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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen av uppskattning och feedback bland 

anställda vid äldreboenden och vad det gör med motivationen till arbetet. Detta är en 

kvalitativ studie som vi valde att utföra genom sex semistrukturerade intervjuer med anställda 

vid fyra olika äldreboenden. Materialet har analyserats med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. 

 Vad har uppskattning och feedback för betydelse hos de anställda och hur 

påverkar det arbetsmotivationen? 

 Resultaten i studien visar bland annat att respondenterna upplever lite 

uppskattning och feedback i det dagliga arbetet och de önskar mer av både chef såväl som 

kollegor. Det förekommer viss uppskattning från anhöriga men det är inte allt för ofta. 

Slutsatsen av studien är att uppskattning och feedback har både en positiv och negativ 

påverkan, detta handlar mycket om individuella upplevelser hos anställda. Att få beröm från 

chef och kollegor visar sig vara lika viktigt. Enligt personalen ökar arbetsmotivationen i vissa 

situationer efter att arbetet uppskattas, den minskas aldrig så pass att de boende får lida eller 

får mindre omvårdnad. 
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1.0 Bakgrund 
 

Uppskattning och motivation påverkar alla individer på ett eller annat sätt och en del är mer 

mottagliga än andra att ta till sig det. Att ta till sig bland annat uppmuntrande ord och se det 

som en motiverande faktor i arbetet kan för en del individer vara svårt. Idag är det vanligt 

med stress på arbetsplatser och arbetsuppgifter ska utföras under en viss tidsperiod, de 

anställda kanske sällan träffar sina kollegor eller sin närmsta chef. Att vara anställd kan ge 

prestationsångest hos individer och alla behöver få uppskattning och beröm för att känna en 

viss arbetsmotivation.       

 Om individer från en ung ålder lär sig att fokusera uppmärksamheten på en 

uppgift, att exempelvis arbeta hårt har de en chans att uppnå mål (Gardner, 2012). 

Lagmedlemmar som är motiverade att uppnå en hög kvalité på arbetet måste fokusera och 

engagera medlemmarna. Trycket på en hög arbetsförmåga i ett arbetslag innebär ett ansvar att 

leverera resultat. Individer i formella organisationer är ofta motiverade att vinna ett 

godkännande för de som är ansvariga för arbetsplatsen/organisationen. I en miljö full med 

kunskap kan gruppmedlemmar bli motiverad att uppnå hög arbetsförmåga eftersom det ger 

dem möjligheten att visa sina kunskaper. Forskning visar att individer som får ta ett eget 

ansvar visar motivation, individer som får ta individuellt ansvar anstränger sig mer 

tidsmässigt och kraftmässigt för att uppnå uppgiften. Viss forskning visar att trycket på att 

prestera bra kan motivera olika team att uppnå högre effektivetet (Gardner, 2012).  

I skolan delas betyg ut och detta sker för att ge belöning för arbetet med 

studierna (Jäghult, 2011). I arbetslivet delas olika former av gottgörelse ut som betalningar, 

ledighet eller en klapp på axeln för att visