild av vilka generation Y är, har jag tagit del av två 

vetenskapliga artiklar en av Emma Pihl (2011) och en av Chung och Fitzsimons (2013) i syfte 

att beskriva karaktäristiska drag och egenskaper hos generation Y. 

Emma Pihl (2011) förklarar vad som kännetecknar och präglar Y- generationen på följande 

vis. Den utgörs av personer födda mellan 1978-2000. De är uppväxta i det ständigt 

kommunicerande och varumärkesimpregnerade samhället. I och med detta är de ambitiösa 

och har lätt att använda sig av sitt välutvecklade nätverk. De är obotliga optimister och har 

gott självförtroende i varje ny uppgift som behöver lösas. Y-generationen vill gärna kunna 

sammanfläta sitt privata liv med arbetslivet. De vill kunna påverka sina arbetstider- allt i 

strävan efter den ultimata prestationen och motivationen (Emma Pihl 2011). I nedanstående 

tabell redogör Emma Pihl (2011) för flertal olika egenskaper och karaktärsdrag som Y -

generationen tror sig ha och som kan vara värda att tänka på. 

 

Tabell.1. Karaktärsdrag och egenskaper hos Y generationen 

Illojala Otåliga Orädda/tar för sig 

Odlar sitt varumärke Ifrågasättande Feedbacktörstande 

Nätverkande Kräsna Ambitiösa 

Arbete är ett intresse Jag fokuserande Värderar ansvar 

Bortskämda Trygghet i kompetens Multitalanger 

Pengafokuserande Makt är att dela med sig Teknisk kunniga 

Väljer fritt Använder informell 

kommunikation 

 

Hämtad från Emma Pihl (2011 s. 42 )”Att leda nästa generation” 

 

 

Vidare skriver Pihl(2011) att Y - generationen är den generation som är mest underhållande 

och krävande av alla generationer. Författare delar in karaktäristiska drag och egenskaper i 

negativa och positiva grupper. De negativa är att Y-generationen är illojal, bortskämd, 

pengarfokuserad och feedbackstörstande. Exempel på de positiva är: orädd att ta för sig, 

tekniskt kunnig, bra på att använda sig av informell kommunikation, känner trygghet i 

kompetens, nätverkande.  

På grund av stor variation och differens mellan positiva och negativa egenskaper är därför 

mest intressant att undersöka om i min studie. 

I Chung och Fitzsimons (2013) talas om att generation Y värdesätter goda interpersonella 

relationer och ett meningsfullt arbete. Vidare påpekas att utveckling och självständighet är av 

stor vikt för Y-generationen, varför det är viktigt med kompetensutveckling samt att ge 

medarbetarna möjligheter till självutveckling, Insikt om olika kulturer och att erkänna 

skillnader mellan olika generationer, som arbetar tillsammans idag, anses också betydelsefull 

för ett fungerande ledarskap.. Dessutom framhävs vikten av tydlig kommunikation från 

ledningen samt tydliga organisationsmål (Chung och Fitzsimons, 2013).  
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1.2.2 Medarbetarskap samt dess huvudinriktningar 

 

För att bättre förstå helheten och respondenternas utsagor kommer följande del att redogöra 

för begrepp som medarbetarskap och dess huvudinriktningar. Förutom detta belyses den 

oundvikliga kopplingen mellan chef och medarbetare på arbetsplatsen.  

Medarbetarskap handlar om medarbetarnas inställning till arbetsgivaren, arbetskamrater och 

sina arbetsuppgifter och är något som alltid förekommer, något som kan vara både bra eller 

dåligt. Rollen som anställd har utvecklats, då den har blivit mer ansvarstagande och central 

för organisationen. Den utvecklingen gör att medarbetarna idag är medvetna om sina egna 

möjligheter att påverka och att utvecklas. Tengblad et al (2007) skriver att ledarskap/chefskap 

och medarbetarskap inte kan ses separat och att båda är otillräckliga var för sig. 

Polariseringen mellan begreppen ledarskap/chefskap och medarbetarskap bör inte underhållas 

utan båda ska ses som en relation med nära anknytning till varandra och stödja varandra 

(Tengblad et al. 2007).   

Betydelsen av medarbetarskap inom äldreomsorgen har ökat. Medarbetarskapets betydelse 

stärktes och förändrades i början av 90-talet då organisationsstrukturen omorganiserades 

genom decentralisering och målstyrning i offentlig sektorn. För att få medarbetarna att vara 

mer engagerade i målsättningen och att vilja ta ansvar för sin egen utveckling, 

förändringsarbete samt kundorientering behövs en ledare, som har potential att entusiasmera 

och frigöra (Tengblad et al.2007). 

Tengblad et al. (2007) beskriver om två huvudinriktningar inom medarbetarskapet; den ena är 

att som chef ”frigöra medarbetarna ” och den andra betonar samspelet mellan en chef och 

medarbetare. I den första inriktningen blir medarbetarna som egna chefer och arbetar 

självständigt inom ramen för organisationens målsättning. Den inriktningen innebär att det 

formella chefskapet avskaffas till fördel för ett mer informellt och individuellt drivet 

chefskap. Detta organisationsideal är en följd av införandet av den så kallade ”platta 

organisationen” och decentraliseringen (Tengblad et al.2007).  

Vidare talar Tengblad et al.(2007) om att förutsättningar för att införliva och utveckla gott 

medarbetarskap utifrån denna inriktning är ringa. Allt för snäv bemanning, oupphörliga 

organisationsförändringar och otillräckligt personlig mognad i personalgruppen i helhet är 

några av de orsakerna som leder till att organisationsidealet inte kan uppnås.                         

Den andra viktiga orsaken som gör att medarbetarna i en organisation inte uppnår bra resultat 

är att just detta organisationsideal inte fungerar. Att ”frigöra medarbetare” och ”informellt 

personligt drivet ledarskap” är en alltför idealiserad och förenklad bild av vad som driver 

medarbetare att göra ett bra arbete. Tengblad et al (2007) menar att inte många medarbetare 

kan tänka sig ovillkorligt och entusiastiskt arbeta för organisationens mål, utan att bry sig om 

den egna lönen och dess storlek, innehållsrika arbetsuppgifterna samt kollegornas 

engagemang. Medarbetarnas syn på gott ledarskap är att chefen klarar av att informera om 

planerade förändringar och förstå sig på redskap och tekning som används i verksamhet. 

Chefen förväntas ha professionella kunskaper rörande medarbetarnas arbetsuppgifter samt kan 

säga ifrån och tillrättavisar medarbetare som t.ex. ”smiter undan” sina arbetsuppgifter. 

Dessutom tror Tengblad at el (2007) att stor mängd av de olika administrativa uppgifterna kan 
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ha bidragit till att chefer har mindre tid för sina medarbetare. Detta leder så småningom till att 

chefer inte bygger upp personliga relationer eller känner till hur deras egen verksamhet 

fungerar.  

Den andra inriktningen handlar om medarbetarskap som ett samspel mellan medarbetare och 

chef/ledare. Tengblad et al (2007) förespråkar denna inriktning. I den har chefen en viktig 

central roll. Medarbetarskap och chefskap/ledarskap ses som varandras komplettering, där 

ledarens viktigaste roll är att fokusera på sina medarbetare för att bli konstruktiv och 

handlingsorienterad. Genom sitt sätt att leda förväntas ledarna att kanalisera medarbetarnas 

egna förbättringsidéer och lika så kunna återskapa organisationens vision genom att på ett 

effektivt sätt främja medarbetarnas motivation och engagemang i arbetet (Tengblad et al. 

2007). 

 

1.2.3 Ledarskap eller chefskap 

 

För att kunna behålla de yngre medarbetarna på arbetsplatsen har chefer respektive ledare en 

viktig och central roll. För att få djupare förståelse för dessa två begrepp och se eventuella 

skillnader beskrivs de här.   

Tengblad et al (2007) presenterar chefskap som något som är mer inriktad på styrning, hitta 

effektiva rutiner och analyser medan ledarskap inriktas mer på förändring, motivation, 

engagemang och är relationsorienterad (Tengblad et al.2007). 

Chefskap och ledarskap har genom decennier behandlats av många forskare, men trots det har 

vi inte kommit särskilt mycket närmare vad ledarskap egentligen är. Själva begreppet är svårt 

att skildra, men känns ändå bekant för oss alla (Sandhale et al.2010). Chef enligt Sandhale et 

al.(2010) är en nyckelfunktion i en organisation och i och med det i en grupp. Själva 

chefskapet handlar i praktiken om att; leda daglig verksamhet, leda personal/medarbetare, 

leda i förändring och till slut låta andra leda.  Chefen hjälper till, skall tydliggöra samt vara en 

pådrivare i gruppens samlade arbete. Vidare skriver Sandhale et al.(2010) att den 

huvudsakliga uppgiften är att skapa och bevaka medarbetarnas förutsättningar för att utföra 

givna arbetsuppgifter på ett målinriktat och koordinerat sätt. . menar att det finns olika 

variabler, som har direkt påverkan på ledarskap och som inverkar på hur en chef utövar sitt 

ledarskap. Dessa är: Varierande yttre faktorer såsom gruppens stämning, individuellt 

framträdande samt de tillfälliga gruppsamansättningarna. Avslutningsvis skriver Sandhale et 

al.2010 att chefskap och ledarskap i den verkliga och vardagsnära praktiken är två sidor av 

samma mynt (Sandahl et al. 2010).  

Angelöw (2013) beskriver chefen som en person som har det formella ansvaret, där hans 

uppgift är att uppnå organisationens angivna mål. För att kunna uppnå dessa mål har chefen 

befogenheter och skyldigheter. Exempel på befogenheter är resurser såsom personal, pengar, 

lokal etc. De olika skyldigheter som ingår i ett chefskap är bland annat att följa angivna lagar, 

regler och föreskrifter inom det aktuella arbetsområdet. För att uppnå goda och 

tillfredställande resultat i verksamheten räcker det inte med den så kallade formella 

positionen. En förutsättning för ett bra resultat är om chefen utövar ett bra och konstruktivt 

ledarskap (Angelöw, 2013).  



  

8 

 

Abrahamson och Andersen (2005) anser att enda sättet att uppnå ett bra resultat är genom 

medarbetarnas arbetsinsatser och målgruppens handlingar. Ledarskap är enligt Abrahamson 

och Andersen (2005) alltid i symbios mellan grupp och organisation. De ledarna som sätter 

organisationens mål framför sina egna och som ser det som naturlig att ta ansvar för att 

påverka andra människor, är de mest effektiva. Bra ledarskap förutsätter att gruppens resultat 

och mål sätts före de egna individuella prestationerna och behoven (Abrahamson & Andersen, 

2005). 

Samspelet mellan ledarskap och chefskap behövs. Chefskap och ledarskap lyfter fram olika 

aspekter inom en organisation och de båda är nödvändiga och utan varandra otillräckliga 

(Tengblad et al. 2007). 

 

1.2.4 Motivation 

 

I denna del förklaras begreppet motivation. För att kunna behålla arbetskraften måste 

motivationen gynnas. Ackerman (2008) och Angelöw (2013) redogör för begrepp motivation 

på följande viss.  

  

Ackerman (2008) använder psykologen och ledarforskaren Michael Maccobys sju drivkrafter 

för att definiera begreppet. de drivkrafterna är: självbevarelse, samhörighet, information, 

mening, lek, kunnande, njutning. Enligt Ackerman (2008) ligger motivation och personlighet 

nära varandra. Med motivation menas varför vi gör något och den är en tillfällig situation, 

medan personlighet är varför vi är på ett visst sätt. Orsaken till att vi känner motivation är att 

vi själva vill det, så kallat inre motivation eller att någon annan i vår omgivning vill det -yttre 

motivation (Ackerman, 2008). 

 

Angelöw (2013) skriver om inre och yttre motivation. Inre motivation är olika känslomässiga 

belöningar, glädje, nya kunskaper, önskan att överträffa sig själv och uppnå något. Medan 

yttre motivation är materiel och sociala belöningar, berömmelse och utmärkelser. Angelöw 

(2013) menar vidare att motivation är en avgörande och viktig faktor för en välfungerande 

organisation. Ledarens förmåga att motivera medarbetarna är central och avgörande för att nå 

bra resultat. Slutligen menar Angelöw (2013) att det är lättare att motivera medarbetare, som 

redan har en så kallad inre motivation. Bra ledare bör se till att skapa goda förutsättningar för 

alla medarbetare i syfte att de ska stärka sin inre motivation. Medarbetarna som drivs av inre 

motivation är mer hjälpsamma, innovativa, ber om nya utmaningar, uppmuntrar sina 

arbetskollegor och drar sig inte undan för att hjälpa andra kollegor. Samtidigt som 

medarbetare som drivs enbart av yttre motivation är svårare att motivera och det är oftast 

medarbetare som klagar, väntar på chefens direktiv, är ögontjänare och allmänt inte känner sig 

som en del av arbetsplatsen utan uppför sig som ”Vi” och ”De” (Angelöw, 2013). 

”En stödjande och lyhörd ledare som ger valmöjligheter inom möjlighetens ramar motiverar 

medarbetare genom att få dem att känna att de har kontroll och att de själva kan bestämma 

hur de vill lägga ut arbete” (Angelöw, 2013, s. 203).  Att vara lyhörd och stödja medarbetare 

ger medarbetarna större motivation. Medan alltför mycket kontrollerande och styrande 

ledarskap ger motsatt effekt på arbetsmotivation (Angelöw, 2013).   
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1.2.5 Arbetsglädje 

 

Arbetsglädje är på samma sätt som motivation en oerhörd viktig faktor för att kunna ha en 

framgångsrik och effektiv organisation. Ledaren har en nyckelroll rörande begreppet 

arbetsglädje, då han skall ge förutsättningar, driva, strukturera och ständigt ta initiativ så att 

medarbetaren kan uppnå ännu större arbetsglädje i sitt dagliga arbete (Angelöw, 2006).   

Angelöw (2006) framhäver vidare vikten av ett uppskattat ledarskap. Med uppskattat 

ledarskap menas att en ledare alltid ska lita på sin personal och ha positiva förväntningar, vara 

lyhörd, uppmuntra medarbetarnas initiativ, visa uppskattning, skapa tid för information, 

främja god kommunikation, ge feedback, se till att medarbetarna vet och känner att de gör ett 

gott arbete och till slut ge möjlighet till kompetensutveckling. Slutligen talar Angelöw (2006) 

om hur viktigt konstruktivt ledarskap är för att kunna åstadkomma hög arbetsglädje på en 

arbetsplats (Angelöw, 2006). 

 

Vidare skriver Angelöw(2006) att utvecklande och innehållsrika arbetsuppgifter är två viktiga 

faktorer för att medarbetare och chefer ska känna arbetsglädje och på ett konstruktivt sätt 

kunna använda sig av och uppmuntra medarbetarnas redan befintliga kunskaper dvs. 

medarbetarnas resurser. Kompetensutveckling och ständigt lärande i organisationer främjar 

också arbetsglädje. Att kunna känna att man har arbetsglädje behövs också ett 

helhetsperspektiv. Med helhetsperspektiv menar Angelöw att det inte bara är arbete som ingår 

utan även fritid och personliga faktorer spelar roll. En harmoni mellan dessa tre gör att 

individen upplever mer balans i livet, fungerar bättre och mår bra. Angelöw (2006) skriver 

också att delat ansvar och eget ansvarstagande på arbetsplatsen stärker upplevelsen av 

arbetsglädje.  
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2. Teoretisk utgångspunkt 
 

I denna del av studie presenteras grundmodellen för det situationsanpassade ledarskapet. 

Ytterligare kommer medarbetarskap och medlarskap att summeras. Förutom detta kommer 

medarbetarehjulet att beskrivas, som är en modell som närmare redogör för relationen mellan 

medarbetare och ledare. Slutligen kommer Vrooms (1995) förväntningsteori att presenteras. 

Den handlar om individens egen motivation och drivkraft på arbetsplatsen. 

 

2.1 Situations anpassat ledarskap 
 

Abrahamsson & Andersen (2013) skriver om situationsanpassat ledarskap utifrån grundaren 

Fred E. Fiedler forskning. Fred E. Fiedler är ledarforskningens mest kända namn och under 

60- talet formulerade han sin teori och kallar den situationsanpassat ledarskap. Fiedler har 

under femton år samlat empirisk forskning och kommit fram till följande resultat, där teorin 

grundar sig på att ledarskapet är en process där ledarens ledarstil är i koalition med den 

omedelbara situationen som ledare befinner sig i. Den centrala punkten är om ledarstilen 

anpassas till situationen och ledarens personliga egenskaper avgör inte dennes effektivitet. 

Fiedler definierar effektivitet som ”... gruppens prestationer i förhållande till gruppens 

tilldelade primära uppgift” (Abrahamsson & Andersen, 2013, s. 100). Ledarens effektivitet 

beror alltså på två faktorer, vilka är samspel (interaktion) mellan ledare och ledda och av den 

speciella situationen de befinner sig i. Vidare påstår Fiedler att det finns två grundläggande 

stilar för ledarskap; den uppgiftsmotiverande och relationsmotiverande. Karakteristiska drag i 

den uppgiftemotiverande stilen är att ledarens primära uppgift är att lösa problem och se till 

att uppgifterna utförs. Den relationsmotiverade ledarstilen innebär att ledarens primära uppgift 

blir att bygga goda relationer mellan sig själv och sina medarbetare. Vilken ledarstil som är 

mest effektiv anser Fiedler bero hur ledningssituationen ser ut. Fiedler klargör också 

begreppet ledningssituation och menar att det i korta drag innebär ledarens kontroll och 

inflyttande i en viss situation. Förutom detta anger Fiedler tre olika förhållanden som 

bestämmer i vilken grad och på vilket sätt ledare kan förutse och utöva sitt inflytande och sin 

kontroll. Det första kallas förhållande ledare-underordnade och innebär i vilken grad 

medarbetarna är lojala och vilket stöd ledare har från sina medarbetare (Abrahamsson & 

Andersen, 2013). Den andra faktorn kallar Fiedler för uppgiftstrukturen, vilken innebär klara 

och tydlig mål och uppgiftsbeskrivningar för att undvika bekymmer, osäkerhet och oro bland 

medarbetare. Den tredje faktorn kallas för ställningsfaktor och betyder hur ledarens formella 

makt får medarbetarna att acceptera den och i vilken grad medarbetarna är villiga att följa 

den. Sammanfattningsvis säger Fiedler att ledarskap är situationsbetingad samt att det finns ett 

starkt samband mellan den uppgiftsmotiverade ledarstilen och kontrollen av 

ledningssituationen och att dessa resulterar i effektivitet. Ledarens effektivitet och inflyttande 

i en viss situation påverkas av två faktorer, vilka är - ledarens grundläggande 

motivation(ledarstil) samt ledarens inflytande över sin ledarsituation. Förhållandet ledare och 

underordnade, uppgiftsstrukturen och ställningsmakten är ytterligare tre steg som avgör i 

vilken grad ledare kommer att ha kontroll över viktiga situationer. Relationen mellan ledare 

och underordnade som är en av de väsentliga faktorerna gällande ledarens roll, att lösa 
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situationen och har med ömsesidig tillit, lojalitet och stöd. Med uppgiftstrukturen menas hur 

klara mål och beskrivningar det finns för gruppen. Ställningsmakt innebär ledarens formella 

handlingsutrymme och hur långt den sträcker sig och hur den påverkar ledarens kontroll 

(Abrahamsson & Andersen, 2003). 

En situationsanpassat ledare är en chef som lyssnar och är flexibel och uppmärksam. Chefens 

uppgift blir att ta fram det bästa hos varje medarbetare, vilket även förväntas av medarbetare. 

Thylefors (2007) beskriver vidare den situationsanpassade ledaren som en person med god 

samarbetsförmåga, drivkraft, kompetens, pålitlighet och lyhördhet. En situationsanpassad 

ledare har god analytisk förmåga och anpassar ledarstilar efter olika situationer (Thylefors, 

2007). 

 

2.2 Vrooms förväntningsteori 
 

Förväntningsteorin handlar om vad motivation är. Dessutom beskriver den och inkluderar 

vikten av samspel mellan individer, deras omgivning samt den situationen som uppstår. 

Förväntningsteorin grunder är att själva motivationen är en slutprodukt av förväntan – 

ansträngning, instrumentariet -prestation och Valanse-värde i förväntade resultatet 

(Abrahamsson & Andersen 2003). 

”At some time during their lives virtually every man and about four out of every five women 

are member of the labor force” (Vroom, 1995, s. 34). Vi kommer alla någon gång under livet 

att ingå i eller bli del av en organisation. De förväntningar vi har och vad som driver oss i vårt 

arbete försöker Vroom förklara. Han menar att det måste ligga i organisations intresse att 

anställda känner sig motiverade. Då en motiverad medarbetare känner och vill vara med och 

utveckla, driva och kvalitetssäkra. Hans forskning genererade i det som vi idag kallar 

förväntningsteori och som presenteras i följande text (Vroom, 1995). 

Victor Vroom myntade redan 1965 begreppet motivation och vad det är som ger drivkraft åt 

människan i arbetet. Genom sin forskning inom området motivation har Victor Vroom 

kommit fram till det som vi idag kallar förväntningsteori. I sitt verk Work and motivation 

(1995)  redogör Vroom för sin teori. Där förklarar han varför människor arbetar och vilka 

faktorer som driver en individ i arbetslivet. Han vill komma fram varför vissa individer i ett 

och samma arbetslag engagerar sig och andra inte och inser att önskan om att se helheten samt 

våra egna förväntningar som den avgörande orsaken. Vroom menar att begreppet motivation 

är lika med dina förväntningar och din tillfredställelse (valens). Människor i arbetslivet gör 

många val dagligen och dessa enligt Vroom är begränsade och i högsta grad beroende av 

vilken information vi har hunnit samla in och av psykologiska händelser i livet. För att 

närmare förklara hur vi gör val och varför använder sig Vroom av begrepp valens (Vroom, 

1995).   

Vidare menar Vroom (1995) att valens som term definierar grad av tillfredställelse efter 

verkställd prestation. Valense kan vara både positiv och negativ beroende på individens 

förväntningar av resultatet. Det är individen själv som avgör grad av valens i sina 

förväntningar. Detta i sin tur kommer att styra individens val. Sammantaget beror människans 

motivation på resultat av valens (tillfredställelse, värde i förväntate resultatet) och dennes 

förväntan av slutprestationen (Vroom, 1995).  
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 Enligt Vroom (1995) finns det fem vanliga krav människor har för att arbeta och de är; lön, 

energi förbrukning när vi utför en uppgift, delaktighet i skapande av varor och tjänster, social 

interaktion och till sist social status.  

Vroom (1995) förklarar vidare dessa fem på följande vis;  

1. Lön som ekonomisk ersättning för utfört arbete är den första motivationsegenskapen som 

människan drivs av i arbetslivet, i den ingår också olika förmåner som livs - och 

pensionsersättning, gratis fritids - och utbildningsförmåner (Vroom, 1995)  

2. Energiförbrukning eller inspirerande arbetsuppgifter är när individen ska utföra viss 

uppgift. Det kan finnas viktiga individuella skillnader i de affektiva konsekvenserna av energi 

utgifter som är källor till tillfredsställelse. Inspirerande arbetsuppgifter är en av dem och 

enligt Vroom för människan behöver nya utmaningar och stimulans av givna uppgifter.  

3. Skapande av varor och tjänster eller serviceskapande är baskravet som för individen 

betyder att vara med i ett större sammanhang, vara aktiv i skapande och i förändring på 

arbetsplatsen (Vroom, 1995). 

4. Social interaktion innebär enligt Vroom (1995) att arbete i sig är en social aktivitet och med 

detta är individer på arbetsplatsen mer eller mindre beroende av att ha social interaktion med 

varandra. Detta leder till att varje enskild individ automatisk ingår i ett större sammanhang. 

Alla dessa relationer som vi bygger i arbetet ökar känslan av arbetstillfredsställelse. 

5. Social status är den sista av de fem baskraven. Enligt Vroom ger social status och social 

interaktion upphov till ökad känslan av tillfredställelse, vissa yrken ger viss social status och 

social acceptans (Vroom, 1995). 

 

2.3 Faktorer som skapar arbetstillfredsställelse enligt Vroom (1995) 
 

I Work and motivation hävdar Vroom (1995) att individens arbetstillfredsställelse kan stärkas 

ytterligare genom att förutom de fem baskraven även se till att sex nya faktorerna fungerar 

optimalt nämligen:  

Ledarskap. Det finns experimentella bevis för att mer omfattande förändringar i chefskapet på 

en arbetsplats, kan medföra ökad arbetsglädje hos medarbetarna. Flera olika studier visar att 

ledarskapet är mest frekvent när det sker en utvärdering av det pratas om arbetstillfredställelse 

i och med det viktig faktor. I och med detta rankas ledarskap som ett av de mest 

betydelsefulla kraven för att känna arbetstillfredsställelse. Bra interpersonell relation mellan 

medarbetarna och deras chefer leder också till högre arbetstillfredsställelse (Vroom, 1995).  

Arbetsgrupp-menar För att arbetsgruppen ska fungera maximalt behövs acceptans av alla som 

ingår i arbetsgruppen, enligt Vroom. Dessutom är alla medlemmar i gruppen delaktiga i 

interaktionen i en arbetsgrupp. Det blir viktigt att utveckla förståelse om allas olikheter i 

arbetsgruppen som resulterar i positiv valens (tillfredställelse) Slutligen menar Vroom att det 

finns också några data som tyder på att individernas tillfredställelse på arbetsplatsen är 

relaterat till deras möjligheter till interaktion med andra (Vroom, 1995). 
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Arbetsinnehåll- är viktig för att kunna känna tillfredställelse i arbete. Det som är beaktansvärd 

är att när individen får gynnsamma sysselsättningar, som den klarar av att utföra tenderar 

individen bli mer motiverad. Medarbetare vill vara med i utvecklingen och vill kunna influera, 

därtill har ensidiga arbetsuppgifter har negativ effekt och resulterar i missnöje. Till sist 

kommer Vroom underfund med att status och position i organisationen genererar 

tillfredställelse i arbetet (Vroom,1995).   

 

Lön- Enligt Vroom är den ekonomiska ersättningen trots kontroverser väldigt viktigt för att 

känna tillfredställelse och arbetsglädje. Lön för utfört arbete har stor betydelse för 

tillfredställelsen. För att individen ska vara nöjd med sitt arbete behöver denne känna att den 

har rätt lön för den arbetsinsats den gör (Vroom, 1995).  

 

Möjlighet att avancera-Enligt Vroom är möjlighet att avancera på den egna arbetsplatsen en 

avgörande potential till att känna motivation. Vroom menar vidare att befordran av 

organisationens medlemmar kan få en märkbar effekt på arbetstillfredsställelse. Utifrån 

Vroom kan individen höja sin motivation genom befordran. Det som Vroom tar upp och är 

intressant är att de individer som inte förväntar att bli befordrade känner större motivation av 

den än de som räknade med att de skulle bli det (Vroom, 1995). 

 

Arbetstider- Att kunna påverka arbetstider och kunna anpassa dem efter sina sociala 

aktiviteter är också en viktig faktor för arbetstagarens arbetsglädje enligt Vroom. En mer 

flexibel arbetstid efterfrågas och är önskvärd när man pratar om upplevelsen av satisfaction 

(Vroom, 1995). 

 

 

2.4 Medarbetarskap såväl som medledarskap 

 

Tengblad at el.(2007) skriver att ledarskap/chefskap och medarbetarskap inte kan ses separat 

och att båda är otillräckliga var för sig (Tengblad at el. 2007). 

Medarbetare och den formella chefen är mer eller mindre i en beroendeställning till varandra. 

Detta leder oss enligt Andersson och Tengblad (2009) till slutsatsen att medarbetare måste ses 

som en del av ledarskapet det vill säga som medproducenter. Interaktion mellan dessa två 

grupper bör betraktas som en naturlig del i processen och leder till medledarskap. Andersson 

& Tengblad (2009) beskriver medledarskap på följande sätt. Medledarskap medför och ger 

möjlighet för medarbetare att aktiv vara med i beslutsfattande processen på deras egen 

arbetsplats. Som formella chefer är de maktlösa utan samspelet mellan medarbetarna och dem 

själva, båda grupper är beroende av varandra. En konstruktiv samverkan mellan chef och 

ledare erfordras för att lyckas. Dessutom skildrar Andersson & Tengblad (2009) begreppet 

ledarskap och lyfter upp hur viktigt det är att flytta fokus från individer för att istället fokusera 

på att upprätthålla goda relationer mellan chef och medarbetare. Andersson & Tengblad 

(2009) poängterar att medarbetarskap inte kompenserar ledarskap, men ska ses som 

förutsättning för ett bra ledarskap.  Begreppet medarbetarskap kan enligt Andersson & 

Tengblad (2009) bli deskriptivt och normativt. Den först nämnda deskriptiva medarbetarskap 



  

14 

 

är i sin helhet beroende av olika förutsättningar och på traditioner i organisationen. Det 

normativa medarbetarskapet å andra sidan innebär skapande av förutsättningar som är positiva 

både för själva organisationen och medarbetaren; ett så kallade konstruktivt medarbetarskap. 

Konstruktivt medarbetarskap kan bara expandera där både ledningen och medarbetare tar sitt 

ansvar för relationer (Andersson & Tengblad, 2009).  

 

 

2.5 Medarbetskapshjulet 
 

För att ännu närmare beskriva hur begreppet medarbetarskap i praktiken är, samt hur viktigt 

det är med relationen mellan medarbetare och chefer kommer medarbetarehjulet att 

presenteras i följande bild som är hämtad ur Jönsson & Strannegård (2009). 

 

 

 

Figur 1. Medarbetarskapshjulet hämtad ur: Jönsson & Strannegård, 2009 ”Ledarskapsboken” 

. 

 

 

 

 

 

 

Förtroende och öppenhet 

 Andersson & Tengblad (2009) menar att för att kunna uppnå fullt medledarskap behövs 

förtroende och öppenhet mellan dels medarbetarna, dels mellan chefen och medarbetarna. 
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Förtroende i grunden handlar om att lita på någon eller något som man i själva verket inte har 

kontroll över. För att kunna uppnå förtroende behövs öppenhet mellan parter. En viktig 

infallsvinkel som Andersson & Tengblad (2009) påpekar är att förtroende kan finnas trots att 

parterna inte tycker om varandra. Med tillit kan parterna bemöta varandra professionellt och 

känna förtroende. Att kunna ha förtroende för den andra parten handlar tillika om förmåga att 

förstå den andre och visa att man bryr sig om den andre är en förutsättning för att förtroende 

ska byggas (Andersson & Tengblad, 2009). 

 

Gemenskap och samarbete 

 

Gott samarbete mellan berörda parter leder till känslan av gemenskap. Samarbete är också 

viktigt, som enligt Andesson & Tengblad (2009) är nyckeln till medledarskap. Samarbete 

mellan olika parter bör enligt Quinn, Fearman, Thompson & McGrath (2003) också vara 

prestigelöst (Andesson & Tengblad, 2009). Multiprofessionellt samarbete lyfts som 

problematiskt och då krävs ledningens ingripande i organisationen då ledningen måste skapa 

strukturer som hjälper dessa multiprofessionella team att fungera tillsammans. Slutligen 

menar Andersson & Tengblad (2009) att uppkomsten av nya interpersonella relationer på 

arbetsplatsen underlättar samarbetet och får till stånd känsla av gemenskap (Andesson & 

Tengblad, 2009). 

 

 

Ansvar och initiativtagande  

 

Ansvar som begrepp är väldigt nära kopplad till individens handling. Ansvar och 

initiativtagande är begrepp som ligger nära varandra, men behöver inte nödvändigtvis vara 

direkt kopplande till varandra. Andersson & Tengblad (2009) påpekar att ansvar för vissa 

individer kan uppfattas stressande, medan andra upplever dem motiverande. De flesta av oss 

motiveras dock av mer ansvar. Andersson & Tengblad menar vidare att en chefs roll som 

arbetsledare är att sätta gränser och att detta endast kan göras om chefen känner till hur 

medarbetaren egentligen fungerar och har det. Likväl skall chefen stötta sina medarbetare och 

uppmuntra medarbetarnas drivkrafter. Som chef skall man vara prestigelös för att möjliggöra 

att medledarskap ska kunna utvecklas på arbetsplatsen (Andesson & Tengblad, 2009). 

 

Engagemang och meningsfullhet 

 

Meningsfullhet och engagemang är två av de viktigaste och mest betydelsefulla faktorerna 

som är direkt kopplade till motivationen. Att medarbetare har intressanta och inspirerande 

arbetsuppgifter leder till känslan av engagemang och meningsfullhet. Vidare anser Andersson 

& Tengblad (2009) att vi alla är olika individer och därför behöver vi motiveras olika. En 

viktig poäng är att som chef kunna fånga upp vad som motiverar just den medarbetaren, viket 

kräver en god personlig relation med medarbetarna. Andersson & Tengblad (2009) menar att 
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de vanligaste misstagen som en chef gör, när han vill motivera sina medarbetare är att 

övertala medarbetare att ta på sig en uppgift som den egentligen inte brinner för. Den kanske 

är viktiga för chefen men motiverar inte medarbetaren. Det enda sättet att effektivt motivera 

medarbetare är enligt Andersson & Tengblad (2009) en stödjande och medarbetarfokuserad 

ledarstil där chefen aktivt försöker ta reda på vad medarbetare själv tycker är motiverande och 

engagerande. Det finns ett antal motivationsteorier som Andersson & Tengblad (2003) 

kortfattat nämner sin bok. Vroom (1964) och Adams (1965)med sin motivationsforskning 

redogör för hur vi motiveras i arbete och vilka grundläggande faktorer som spelar roll. Adams 

(1964) koncentrerar sig mer på hur rättvisa och dess aspekter påverkar motivationen och att 

våra förväntningar styr i vilken grad vi blir motiverade på arbete (Andersson & Tengblad 

2009).   

 

3. Metod 
 

Här beskrivs metoden som använts i studien, förståelse, urvalet av respondenter samt 

intervjuernas genomförande. Dessutom presenteras och beskrivs semistrukturerad intervju, de 

etiska aspekterna och till sist kommer tillförlitligheten för studie att granskas. 

 

Kvalitativ metod valdes väldigt tidigt för att få kunskap om respondenternas upplevelser av 

ledarskap, motivation samt arbetsglädje. 

Med utgångspunkten från studien syfte har valet av kvalitativ forskningsmetod med en 

fenomenologisk infallsvinkel varit självklart redan från början. Syftet med studien var att öka 

kunskapen om hur yngre generationer tycker att en arbetsgivare ska vara. Tillika vill 

undersökningen åt vad som motiverar dem till att arbeta inom äldreomsorgen samt vilka 

faktorer just denna åldersgrupp tycker är viktiga för att skapa arbetsglädje på arbetsplatsen. 

Kvale (2009) skriver att den kvalitativa forskningen ger möjlighet för forskare att förstå 

världen från respondenterna eller deltagarnas synvinkel. I den kvalitativa ansatsen vill man 

komma åt deltagarnas egna erfarenheter om olika fenomen.  Vidare skriver Kvale och 

Brinkmann (2009) att den kvantitativa utgångspunkten lägger sitt fokus på de vardagliga, 

kulturella aspekterna av människors livsvärld och vill med det studera människolivet, medan 

speciella händelser, små detaljer och individens egen upplevelse av ett specifikt fenomen 

studeras i en kvalitativ forskningsmetod.(Kvale & Brinkmann, 2009).  

Yin (2013) menar att den kvalitativa forskningen normalt är inriktat på kontentan av olika 

händelser i det verkliga livet. Vidare skriver Yin (2013) att den kvalitativa forskningen 

studerar verkliga förhållanden i människors liv och vill komma åt människornas syn och 

åsikter angående vissa begrepp eller teman (Yin, 2013).  

Dessutom vill forskare i den kvalitativa forskningen få insikt om och så småningom också 

förklaring till det mänskliga sociala beteendet. (Yin, 2013).   

 

Frågeställningarna i studie var utformade så att den fenomenologiska infallsvinkeln skulle 

speglas i dem. Då studien vill åt respondenternas upplevelser och vill kunna förstå deras 
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sociala verklighet utifrån deras egna erfarenheter passade fenomenologi utmärkt. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver fenomenologin som ett intresse att förstå och klargöra sociala 

fenomen enbart utifrån deltagarnas synvinkel. De anser även att fenomenologin ger en 

tydligare och klarare förståelseform i en kvalitativ forskningsintervju. Forskare vill förstå 

respondenternas egen livsvärld eller ett socialt fenomen utifrån respondenternas egen 

synvinkel och upplevelser av just dessa (Kvale & Brinkmann, 2009). Descombe (2009) menar 

att fenomenologi först och främst ägnar sig åt mänskliga erfarenheter och har särskilt intresse 

för människans livsvärld och dennes sociala tillvaro. (Descombe, 2009). Därför lämpar sig 

metoden mycket bra för denna studie. 

 

3.1 Förförståelse 
 

Min förförståelse inför denna studie är relativ hög då jag har arbetat inom äldreomsorg i mer 

än tio år. Under de åren har jag arbetat både som omvårdnads personal och som arbetsledare.  

Detta har underlättat väsentligt för att förstå vad respondenterna menat eftersom det ofta 

användes yrkefacklig terminologi. Det har därför också varit lättare att förstå de tankar och 

känslor respondenterna ville förmedla eftersom jag kunde knyta an till min egen erfarenhet 

inom området och kunskap kring hur organisationen för äldreomsorg är uppbyggd och 

fungerar. Min egen erfarenhet är att de yngre skiljer sig från sina äldre kollegor, på så sätt att 

de byter oftare arbetsplats om den inte tillgodoser deras egna förväntningar. För att säkerställa 

att min förförståelse inte skulle påverka studiens resultat har jag varit noggrann med att enbart 

använda mig av respondenternas ord och att under analys processen inte splittra 

datainsamlingen.  

Jag har under hela processen haft i åtanke att vara noggrann i transkriberingen och med 

saklighet återspegla respondenternas utsagor. Min förhoppning och ambition var att min 

erfarenhet dvs. min förförståelse som jag har inom området; skulle medföra högre förståelse 

och helheten. Thuren (2007,s.60) menar att hela poängen med förförståelse är att vi inte kan 

förstå något över huvud taget utan förförståelse.  

 

3.2 Tillvägagångsätt  
 

Ganska tidigt under en annan högskolekurs då jag gjorde litteratursökning bestämde jag mig 

för vilket ämne jag skulle behandla i min studie. Intresset för yngre generationers upplevelser 

av ledarskap och vad som motiverar dem väcktes genom inläsning av populärvetenskapliga 

tidningar om ledarskap och genom artikelsökning inför studien. Speciellt väcktes intresse att 

undersöka några yngre från Y-generation då den generationen nämndes i dessa skrifter som 

svårt att motivera och svårt att behålla på arbetsplatsen. 

Att det finns så lite om Y- generation förvånade mig under artikelsökningen.  Avsaknad av 

medarbetarnas upplevelse var också en av orsakerna till valet att i denna studie lyfta fram 

medarbetarnas perspektiv. Valet av informanter föll på Y- generationen, eftersom det var 
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speciellt angeläget att få kunskap om deras åsikter och upplevelser av ledarskap, motivation 

och arbetsglädje. Missivbrev och samtycke utformades och skickades båda per mail till 

samtliga respondenter (bilaga 2 och 3). Tid och rum bestämdes en vecka innan intervjun 

skulle äga rum. Intervjuguiden utformades utifrån studiens syfte.  För att kunna nå syfte och 

besvara studiens frågeställningar utformades tre olika teman i intervjuguiden. De teman som 

behandlades i intervjuguide var chefernas egenskaper, motivation och arbetsglädje. Det bör 

tilläggas att det geografiska området är Göteborg.  

Studien bygger på ett induktivt synsätt där jag efter insamlad empiri byggt min teoretiska 

ansats (Patel & Davidson, 2011). Insamlade intervjusvar transkriberades och resulterade i en 

mängd data(cirka åtta sidor material per intervjuperson). Materialet lästes igenom ett flertal 

gånger för att finna teman och tendenser i svaren. Ambitioner var att hitta samband i 

respondenternas utsagor med den teoretiska utgångspunkten, men även differenser i 

respondenternas utsagor var av intresse. Nyckel för denna studie är att komma fram till en 

konklusion som kommer att redovisas i analys/diskussion där empiri och studiens teoretiska 

utgångspunkt knyts samman.   

 

3.2.1 Urval 

 

Urvalet till studien skedde via bekvämlighetsprincipen. Vid ett samtal med en medarbetare på 

min gamla arbetsplats fick jag tips på några eventuella deltagare, som kunde vara intresserade 

av projektet. Att deltagarna måste tillhöra Y-generationen var ett krav. Två personer anmälde 

sig på detta sätt. De tre resterande respondenterna kontaktades genom en enhetschef på ett 

äldreboende. Två av respondenterna arbetar idag inom privata sektorn medan resterande tre 

inom den offentliga sektorn.  Personerna, som var intresserade och passade urvalskriterierna, 

kontaktades sedan via telefon och mail. Bekvämlighetsurval valdes på grund av tidsbrist och 

tillgänglighet till deltagarna och eftersom jag under mitt mångåriga arbete inom 

äldreomsorgen hade många kontakter blev själva urvalet okomplicerat. Dessutom 

underlättade tillgängligheten till deltagare arbetet.  Bryman (2011) skriver att 

bekvämlighetsurval, såsom tillgänglighet till deltagarna kan underlätta forskningen. (Bryman, 

2011).  

 

3.1.2 Semistrukturerade intervjuer 

 

Studien har genomförts genom så kallade semistrukturerade intervjuer med tre olika teman. I 

kvalitativ forskning är intervju en dominerande metod där forskare tillåts vara mer flexibla i 

genomförande (Bryman, 2011). Utifrån studiets syfte valdes semistrukturerade intervjuer som 

modell. Då studien innehöll tre frågeställningar blev det naturligt att intervjuguiden ska ha 

samma antal teman. Intervjuguiden innehåll 25 frågor.  Frågorna utformades i tre teman; 

chefernas egenskaper, motivation och arbetsglädje. Datum och tid bestämdes med en veckas 

framförhållning. Bryman (2011) skriver att en semistrukturerad intervju har ett specifikt tema 

som ska behandlas, detta kallas intervjuguide. Trots flera olika och specifika teman i 
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intervjuguiden har deltagarna stor autonomi att svara på frågor på sitt eget sätt och utifrån sina 

egna upplevelser och uppfattningar (Bryman, 2011). I den kvalitativa intervjun vill forskare ta 

reda på hur deltagarna ser på ett fenomen eller på deras egen livsvärld (Patel och Davidsson, 

2011).  

Slutligen förklarar Bryman (2011) att i en semistrukturerad intervju behöver frågorna inte 

komma i bestämd ordning samt att spontana följdfrågor är tillåtna (Bryman, 2011).  

 

3.1.3 Genomförande av intervju 

 

Första två respondenterna kontaktades genom kontaktpersonen på min gamla arbetsplats, där 

jag fick namn, telefonnummer och sedan mail av respondenterna själva. Resterande två 

intervjupersoner kontaktades via en enhetschef på ett äldreboende. Enhetschefen kontaktades 

via mail. Av enhetschefen fick jag mailadresser och telefonnummer och sista två respondenter 

kontaktades. Samtliga fem respondenter fick samma information om studien, dess syfte och 

de fyra etiska aspekter. Samtyckesbrev skickades via mail till samtliga respondenter några 

dagar innan intervjuerna. Tre av fem intervjuer ägde rum på respondenternas fritid i 

stadsbiblioteket i Göteborg. De två sista respondenterna intervjuades på respektives 

arbetsplatser. Intervjuerna inleddes med genomgång av missivbrevet och samtyckesbrevet och 

samtliga blanketten undertecknades av respondenten. Sista frågan i intervjuguiden var om jag 

fick återkomma om det fanns mer frågor som jag skulle behöva ha svar på godkändes av 

samtliga fem respondenterna. Intervjusvaren insamlades genom anteckningar och 

ljudinspelningar efter samtycke av respondenterna. I början av studien var ambitionen att efter 

varje avslutat intervju skulle transkribering ske omgående, vilket hindrades av den långa 

transkriberingstiden, så att transkriberingen halkade efter under studies första halva. Samtliga 

respondenter har fiktiva namn för att respondenternas konfindentialitet skall respekteras. 

 

3.1.2 Intervjuanalys 

 

Efter insamlad empiri användes meningskoncentrering som analysmetod. 

Meningskoncentrering valdes på grund av den mängd data, som framkom av respondenternas 

utsagor. Kvale & Brinkmann (2009) menar att meningskoncentrering är en väl utvecklad 

metod och används ofta i den fenomenologiska ansatsen. Detta passade utmärkt för den här 

studien. Meningskoncentreringen betyder att forskaren genom att upprepande gånger läsa 

materialet kan dra samman och korta ner respondenternas berättelser. Långa meningar i 

materialet komprimeras till korta fraser. Dessa fraser utgör sedan olika teman och eventuella 

underteman att utgå ifrån i analysen. Vidare skriver Kvale & Brinkman (2009) om fem olika 

steg som forskare måste ta hänsyn till vid användning av meningskoncentrering. Första är att 

upprepande gånger läsa igenom materialet för att få en helhetsbild. Det andra steget i 

processen är att identifiera olika fragment i respondenternas berättelse som sticker ut. Vid det 

tredje steget är det dags att tematisera respondenternas utsagor. Fjärde steget är att slutligen 

koppla de uppkomna temana och knyta dem till studiens syfte (Kvale & Brinkman, 2009). Det 
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sista femte steget är avgörande då respondenternas utsagor vävs ihop med teorin i en 

beskrivande utsaga. 

Valet av meningskoncentrering som metod var medvetet på grund av den ofantliga mängden 

insamlat material, som behövdes analyseras. För att få en helhetsbild av varje intervju har jag 

upprepade gånger dels lyssnat på ljudinspelningarna dels läst det transkriberade materialet. 

Målet var att igenkänna likheter och lika så kunna identifiera differenser i respondenternas 

utsagor. För att göra detta överskådligt delades intervjuerna in i de redan befintliga temana 

och tre tabeller framställdes med korta beskrivningar på respektive tema av varje enskild 

intervju. Meningskoncentrering lede till flera teman samt några underrubriker bland annat 

preferenser på dagens ledare, motivation faktor i arbete med några underrubriker och till slut 

begrepp arbetsglädje också med några underrubriker som i sin tur kopplades samman med 

teori. Dessa tre teman därpå underkastades avsevärd tolkning av empiri. 

 

3.2 Etik 
 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de viktiga etiska aspekter som alltid hör till vid 

intervjustudier. Utifrån aspekterna för god forskningsetik kommer jag naturligtvis i min studie 

att följa den etiska och moraliska koden under hela processen. Med detta menas att jag under 

hela forskningsprocessen omsorgsfullt har försäkrar mig om att ingen av deltagarna känner 

eller lider av någon skada, värnat om deltagarnas integritet, värdighet med ärlighet och 

respekt (Denscombe, 2009).  

Jag har följt de fyra grundläggande principer som gäller i svensk forskning som Bryman 

(2011) beskriver på följande sätt: Informationskravet, som betyder att forskare ska informera 

varje deltagare om det aktuella syftet i studien likaså är det av stor vikt att deltagarna vet om 

sin rätt att hoppa av om de så önskar. Samtycketkravet -informera om studiets frivillighet. 

Konfidentialitetkravet om att alla personuppgifter är konfidentiella och att de kommer 

förvaras på ett säkert sätt och förstöras efter ett färdigställd och godkänd arbete. Tillika har 

jag informerat samtliga deltagare att de kan ta del av den färdiga studien och att allt insamlat 

material endast ska användas för det planerade syftet; det så kallade nyttjandekravet (Bryman, 

(2011). Dessutom har jag innan påbörjad studie gått igenom och tagit del av god sed i 

forskning genom att läsa de föreskrifter som finns på Codex. Codex.uu.se som är en websida 

där regler och linjer för god sed i forskning beskrivs.  

Jag har varit väl medveten om vikten av de etiska aspekterna under hela arbetsprocessen. 

Samtliga respondenter har därför informerats om studies syfte och frivillighet att medverka i 

studien både muntlig via teleforn och skriftlig genom missivbrev som skickades ut via mail en 

vecka innan intervjuerna. Innan själva intervjun påbörjades har jag tillsammans med 

respondenterna återigen gått igenom missivbrev där alla de fyra etiska principerna fanns 

förklarade i klartext dvs. informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Trots att missivbrevet skickades via mail till alla respondenter fanns vid 

intervjun en extra kopia av missivbrev. Dessutom fanns vid varje intervjutillfälle även två 

samtyckesblanketter, vilka signerades av respondenten och mig, respondenten fick en kopia 

och en kopia sparades. Allt för att kunna försäkra mig om att de etiska principerna följs innan 
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själva intervjun påbörjades och spelades in. All insamlat material och respondenternas 

personuppgifter förvarades varsamt under hela studien då enbart jag hade tillgång till 

materialet och ingen annan. Dessutom har jag varit tydlig med att förmedla till samtliga 

respondenter att ingen annan kommer att identifiera respondenterna, som i rapporten kommer 

att få fiktiva namn.  Efter godkänt resultat kommer all insamlad data i form av 

ljudinspelningar att raderas. 

 

3.3 Tillförlitlighet 
 

Bryman (2011) anser att i samhällsvetenskaplig studie är reliabilitet och validitet ett bra 

mätningsinstrument, som avgör studiens kvalité. Bryman (2011) förklarar att validitet som 

mätningsinstrument indikerar på om forskaren i själva verket forskat på det hen har sagt och 

vill forska på. Eftersom mätning i kvalitativ forskning inte är i forskarens intresse, blir frågan 

om validitet oväsentlig i en kvalitativ forskning (Bryman, 2011).  

Gällande den kvalitativa forskningen menar Bryman (2011) att den har svårigheter att 

använda sig av validitet och reliabilitet som mätningsinstrument. Vidare skriver Bryman 

(2011) att detta beror på den ständiga förändringen som försiggår i vår sociala verklighet och i 

och med detta är svår att replikera. De mätningar som istället blir aktuella i den kvalitativa 

studien handlar snarare om studies tillförlitlighet. För att säkerställa att studien har bra 

tillförlitlighet har de fyra delkriterier som Bryman (2011) beskriver är viktiga för kvalitativ 

forskning använts. Första delkriteriet trovärdighet handlar om att aktuell studie ska utföras i 

enighet med de regler som finns för dess utförande.  Andra kriteriet överförbarhet betyder att 

det skall vara möjligt för andra forskare att överföra hela forskningsprocessen till andra 

grupper och miljöer. Det tredje kriteriet är pålitlighet, som kan ses som motsvarigheten till 

reliabilitet. Pålitlighet syftar till att hela forskningsprocessen ska anses vara transparent, 

välformulerad och väl förklarande för läsaren. Fjärde och sista delkriteriet beskriver Bryman 

(2011) som möjlighet att styrka och konfirmera, handlar om objektivitet och ska säkerställa 

att forskarens har agerat i god tro (Bryman, 2011). 

Studien har tagit del av de fyra ovanstående kriterierna och haft dem i åtanke under hela 

processen. För att säkerställa studies trovärdighet har jag följt forskningsetiska råd och 

upplägg. Samtliga respondenter har därför informerats både muntlig via teleforn och skriftlig 

genom missivbrev som skickades via mail en vecka innan om studies syfte och frivillighet att 

medverka i studien. Innan själva intervjun påbörjades har jag tillsammans med 

respondenterna återigen gått igenom missivbrev där alla fyra etiska principer fanns förklarade 

i klar text dvs. informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetkravet, nyttjandekravet. 

Gällande överförbarhet är det inte sannolikt att samma studie skulle ge överensstämmande 

resultat, eftersom respondenternas åsikter och utsagor med ganska hög sannolikhet skulle vara 

annorlunda vid ny studie. Av den orsaken är denna studie i sig unik och tidsenlig. Trots att 

överfarberhet är låg betyder det inte att studie i sig saknar relevans. Däremot återfanns 

tongivande kunskap om vilka förväntningar och preferenser medarbetare har på ledarskap, 

vad motivera de samt svar på vilka faktorer är viktiga för att skapa arbetsglädje. 
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Dessutom har jag under arbetets gång bemödat mig om att ha god transparens i texten för att 

läsarna tydligt skulle kunna följa processen för att på så sätt uppnå god pålitlighet.(Bryman, 

2011). 

Jag har tillika haft i åtanke att vara objektiv och i största möjliga mån inte påverka studiens 

resultat. Genom att enbart använda respondenternas ord i analysen och tolkningen. Dessutom 

har stor noggrannhet iakttagits för att inte splittra data eller ta materialet ur sin kontext för att 

inte riskera studies trovärdighet och felaktighet i resultatet (Bryman, 2011).  

 

3.4 Presentation av respondenter 
 

Respondenterna i denna studie är undersköterskor som idag arbetar inom äldreomsorgen i 

Göteborgs kommun. Alla fem respondenter har tillsvidareanställning inom Göteborgs stad 

och har arbetat inom äldreomsorgen mellan sex till femton år. Två av respondenterna arbetar 

idag inom den privata sektorn medan resterande tre arbetar inom den offentliga sektorn som 

undersköterskor. Könsfördelningen på respondenterna är 4 kvinnor och en man. 

Respondenterna i studie var födda mellan 1978-1995 och i och med det är idag alltifrån 20 till 

37 års ålder. 
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4. Resultat  
 

I detta kapitel kommer studiens resultat att redovisas. Med avstamp i datainsamlingen 

kommer respondenternas utsagor att presenteras. Först presenteras temat dagens ledarskap 

med två underrubriker, som visar vilka egenskaper som respondenterna anser är viktiga hos 

en ledare. Vidare kommer begreppet motivation att tydliggöras med fyra underrubriker. Sista 

delen i kapitel kommer att behandla temat arbetsglädje med tre underrubriker. För att kunna 

visa en bättre och mer överskådlig bild av studiens resultat delas resultat och 

analys/diskussion (som återfinns i kapitel 5) in i var sitt kapitel.  

 

4.1 Dagens ledarskap 
 

Utifrån respondenternas svar på vilka preferenser de yngre medarbetarna har på ledarskap har 

följande resultat framkommit. 

 

4.1.1 Relationsmotiverad ledarstil 

 

En relationsmotiverad ledarstil är en av de två grundläggande huvudstilarna i Fiedlers teori 

om situationsanpassat ledarskap. Relationsmotiverad ledarstil innebär att ledarens primära 

uppgift blir att bygga goda relationer mellan sig själv och sina medarbetare. Chefer som 

använder sig av denna typ av ledarstil är lyhörda för medarbetarnas åsikter och lägger vikt i 

sitt ledarskap genom att medvetet bygga goda interpersonella relationer med sina medarbetare 

(Abrahamsson & Andersen, 2013). Respondenterna upplever inte ledarskap så olika, som 

kanske hade förväntats. Chefens egenskaper som tydlig, relationsbyggande, rättvis och 

handlingskraftig är några av de egenskaper som betonades. 

En tydlig gemensam åsikt hos alla fem respondenter var att en bra chef ska vara lyhörd och 

vara en god lyssnare.  

En chef ska vara empatisk och ska vara en god lyssnare tycker jag är jätteviktig, att 

lyssna liksom (Anna).  

Att chefen ska lyssna på all sin personal och inte bara på ett fåtal nämndes som en viktig 

faktor. Genom att lyssna och vara lyhörd visar chefen intresse för att lära känna sina 

medarbetare. Flera av respondenterna anser att det är viktigt med en rättvis chef och att en 

rättvis chef bör lyssna på all personal samt dela information med alla. 

Egenskaper som att vara tydlig i sin kommunikation och bra på att kommunicera var några 

saker som samtliga respondenter tyckte var viktiga chefsegenskaper. Detta uttrycktes bland 

annat som: ”Talar till mig och inte åt mig” samt är bra på att informera. Detta kopplas till en 

relationsmotiverande ledarstil.   

En bra chef lyssnar och inte talar över huvudet på oss, många chefer har tendens att de 

inte talar till dig utan talar åt dig (Beate).  
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Beate har erfarenhet av chefer som kommunicerar över huvudet på sina medarbetare. 

Respondenterna ansåg att en rak kommunikation var viktigt. De föredrar en chef som är tydlig 

utan att vara kränkande. De vill också känna att chefen är närvarande, lojal och står bakom 

dem när det uppstår svåra situationer. Då känner de att de har en chef som stöttar dem. 

Framförallt närvarande, kommunikativ (Kim) 

Det framkom tydliga mönster i respondenternas utsagor att de viktiga egenskaper som en chef 

bör ha är att vara en god lyssnare, vara lyhörd och kommunicera tydligt. Flera respondenter 

angav även respektfullhet som en viktig egenskap.  

 

4.1.2 Uppgiftmotiverad ledarstil 

 

Situationsanpassat ledarskap är en uppgiftmotiverad ledarstil, vilket innebär att chefen 

förmedlar ett klart och tydlig mål, en tydlig uppgiftbeskrivning för att undvika bekymmer, 

osäkerhet och oro bland medarbetare. Samtliga i organisationen skall känna till målet, vilket 

skall vara klart och tydligt både för medarbetare och för chefen (Abrahamsson & Andersen, 

2013). 

En bra chef är närvarande och involverar och motiverar i att fatta olika beslut. Chefen skall 

kunna förmedla mål och leda medarbetarna mot det gemensamma målet – detta är egenskaper 

som samtliga respondenter nämner. Flera av respondenterna uppgav vidare att en bra chef 

skall kunna förmedla information och tankegångar på ett bra sätt. 

Få oss att vara med på lite beslut och diskussioner. inte bara säga åt oss det är bara så 

här det är slutdiskuterat, utan prata med oss. Låt oss vara delaktiga (Beate).  

Alla respondenter i studien vill ha en uppgiftsmotiverad chef, som kan förmedla tydliga och 

gemensamma mål. De främsta egenskaperna hos en idealchef är enligt respondenterna 

förmågan att leda gruppen och att organisera och arbeta på ett strukturerat sätt. 

Hon ska organisera bra och kunna leda en grupp där det finns mycket olika viljor i och få 

oss att jobba som team och förmedla till oss alla att vi har samma mål. Man ska kunna få 

klara direktiv av sin chef inte att vi ska lösa allt själva (Wim). 

Uppgiftsmotiverat ledarskap kräver en tydlig och klar kommunikation mellan ledare och 

medarbetare samt att alla i arbetsgruppen behärskar organisationens gemensamma mål. 

 

4.2 Motivation  

 

Enligt Vroom (1995) är de fem vanligaste motivationskraven för att människor skall vilja 

arbeta: Lön, inspirerande arbetsuppgifter, energiförbrukning vid utförandet av en uppgift, 

delaktighet i ett skapande av varor och tjänster, social interaktion samt social status. (Vroom, 

1995).  
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Motivation som begrepp upplevs av alla som något som de själva är ansvariga för. Flera av 

respondenterna upplever bra lön som motiverande, samtidigt som de poängterar vikten av att 

lönen står i relation till arbetsprestationen. 

 

4.2.1 Lön 

 

Lön som motivationsfaktor nämns av ett par respondenter som avgörande. Lönen är en viktig 

faktor för att respondenterna ska känna motivation på arbetsplatsen, eftersom den är resultatet 

av ett arbete man utför dvs. en belöning för utfört arbete. 

Lön så som morot så att säga för utfört arbete (Anna).  

Att se lön som motiverande i sitt arbete var för dessa respondenter en viktig del i att känna 

motivation på arbetsplatsen samtidigt som lönens storlek är relevant för den lön de har. 

 Jag har haft lönesamtal nyligen och det är viss motivation också jag fick bra lön och hon 

förklarade varför, och just att få höra att man gör ett bra jobb det gjorde jätte mycket 

(Wim). 

Ekonomisk ersättning för utförd arbetsprestation i kombination med muntlig motivering 

uppskattas och sporrar respondenterna till fortsatt gott arbete. Respondenterna påpekar också 

att det är inte enbart är lönen, som motiverar en, men att den är av betydande vikt. 

 

4.2.2 Inspirerande arbetsuppgifter  

 

En annan viktig faktor som återkommer hos samtliga respondenter var stimulerande och 

inspirerande arbetsuppgifter. Att få nya arbetsuppgifter upplevs motiverande. Men även att 

man gör det lilla extra utöver de ordinarie arbetsuppgifterna upplevs av samtliga motiverande. 

Min motivation att t.ex. en boende är fin i håret att man har gjort det lilla extra motiverar 

mig (Anna). 

Respondenterna anser att man ska vara medveten om att man arbetar med människor och att 

de som undersköterskor får mycket tillbaka av de boende, vilket känns inspirerande för 

samtliga respondenter. Att lära sig nya saker genom nya uppdrag är också stimulerande för 

flertal av respondenterna. 

När man själv gör någonting extra utöver det vanliga, utan den lilla extra det man gör 

som kostar oss ingenting, med det motiverar att göra de äldre glada (Beate). 

4.2.3 Social interaktion 

 

Att trivas ihop och ha en bra stämning på arbetsplatsen är betydelsefullt för respondenterna. 

Några positiva och motiverande aspekter är: Att kunderna (de boende) trivs, är nöjda och 

känner glädje, men även en god kontakt med de boendes anhöriga är betydelsefull.  Att bli 
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igenkänd och välkomnad av kunden är en betydande faktor för att öka arbetsglädjen och 

därmed motivationen.  

   Social interaktion med kollegor är också en viktig faktor som samtliga respondenter anser 

bidrar till att man känner sig motiverad. Effekten av detta blir att man trivs på sitt arbete. En 

annan förutsättning för god motivation är att arbetsplatsen har en trivsam arbetsmiljö.  

En skön arbetsmiljö, det ska vara trivsamt och arbetskamraterna ska trivas ihop, när man 

trivs tillsammans då är det trivsam då orkar man mer. Känna sig uppskattad av sina 

kollegor är viktig också (Cecilia). 

Att ha ett gott samspel i arbetsgruppen, med kunden (den boende)och andra professioner 

tycker respondenterna är av stor vikt.  

Just nu har jag ett uppdrag och utbildad andra tycker om är stimulerande, det är 

spännande att träffa människor jag drivs också av nyfikenhet i arbetet. Få prata med 

andra bytta erfarenheter (Kim). 

Flera av respondenterna tycker att det är viktigt att man förstår varandra i arbetsgruppen och 

att tillsammans utvecklas och tänka nya banor är viktigt för att känna motivation.  

”Det är små saker som behövs för att motivera oss och att tycka att det är roligt att 

arbeta, det är också viktigt att vi förstår varandra i gruppen att vi är på samma plan och 

kan tänka nytt är också motiverande”(Win). 

 

4.2.4 Social status  

 

Anledningen till att social status nämns i detta avsnitt är att det är i studiens intresse. 

Samtidigt visar just denna faktor på olikheter mellan respondenternas åsikter. 

Enbart en av respondenterna ansåg att yrkesutbildning gav högre social status, vilket i sin tur 

ökar motivationen och arbetsglädjen. 

 Jag känner att utbildning är jätteviktig för statusen liksom vem som helst från gatan kan 

inte komma och jobba som undersköterska det fungerar inte längre (Anna). 

Men yrket som sådant har enligt respondenterna låg status, vilket bidrar till att sänka yrkets 

popularitet.  

Jag var ute och promota för yngre blivande gymnasieelever om äldreomsorg, intresset är 

litet yrke undersköterska är inte populär många vill bli barnmorskor istället t.ex. och 

varför för att det inte har bra status (Anna).  

Tolkning av Annas upplevelse är att social status för en undersköterskas yrke bör förbättras 

och att det är ett förbättringsområde som måste satsas på.  

Resterande respondenter nämnde inte social status som en viktig faktor för att de ska känna 

motivation på arbetsplatsen.  
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4.3 Arbetsglädje 
 

Vroom (1995) hävdar att individens arbetstillfredsställelse stärks efter att de fem baskraven 

(lön, inspirerande uppgifter, delaktighet, social interaktion och social status) uppfyllts. Enligt 

Vroom fodras det för att individen skall känna arbetstillfredsställelse att dessa förhållanden 

uppfylls. De faktorer som påverkar Vrooms fem baskrav är: ledarskap, arbetsgrupp, 

arbetsinnehåll, lön, möjlighet att avancera och arbetstider (Vroom, 1995).   

 

4.3.1 Ledarskap 

Vroom (1995) redogör för en rad olika experiment där ett flertal olika studier visar att 

ledarskap är den mest frekventa drivkraften för att skapa arbetstillfredsställelse. På grund av 

detta rankas ledarskap som ett av de mest betydelsefulla kraven för att känna 

arbetstillfredsställelse. Bra interpersonell relation mellan medarbetare och chef leder till att 

personalen trivs och känner motivation i sitt arbete. (Vroom, 1995).  

Ledarnas påverkan på de anställdas arbetstillfredsställelse framkommer tydligt även i denna 

studie. De flesta respondenter anser sig tycka att chefen spelar en viktig roll i skapande av 

arbetsglädje.  

Självklart att chefen spelar roll, hon har väl ansvar, ansvar som att göra den lilla extra 

för personalen (Anna). 

 beskriver Samtliga respondenterna anser att ansvaret för att skapa arbetsglädje är en 

gemensam skyldighet, som gäller både kollegorna och chefen. Dock anser vissa att det är 

chefens ansvar att genom att lyfta fram de goda egenskaperna hos individer skapa en positiv 

stämning på arbetsplatsen.  

Att få bekräftelse av chefen är viktigt och påtalats av alla respondenter. Som medarbetare vill 

man ha en feedback av chefen och uppskattning. Uppskattning av chefen genom bekräftelse 

att man har gjort ett gott arbetet får medarbetarna att känner motivation.  

Anna säger att En klapp på axel, du har gjort ett bra jobb och Cecilia menar Du gör ett bra 

jobb Cecilia. Att chefen ser och berömmer medarbetarens prestationer var betydelsefullt för 

samtliga respondenter. 

Chefen har en viktig roll för att jag ska känna arbetsglädje, man vill få bekräftelse, att 

hon ser och hör mig, en liten klapp på ryggen ibland. Att man pratar samma språk att 

man är jämbördig i relation (Kim). 
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4.3.2 Arbetsgrupp 

 

Enligt Vroom (1995) krävs det för att en grupp ska anses fungera optimalt acceptans på lika 

villkor från samtliga medlemmar i gruppen. Medlemmarna skall även uppleva att de utgör en 

del i samspelet mellan gruppens medlemmar. Tillfredställelse hos deltagarna hänger samman 

med individens möjligheter till god interaktion med de andra gruppmedlemmarna (Vroom, 

1995). 

Respondenterna är helt eniga om att arbetsgruppens sociala klimat är avgörande för att 

deltagarna skall känna arbetsglädje. I samtliga respondenters svar betonas vikten av detta, när 

man ska beskriva begreppet arbetsglädje. 

Det är viktigt att man har en bra arbetsgrupp och andra i gruppen också känner 

arbetsglädje och är motiverade. När vi stödjer och hjälper varandra (Anna). 

Samtliga respondenter utryckte vikten av att uppleva glädje i arbetsgruppen, att kunna skratta 

tillsammans och ha en god kommunikation.  

Ha bra arbetskamrater och ha roligt med arbetskamrater, när vi kan skratta, känna 

glädje, gråta och vara förbannade också det stärker också man bli nästan familjärt för 

man går igenom mycket tillsammans. Arbetskamrater är otroligt viktigt spelar ingen roll 

vad jag än är om jag har roligt och kan dela det med någon då utför man en bättre 

arbetet om arbetsgruppen är i harmoni (Kim). 

 

4.3.3 Arbetsinnehåll 

 

Att kunna påverka sin arbetssituation och ha motiverande arbetsuppgifter är en tredje viktig 

faktor för att medarbetarna ska känna arbetstillfredsställelse. Enligt Vroom (1995) kan även 

utebliven stimulans ge en negativ effekt, som gör att känslan av motivation och 

tillfredställelse dalar (Vroom, 1995).  

Några av respondenter uppgav att de i samband med nya extra arbetsuppgifter kunde uppleva 

och känna arbetsglädje. Att både lyckas med sitt arbete, men även utföra det lilla extra utöver 

det ordinarie arbetsinnehållet upplevs motiverande. 

Jag kan känna sann arbetsglädje när jag har lyckats utföra någon speciellt arbetsuppgift, 

som ingen annan har lyckats klara då kan jag känna mig riktig stolt (Beate). 

Jag kan känna arbetsglädje när jag får extra arbetsuppgifter också och när jag kan 

hantera min arbetssituation (Kim). 

Flera av respondenterna redogjorde för hur viktigt det är att kunden (boende) är nöjd. 

Kundens (boende) positiva respons vid väl utförd arbetsuppgift spelar stor roll för att 

respondenterna ska uppleva arbetsglädje. Arbetsglädje upplevs då de ser att kunden vill vara 

aktiv och blir glad, men även då kundens vardag förbättras. 
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Försöka få det bästa för våra äldre, omvårdnaden, det sociala så önskar man att kunna 

göra mer med de äldre ... när man har tid att prata med dem då växer hjärta gånger tre 

liksom, det är jätte kul... få dem att må bra och trivas är viktigt (Beate). 

Flera av respondenterna påpekade att själva arbetsinnehållet i form av att arbeta med 

människor, var grunden till att känna arbetsglädje.  

Ja det är just det här att se att det är människor man arbetar med människor i en utsatt 

situation jag vet att jag gör mycket för många personer för att de ska klara sin 

vardag...”Ge glädje och få glädje (Wim). 

Lön och arbetstider upplevdes viktiga och avgörande, när respondenterna pratade om 

motivation och inte att dessa variabler påverkade just arbetsglädjen, därför kommer de inte att 

tas upp i denna del av studien där begrepp arbetsglädje summeras.  
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5. Analys och diskussion  
  

I detta kapitel kommer analys av resultatet att diskuteras. I analysen utgår jag ifrån den 

teoretiska ansatsen om situationsanpassat ledarskap och dess två huvudinriktningar: 

Relationsanpassad och uppgiftorienterad, Vroom (1995) förväntningsteori samt tidigare 

forskning för att analysera resultat. Dessutom kommer medarbetahjulet som är en del i den 

teoretiska ansatsen att integreras i texten. För att kunna visa en mer överskådlig bild av studie 

har jag vald att dela upp resultat (som återfinns i kapitel 4) och analys/diskussion i var sitt 

kapitel. I anslutning till analys/diskussion redogörs studiens resultat och forskningsfrågor 

besvaras, kapitel avslutas med metoddiskussion. 

 

5.1 Relationsmotiverad ledarstil 
 

I respondenternas utsagor finns ett tydligt mönster när de besvarade frågan, vilka viktiga 

egenskaper en chef bör ha. Dessa egenskaper är: Lyhördhet, förmåga att lyssna och se 

medarbetare samt tydlighet i kommunikationen, vilket kan ses som en relationsmotiverad 

ledarstil. Relationsmotiverad ledarstil är en av de två huvudinriktningarna inom teorin om 

situationsanpassat ledarskap. I denna huvudinriktning ska ledare bygga goda interpersonella 

relationer med sina medarbetare och därför kallas den för relationsmotiverad ledarstil 

(Abrahammson & Andersen, 2013). Att ha en bra relation med sin chef var av stor vikt för 

samtliga respondenter. Upprepande gånger uppgav de att det som kännetecknar en bra ledare 

är förmågan att lyssna, se och höra, uppmuntra och berömma. En närvarande chef, som är 

nära både sina medarbetare och sina kunder var också något som respondenterna lyfte fram 

som viktig essens i ledarskapet. En situationsanpassad ledare är en chef som lyssnar, är 

flexibel och uppmärksam. Chefens uppgift blir att ta fram det bästa hos varje medarbetare. 

Enligt Thylefors (2007) beskrivs den situationsanpassade ledaren som en person med god 

samarbetsförmåga, stark drivkraft, kompetent, pålitlighet och lyhördhet, vilket stämmer väl 

överens med respondenternas utsagor. En situationsanpassad ledare har god analytisk förmåga 

och anpassar ledarstilen efter olika situationer (Thylefors, 2007).  

Respondenterna gav uttryck för att de föredrar en ledare som är relationsinriktad. Genom att 

lyssna, visa intresse och stötta sina medarbetare kan chefen bygga upp en relation där även 

medarbetarna visar chefen och organisationen lojalitet. Detta stärker förhållandet) mellan 

ledare och underordnad, som beskrivs av Fiedler i Abrahamsson & Andersen (2013.  

Lika så lyfter Tengblad (2007) beskriver hur viktigt samspelet mellan medarbetare och chefen 

är. Vidare menar Tengblad att chefens påverkan är central och avgörande för att medarbetare 

ska kunna känna sig som en del i organisationen (Tengblad et al, 2007).  

 

Respondenterna ville också ha en rättvis chef, som lyssnar på alla och inte ger fördelar till 

några få i gruppen. Detta kan tolkas som om det saknas professionell förhållningsätt, 

förtroende och tillit mellan chefer och medarbetare hos respondenter. Andersson & Tengblad 

(2009) tar upp just detta sitt medarbetarskapshjul när de beskriver första bistånd delen som 

förtroende och öppenhet i hjulet. För att relationen mellan chef och medarbetare ska bli 

lyckad behövs tillit mellan parterna trots att parterna kanske inte tycker om varandra. Att 
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bemöta varandra professionellt och tillika ha förmåga att förstå den andre. Om man bry sig 

om alla sina medarbetare leder detta till förtroende och tillit emellan parterna (Andersson & 

Tengblad, 2009). 

 

5.2 Uppgiftsmotiverad ledarstil 

 

Att kunna vara aktiv och att få besluta på den egna arbetsplatsen är viktigt för de flesta av 

respondenterna.  Andersson och Tengblad (2009) kallar detta för medledarskap, vilket betyder 

att den enskilde medarbetaren ges möjlighet att aktivt delta i den beslutsfattande processen. 

(Andersson & Tengblad, 2009). En närvarande chef, kan inspirera och motivera medarbetare 

inför nya mål. En bra ledare ska vara närvarande och kunna förmedla verksamhetens mål på 

ett tydligt sätt. Respondenterna i denna studie berättar om hur viktigt det är för dem att vara 

välunderrättade om olika beslut inom arbetet.  

 

Respondenterna uttrycker sin vilja att medverka och att vara involverade i beslut som rör 

deras egen arbetsplats. Om chefen förmedlar mål, leder gruppen, involverar personal i beslut 

skapas VI känslan.  

Detta kan kopplas med den andra viktiga huvudstil inom situationsanpassad ledarskap - en 

uppgiftmotiverad ledarstil, vilket innebär att chefen förmedlar ett klart och tydligt mål. 

Medarbetare kan förvänta sig tydliga uppgifter och undviker därmed bekymmer, osäkerhet 

och oro. Samtliga i organisationen ska känna till dess mål och det ska vara klart och tydligt 

för både medarbetare och för chefen. 

 Sammanfattningsvis säger Fiedler att ledarskap är situationsbetingad och att det finns ett 

starkt samband mellan uppgiftsmotiverande ledarstil och kontroll av ledningssituationen och 

att dessa resulterar i effektivitet (Abrahamsson & Andersen, 2013).  

Respondenternas beskrivning kan dessutom ses som att det egentligen behövs en tydlig ledare 

och inte chefskap. Tengblad at el.(2007) definierar begreppen kortfattad såsom att chefskap 

innebär att styra och vara målinriktad för att uppnå effektivitet, medan ledarskap mer inriktas 

på att motivera och skapa engagemang i arbetsgruppen (Tengblad at el. 2007). Abrahamsson 

och Andersen (2013) anser att det enda sättet att uppnå goda resultat är just genom 

medarbetarnas arbetsinsatser. De ser ledarskap som en symbios mellan gruppen och själva 

organisationen (Abrahamsson & Andersen, 2013). Som formell chef är man maktlös utan 

samspel med medarbetarna. Båda grupperna är beroende av varandras samtycke. En 

konstruktiv samverkan mellan chef och ledare erfordras för att lyckas. Dessutom poängterar 

Andersson och Tengblad (2009) hur viktigt det är att flytta fokus från individen och istället 

fokusera på goda relationer mellan chef och medarbetare (Andersson & Tengblad, 2009). 

I respondenternas svar framgår att en bra chef ska diskutera och involvera med medarbetarna, 

för att få alla att jobba mot gemensamma mål. En bra chef lyfter fram medarbetarnas idéer 

och främjar på så sätt medarbetarnas motivation och engagemang. Likaså ska en bra chef ha 

förmåga att förmedla och återskapa organisationens vision på ett inspirerande sätt (Tengblad 

et al.2007). En närvarande chef involverar och motiverar medarbetare i den beslutsfattande 

processen, menar respondenterna. 
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5.3 Motivation 
 

I studien framkom tydligt hur lön, inspirerande arbetsuppgifter och social interaktion med 

andra i arbetsgruppen var viktiga för att känna motivation. Enligt Vroom (1995) finns det fem 

vanliga krav, som vi människor har för att vi ska arbeta och de är; lön, inspirerande uppgifter/ 

energi förbrukning när vi utför en uppgift, delaktighet i skapande av varor och tjänster, social 

interaktion och social status (Vroom, 1995). . De förhållanden som enligt Vroom (1995) är 

viktiga för att skapa arbetsglädje är beroende av ledarskap, arbetsgrupp, arbetsinnehåll, lön, 

möjlighet till att avancera och arbetstider.   

När jag tolkar respondenternas utsagor så är inspirerande arbetsuppgifter den faktor som alla 

fem respondenter tycker att är väldigt grundläggande för att känna motivation. De flesta 

förklarar, att det är att göra det lilla extra som inspirerar och motiverar dem. Några av 

respondenterna menar att nya utmanande arbetsuppgifter är motiverande. Vroom anser att för 

att kunna känna tillfredställelse i sitt arbete bör arbetsuppgifterna vara inspirerande. För att 

känna tillfredställelse behöver människan nya och inspirerande arbetsuppgifter (Vroom, 

1995). Andersson och Tengblad (2009) skriver om inspiration och initiativtagande som en del 

i medarberskapshjulet. De belyser vikten av att både ta ansvar och initiativ på arbetsplatsen 

bidrar till motivation, men också att många av oss motiveras av mer ansvar (Andersson & 

Tengblad, 2009).  

Angelöw (2013) skiljer på inre och yttre motivation och menar att dessa är viktiga drivkrafter.  

Inre motivation beskriv som olika känslomässiga belöningar, såsom nya kunskaper eller att 

kunna överträffa sig själv, medan yttre beskrivs som materiella och sociala belöningar. 

(Angelöw, 2013).  Respondenterna i studien drivs av både inre och yttre motivation. Alla 

respondenterna vill ha en materiel belöning, som är en yttre motivation, men samtidigt vill 

alla få nya kunskaper för att glädjas i sitt arbete. Samtidigt som man vill ha känslomässig 

bekräftelse att arbetet är bra utförd i form av beröm, som är inre motivation. Att chefen ska ge 

beröm och visa uppskattning nämner samtliga fem respondenter i intervju i ämnet chefernas 

egenskaper.  

Social interaktion beskrivs som en viktig faktor för att känna motivation. De flesta vill att det 

ska vara roligt och trivsamt på arbetsplatsen, där man skall kunna skratta tillsammans och 

trevligt. Hemtrevligt och att skratta tillsammans är några ord som upprepades i intervjuerna. 

Vrooms påstår i sina baskrav att social interaktion på alla arbetsplatser är mer eller minde 

nödvändig. Att vara med i en arbetsgrupp leder mer eller mindre till att varje individ 

automatisk ingår i et större sammanhang (Vroom, 1995). 

Att social status enbart nämns av en informant förvånar, men bör eftersom det är av vikt 

nämnas. Jag har valt att trots låga svar ta med den som viktigt på grund av residentens väl 

förklarade svar, där det anges hur viktigt det är med status för själva yrke, och att det finns 

förbättringsmöjligheter för att öka den sociala statusen för yrket undersköterska genom ökad 

utbildning. Respondenten anser att yrke fortfarande har låg status, men tycker ändå att det har 

blivit bättre, för idag kan inte vem som helst arbeta inom vården, utan nu krävs det formel 

utbildning. Enligt Vroom är social status den sista av fem baskrav för att vi ska gå till arbetet. 

Vroom anser att social status liksom social interaktion ger upphov till ökad känslan av 
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tillfredställelse. vissa yrken har högre social status och medför därför en starkare social 

acceptans (Vroom, 1995). 

När det gäller lön har resultatet visat att några av respondenterna i studien tycker att den är en 

viktig källa till motivation och engagemang. Respondenternas utsagor förmedlar att som 

medarbetare vill man ha en belöning för bra utfört arbetet. Samtidigt skall lönen motsvara 

medarbetarens prestation.  De tycker att utvecklingssamtal är ett bra forum för detta. Chefen 

ska motivera och förklara varför man har den lön man har. Vroom menar att lön är ett viktigt 

motiverande baskrav och till och med projekterar detta baskrav i nästa avsnitt där han anger 

sex andra faktorer som baskraven för arbetsglädje (Vroom, 1995).  

 

5.4 Arbetsglädje 

 

Enligt Angelöw (2006) är arbetsglädje på samma sätt som motivation en oerhört viktig faktor 

för att få en framgångsrik och effektiv organisation och i och med det en välfungerande 

arbetsplats. Ledare på olika arbetsplatser har en nyckelroll rörande begreppet arbetsglädje 

(Angelöw, 2006).  Vroom beskriver individens arbetstillfredsställelse (arbetsglädje) och hur 

den stärks efter att de fem baskraven har uppfyllts. Ledarskap, arbetsgrupp, arbetsinnehåll, 

lön, möjlighet att avancera och arbetstider är viktiga för att individen skall känna 

arbetstillfredsställelse (Vroom, 1995).  

 

5.4.1 Ledarskap och dess roll 

 

Enligt Vroom(1995) är ledarskap den första och den viktigaste av de fem komponenterna som 

är avgörande för att skapa arbetstillfredsställelse. Studiens resultat genererade nästan ett 

enhetligt svar från samtliga respondenter, där de betonar att chefens roll är central och viktig 

för att de skall uppleva arbetsglädje. Detta överensstämmer med Vroom (1995), som redogör 

för en rad olika undersökningar där ledarskap rankas som en av de mest betydelsefulla 

aspekterna för att känna arbetsglädje. Chefens ansvar enligt respondenternas utsagor är även 

att uppmuntra, leda, ge uppskattning och lyfta fram medarbetarnas starka sidor och 

egenskaper i syfte att en god interpersonell relation upprätthålls. Han skriver även att en bra 

interpersonell relation mellan medarbetarna och deras chefer ger en högre grad av 

arbetstillfredsställelse (Vroom, 1995 ).  Respondenterna ansåg även att en viktig faktor är att 

chefen ger feedback på deras insats. Sherman (2014) beskriver även i sin studie hur viktigt det 

är för medarbetarna som tillhör Y generationen att bli bekräftade och få en omedelbar 

feedback på utförd prestation (Sherman, 2014). 

 

Precis som Vroom (1995) rangordnar, framkommer ledarskapet mest frekvent som svar i 

mina intervjuer, när ämne arbetsglädje behandlas. Sambandet mellan arbetsglädje och chefens 

agerande var påtaglig. På den första frågan: Vems ansvar är det på arbetsplatsen att skapa 

arbetsglädje, svarade samtliga: Jag själv, arbetskollegor och chefen. Respondenterna anser att 

alla har ett gemensamt ansvar gällande upplevelsen av arbetsglädje. När frågan gällande 



  

34 

 

vilken roll en chef har för att du ska uppleva arbetsglädje, blev svaret från alla fem att chefen 

har en viktig roll. Chefen ska enligt respondenterna lyfta fram det positiva hos var och en, 

stärka medarbetarna i deras arbete, ge beröm ibland, få personalen att trivas, bekräfta och 

uppmuntra samt kunna kommunicera. Lika så skriver Abrahamsson och Andersen (2005) att 

ledarskap är alltid i symbios mellan grupp och organisation. De ledarna som är effektiva är de 

som sätter organisationens mål framför sina egna personliga mål. Bra ledarskap förutsätter att 

gruppens resultat och mål sätts före ens egna individuella prestationsbehov (Abrahamsson & 

Andersen, 2005). 

Angelöw anser ledarskap som viktig för att känna arbetsglädje på arbetsplatsen. Arbetsglädje 

är en oerhörd viktig faktor för en framgångsrik och effektiv organisation. Ledare på olika 

arbetsplatser har en nyckelroll rörande begreppet arbetsglädje. Ledare ska ge förutsättningar, 

driva, strukturera och ständigt ta initiativ så att medarbetarna kan uppnå ökad arbetsglädje i 

sitt dagliga arbete (Angelöw, 2006).   

Vidare framhäver Angelöw (2006) vikten av ett uppskattat ledarskap. Med uppskattat 

ledarskap menas att en ledare alltid ska lita på sin personal och ha positiva förväntningar. 

Ledaren skall vara lyhörd, uppmuntrande, uppskattande, informativ, kommunikativ samt ge 

feedback osv. Slutligen talar Angelöw (2006) om hur viktigt konstruktivt ledarskap är för att 

kunna åstadkomma hög arbetsglädje. (Angelöw, 2006). Detta styrks åter igen av samtliga 

respondenter som påpekat att chefens roll är att bekräfta, ge positiv feedback, vara bra på att 

kommunicera mm.   

 

5.4.2 Arbetsgrupp 

 

Det är ingen tvekan om att respondenterna i studien tycker att arbetsgruppen är en avgörande 

faktor för att skapa arbetsglädje. Det framkom att känslan av gemenskap med 

arbetskamraterna var avgörande för trivseln och att flera av respondenterna till och med 

umgicks privat med sina arbetskamrater.   Anderson och Tengblad (2009) lyfter i sin tolkning 

av medarbetskapshjulet fram gemenskap och samarbete som viktiga komponenter i 

arbetsgruppen. De menar att ett gott och konstruktivt samarbete i en arbetsgrupp är ett 

nyckelord till känsla av medledarskap. Uppkomst av nya personliga relationer underlättar för 

gott samarbete i en arbetsgrupp (Andersson & Tengblad, 2009). 

 

Arbetsgruppen utgör den andra faktorn i Vrooms (1995) förväntningteori, vilket sammanfaller 

med respondenternas utsagor om arbetsgruppens betydelse. Interpersonell gemenskap och 

trivsel i arbetsgruppen lyfts fram av samtliga respondenter.  De flesta av dem menar att 

samspelen i arbetsgruppen är mycket viktigt för trivseln och skratt, ha roligt och 

sammanhållning är några ord som respondenter använder i beskrivningen av arbetsgruppens 

betydelse för arbetsglädje. Några av respondenterna anser också att VI - känslan är viktig.  

Harmoni i arbetsgruppen nämns också av respondenterna, som menar att om harmoni råder 

utförs ett bättre arbete. Dessutom nämns familjärt känslan av några respondenter i kontexten 

av arbetsglädje och arbetskollegor. Avslutningsvis berättar en av respondenterna om hur 
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viktigt det är med att träffas utanför arbetsplatsen, för då skapar man mer sammanhållning i 

hela gruppen. Vroom (1995) hävdar att om en grupp ska anses fungera optimalt krävs det 

acceptans av alla dess medlemmar på lika villkor. Alla medlemmar skall känna att de är en del 

i interaktionen mellan gruppens medlemmar. Gruppmedlemmars uppfattningar av 

tillfredställelse hänger samman med individens möjligheter till god interaktion med andra 

gruppmedlemmar (Vroom, 1995).  

Chung och Fitzsimons (2013) menar i sin vetenskapliga artikel att typiska kvaliteter som Y - 

generationen värdesätter är goda interpersonella egenskaper (Chung och Fitzsimons, 2013) 

Detta styrks även av respondenterna i denna studie, vilka anser att arbetsgruppen och goda 

relationer mellan medarbetarna är en av de viktigaste faktorerna för att känna och uppleva 

arbetsglädje. Känna harmoni och familjärt atmosfär var några ord som nämndes av ett flertal 

respondenter.  

 

5.4.3 Arbetsinnehåll 

 

Några av respondenterna i denna studie tycker att varierande och nya arbetsuppgifter är 

viktiga faktorer för att öka arbetsglädjen. I deras fall innebär arbetsinnehållet att motivera 

andra människor, för att få dem att må bra och känna glädje, vilket upplevs som mycket 

motiverande för arbetsglädjen. Kompetensutvecklig och vidare utbildning i form av kurser 

nämns också av ett par respondenter. Arbetsinnehåll är den tredje faktorn att känna 

tillfredställelse i arbete. Det som är beaktansvärd är att när individen får gynnsamma 

sysselsättningar som den klarar av att utföra, tenderar individen att vara motiverad menar 

Vroom (Vroom, 1995).  

Att arbetet består av meningsfulla och varierande uppgifter är också något som 

uppmärksammas av respondenterna i denna studie. Det anses meningsfullt när kunden 

(boende) har det bra, känner att vardagen har en mening och man kan se glädje i deras ögon. 

Att göra det lilla extra och ha ett arbetsinnehåll utformat efter kundens behov ger hög 

upplevelse av arbetsglädje hos samtliga respondenter. Angelöw (2006) menar också att 

inspirerande och utvecklande arbetsuppgifter är viktiga faktorer för att medarbetaren ska 

känna arbetsglädje. Chung och Fitzsmons (2013) påpekar i sin vetenskapliga artikel om vilka 

egenskaper som Y- generationen värdesätter mest, att utvecklingsmöjligheter och 

kompetensutveckling är bland dem som värdesätts mest (Chung & Fitzsmons, 2013).   

Lönen och arbetstider upplevs som viktiga och avgörande, när respondenterna pratade om 

varför de arbetar, men dessa faktorer faller inte under temat arbetsglädje.  Därför kommer de 

inte att tas upp i denna del av studie, där begreppet arbetsglädje summeras och analyseras. 
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5.5 Sammanfattning/Diskussion  
 

I denna del kommer en sammanfattning av studie tre frågeställningar att besvaras. 

  

Den första frågan är: Hur beskriver några ur den yngre generationen sina preferenser gällande 

ledarskap inom äldreomsorg? 

Respondenterna tycker att ledarskapet skall vara tydligt och rakt, närvarande, rättvist, 

handlingskraftigt och lyhört. Dessutom är det viktigt att ledaren är bra på att kommunicera. 

En bra chef skall enligt denna studie både prioritera interpersonella relationer och vara 

uppgiftorienterad, vilket väl överensstämmer med teorierna om situationsanpassat ledarskap 

(Abrahamsson & Andersson, 2013).  Tillika ska ledare kunna tydlig förmedla organisationen 

mål och involvera medarbetare i beslutfattande processer, motivera till teamwork och till 

delaktighet.  

 

Den andra frågan i är: Hur resonerar några ur den yngre generationen om vad som motiverar 

dem i arbetet? Vad som upplevs motiverande för respondenter i denna studie är lön, 

stimulerande och inspirerande arbetsuppgifter och att göra det lilla extra för kunden (boende). 

En annan viktig faktor för dem är den sociala interaktionen med kollegor, kunden (boende) 

och andra professioner som de dagligen samarbetar med i sin roll som undersköterskor.               

Social status för yrket nämns enbart av en av respondenterna, men trots detta har den tagits 

med som viktigt på grund av respondentens väl förklarade svar, där hon tar upp hur viktigt det 

är med status för själva yrke samt att det finns möjlighet att genom fortbildning höja statusen 

för undersköterskeyrket. 

Den sista frågeställningen: Vad upplever några ur den yngre generationen är viktiga faktorer 

som skapar arbetsglädje? 

 Där fick jag ett distinkt svar av samtliga respondenter och det var; ledarskap, arbetsgruppen 

samt arbetsinnehållet. Chefens roll i skapande av arbetsglädje enligt respondenternas är viktig 

och den nämns som faktor av samtliga. Chefen skall uppmuntra, stödja, bekräfta, 

kommunicera, ge eloge, få medarbetare att känna motivation i arbetet och få medarbetare att 

känna sig som en tillgång för organisationen. Resultat påvisar och styrker Angelöws (2013) 

antagande, att ledaren har en nyckelroll för att skapa arbetsglädje. Lika så ska ledare lita på 

medarbetare, visa uppskattning så att medarbetarna ska känna att de i slutändan gör ett gott 

arbete. (Angelöw, 2013). 

Att äldreomsorg som yrkesområde för många socialarbetare bör inse vikten av ännu tydligare 

ledarskap ideal. Det krävs ett ledarskap som lyfter fram organisationens mål på ett ännu 

tydligare sätt. Distinkt kommunikation från ledare efterfrågas (Chung & Fitzsimons, 2013). 

Vidare är ett professionellt förhållningssätt och god förståelse för medarbetarnas 

arbetsuppgifter önskvärt hos en ledare. Medarbetare inom äldreomsorgen är idag mer 

medvetna om sina möjligheter att påverka och att utveckla. Ledarens roll blir både att frigöra 

medarbetare och att kunna lägga tonvikten på relationer mellan dem ( Tengblad at el. 2007).    
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Detta leder till Pihls (2013) beskrivning av stämmer överens med den bilden av yngre 

medarbetare som ambitiösa medarbetare med gott självförtroende, som är oreda att ta för sig i 

och med detta kräva rätt lön för väl genomfört arbete (Pihls, 2013).  

Arbetsgruppen ska vara som ett stöd och arbetsmiljön i arbetsgruppen ska vara trivsam och 

harmonisk nästan familjärt. Arbetsinnehållet - med utrymme att göra det lilla extra och nya 

arbetsuppgifter upplevs motiverande för arbetsglädje.  

 

5.6 Metoddiskussion 
 

Både Bryman (2011) och Descombe (2009) ger den kvalitativa forskningen kritik för att vara 

allt för subjektiv i sin tolkning av resultatet. För att kunna vara objektiv i studie har stor 

noggrannhet iakttagits för att i resultat inte splittra empirin så att den faller utanför sin 

kontext. Dessutom är transkriberingen ordagrann och utan omtolkning. På grund av min 

förförståelse i området har jag under hela forskningsprocessen haft i åtanke att vara objektiv i 

största möjliga mån för att inte påverka studiens resultat (Bryman, 2011, Descombe, 2009). 

Dock har min förförståelse underlättat och bidragit till att det har varit lättare att förstå 

respondenternas erfarenheter då yrkesfackliga ord och termer förekom i utsagorna. 

Svårigheter som jag upplevde under analysen var att vissa av frågorna som ställdes var nära 

besläktade med varandra enligt respondenterna. Detta var mest vanligt när vi rörde oss i ämne 

motivation och skulle vidare till arbetsglädje. Men under hela analysprocessen har 

noggrannhet för att inte splittra materialet ur kontexten och därmed riskera studies 

trovärdighet iakttagits. (Bryman,  2011).  

 Dessutom är mängden av data en nackdel för forskaren.  I och med detta är det svårt att på så 

kort tid presentera all den insamlade empirin. Forskaren tvingas vara selektiv och kan riskera 

att värdefull information förbises. Trots ambitionen att skriva och lyfta de mest intressanta 

och väsentliga delarna måste forskaren på grund av datamängden prioritera (Descombe, 

2009).  

Valet av kvalitativ forskningsmetod och semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod 

var naturlig utifrån studiets syfte och dess frågeställningar. Dessa metoder lämpar sig bäst för 

att förstå världen genom respondenternas egna ögon och utifrån deras egna upplevelser av 

olika fenomen kunna förstå deras sociala verklighet (Kvale, 2009). Användning av 

semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod har fallit väl ut för att nå studiens syfte 

och för att besvara studiens frågeställningar. I denna studie skulle kvalitativa metoder och 

kvantitativa metoder kunna kombineras.  Till exempel skulle enkäter (kvantitativ) kunnat vara 

till hjälp för en bättre helhetsbild och även ge en högre generaliserbarhet av studiens resultat. 

Att forskare använder sig av båda tillvägagångsätten enligt Descombe (2009) syftar till bra 

forskning däremot har ofta forskare sin huvudsakliga utgångspunkt i det ena tillvägagångsättet 

(Descombe, 2009).  
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Tidsbrist för studie - dryga tio veckor – begränsade användningen till en metod, vilket föreföll 

realistiskt utifrån angivna förutsättningar och för att nå studiens syfte och besvara 

frågeställningarna.  

Avsikten med studien är inte att generalisera hela Y - generationen utan att ta upplevelser från 

några av Y- generationens representanter och öka förståelse kring de tre frågeställningar. 

De fem respondenterna är födda mellan 1978-1995 och utgör därmed några få representanter 

av Y- generationen. Strävan efter att få undersöka hela Y- generationen är omöjlig på grund 

att den sträcker sig mellan åren 1978-2000 och det är orealistiskt på grund av den korta studie 

tiden. Dessutom är individer som är födda 2000 idag enbart femton år och i och med detta har 

de inte börjat arbeta. Bryman (2011) kritiserar kvalitativa forskningen som svår att replikera 

eller generalisera. Kritikerna menar att i den kvalitativa forskningen är det svårt att 

generalisera resultatet till andra miljöer. De anser att i bedömningen av generaliserbarhet i den 

kvalitativa forskningen är kvaliteten på teoretiska slutsatsen den som är avgörande (Bryman, 

2011). Eftersom denna studie är av mindre omfattning kan resultatet inte generaliseras på hela 

Y-generationen, men förhoppningar är att den kommer öka kunskapen om Y- generationens 

åsikter samt leda till ny och mer omfattande forskning i framtiden.  

Då studiens syfte är att ta reda på vad yngre medarbetare förväntar sig av ledare har valet av 

situationsanpassat ledarskap passat bra för att spegla och förklara respondenternas svar. Lika 

så har jag i denna studie använt mig av Vrooms (1995) förväntningsteori och av modellen 

medarbetarehjulet för att förklara och redogöra för respondenternas utsagor. Respondenternas 

utsagor har passat väl in både med dessa två teorier och modellen medarbetahjulet. 
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6. Slutsats  
 

Det är tveksamt om undersökningen lett till nya innovativa slutsatsen. Det är tydligt att ny och 

aktuell data om vad några få av Y- generationen tycker om ledarskap, motivation och begrepp 

arbetsglädje ändå är intressant. Resultatet i denna studie visar precis som Tengblad påpekar, 

att om organisationer vill styra arbetsgrupper i förändring i en mer kundorienterad riktning 

behövs ledare som kan entusiasmera och samtidigt frigöra medarbetare, Situationsanpassat 

ledarstil med sina två huvudinriktningar har en poäng för denna studie, då det ger svar på 

vilka preferenser yngre medarbetare har på ledarskap (Tengblad, 2007).  

Det verkar som att bilden av det klassiska chefskapet har bleknat och istället vill yngre 

medarbetare ha nya ledarskapsegenskaper hos sina närmaste chefer. Egenskaper såsom 

lyhördhet, tydlighet, kommunikativ förmåga och rättvisa. Kompetent och relationsorienterad 

skall den närmaste chefen vara. Andra önskemål, som framkommer av denna studie om hur 

chefen skall vara är: Närvarande, involverande, informerande och en god lyssnare.  Man kan 

inte låta bli och inte ta en tanke ställare om att denna generation kanske vill mer åt mer 

medledarskap. Som förklaras som en konstruktiv samverkan mellan ledare och medarbetare 

och där medarbetare har en aktiv roll i beslutsprocesen som även Andersson & Tengblad 

beskriver (Andersson & Tengblad, 2007).  

Respondenterna anser att innehållsrika arbetsuppgifter, olika sociala interaktioner och lönen 

betydelsefulla för motivationen. För att skapa arbetsglädje är ledarskap, arbetsgrupp samt 

arbetsinnehåll framträdande faktorer. Konklusion är kanske Emma Pihl (2013) hypotes om att 

Y- generationen är obotlig optimistisk, som vi bör vara rädd om och ha ambitionen att behålla 

på våra arbetsplatser genom att lyssna på vad den förmedlar om hur de vill ha det i framtiden. 

(Pihl, 2011).  

Denna studie har dessutom bidragit med mer kunskap kring att denna generation inte skiljer 

sig från andra generationer. Informanterna i studie har förväntningar men det verkar inte vara 

några förväntningar som är specifika för just Y generationen, utan det är förväntningar som 

flesta har, oavsett ålder. Slutsatsen är att det typiska sambandet med Y generationens 

karaktäristiska drag och respondenterna i min studie är relativt fiktiv. Något som kom fram i 

studien är att respondenterna i denna studie inte innehar y-generationens typiska egenskaper; 

såsom att vara feedbacktörstande, otålig eller att arbete är ett intresse. Preferenserna är 

snarlika och beror oftast på egna livserfarenheter och kanske personlighet men inte på ålder 

eller generation. Slutligen kan man konstatera att innehållsrika arbetsuppgifter, olika sociala 

interaktioner och lönen är väldigt betydelsefulla för inspirationen på arbetsplatsen. I praktiken 

innebär det att om framtida chefer inom äldreomsorg vill behålla arbetskraften på sina 

arbetsplatser bör de tänka på att vara närvarande, involverande, informerande och en god 

lyssnare. 
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6.1 Framtida forskning  
 

Jag hoppas att min studie kommer rikta mer uppmärksamhet på att i framtiden ta reda på ännu 

mer om vad medarbetarna anser är viktigt för en framgångsrik organisation. Då min studie var 

av mindre omfattning skulle det vara intressant att intervjua fler respondenter och kanske även 

använda en enkät som metod för att få en mer omfattande bild om Y-generationens 

upplevelser och tankar gällande de tre olika teman som jag har behandlat i min studie.  

Dessutom ett annat intressant område som skulle vara aktuellt för framtida forskning är vad 

yngre ledare anser om sitt eget ledarskap. Vilka preferenser har de på sina medarbetare.  
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varden/(150410) 

http://www.vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html (150410) 
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Bilagor 

Bilaga 1  
(Intervju guide)  

1. Ålder 

2. Vilken utbildning har du gått? 

3. Hur många år har du arbetat som USK? 

4. Hur kommer det sig att du valde att arbeta just inom äldreomsorg? 

                     

                                      Chefernas egenskaper 

5. Vad tycker du om din chefs sätt att leda och organisera arbete? 

6. Hur ska enligt dig en bra chef vara? 

7. Vilka viktiga egenskaper tycker du att en chef bör ha för att vara en bra ledare? 

8. Vilka personliga egenskaper värdesätter du mest hos en chef? 

9. Hur skulle du vilja, i den bästa av världar, att din framtida chef ska vara och 

agera? 

10. Finns det något du skulle vilja att din nuvarande chef ska förbättra i sitt sätt att 

leda? 

11. Kan du kort beskriva hur den ultimata chefen/ledare ska se ut och vara enligt 

dig? (t.ex. kvinna/man dvs. kvinnliga egenskaper eller manliga, yngre/äldre ) 

 

                                                      Motivation 

 

12. Vad betyder ord motivation för dig? 

13. Hur viktigt är motivation för dig i ditt arbete? 

14. Känner du dig motiverad i ditt dagliga arbete? 

15. Vad motiverar dig i ditt arbete? 

16. När kände du dig motiverad senaste gången? 

17. Kan du beskriva närmare varför och i vilken situation i så fall? 

18. På vilket sätt hjälper din nuvarande chef till att motivera dig i ditt arbete? 
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                                                Arbetsglädje 

19. På vilket sätt känner du att du utför ett meningsfullt arbete? 

20. Vad betyder ordet arbetsglädje för dig? 

21. Vem är enligt dig ansvarig för att du ska känna arbetsglädje i ditt arbete? 

22. Vad förväntar du dig av en chef gällande begreppen arbetsglädje? 

23. Vilken roll spelar din chef för att du ska känna sann arbetsglädje? 

24. I vilka situationer upplever du störst arbetsglädje? 

25. Är det något du vill tillägga som vi inte har pratat om? 

26. Får jag återkomma till dig om det dyker upp ytterligare frågor som jag vill ha 

svar på? 
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Bilaga 2 (Missivbrev)  
 

Mitt namn är Jenni Ramic och jag studerar Socialt arbete – Ledning och organisering på 

Högskolan Halmstad 180 hp. Just nu skriver jag min C-uppsats som handlar om: Hur behåller 

vi Y – generationens (individer föda mellan 1978-2000 talet) medarbetare inom äldreomsorg i 

framtiden. 

För att få kunskap om hur man i framtiden ska kunna leda och organisera arbete inom 

äldreomsorgen på bästa sätt behövs din upplevelse av ett bra ledarskap.  Frågeställningarna i 

mitt arbete är att kunna svara på hur Y- generationen anser att en bra ledare ska vara. Mitt 

syfte är att slutligen komma fram till hur attraktiv arbetsgivare ska vara för att behålla Y- 

generationens medarbetare på arbetsplatsen. 

Intervju kommer att vara cirka 1 timma och kommer förhoppningsviss att bidra till ökad 

kunskap på område.  

Din medverkan i denna undersökning är frivillig. Du kan när som helst avbryta eller hoppa 

över frågor som du inte vill svara på. Hela intervjun kommer om du ger ditt samtycke att 

spelas in och användas endast i forskningssyfte. Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt 

och inga namn kommer att kunna identifieras i uppsatsen utan var och en av deltagarna 

kommer att få fiktiva namn. 

Allt kommer att hanteras konfidentiellt. Allt inspelat material kommer att raderas efter det att 

uppsatsen godkänts. Den färdiga och godkända C-uppsatsen kommer att publiceras i Diva. 

Diva är en databas för publicering av godkännda examensarbeten och forskning vid 

Högskolan i Halmstad. När uppsatsen är färdig får du givetvis ta del av den om du så önskar. 

Om du har frågor gällande intervjun så är du mer än välkommen att höra av dig! 

Jenni Ramic                                                  

0763226431 

Mail:dzeram12@student.hh.se 

 

Handledare: Mia Jormfeldt  

Mail:Miaj@hh.se 
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Bilaga 3 (Samtyckesblankett) 
 

Uppsatsens namn: Hur behåller vi Y generatonens medarbetare inom äldreomsorg i framtiden. 

 

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur Y generationen tycker att en attraktiv 

arbetsgivare ska vara och vad som motiverar dem till att arbeta inom äldreomsorgen. 

 

Jag har muntligen och skriftligen tagit del av informationen angående undersökningen. Jag 

har informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande. Informationen jag lämnar kommer enbart att användas i denna uppsats och jag är 

medveten om att den slutliga versionen av uppsatsen kommer att publiceras i en offentlig 

databas på Högskolan i Halmstads hemsida. 

Jag lämnar mitt samtycke till att delta i studien: 

Ort och datum: 

 

Informant: 

 

Student: 
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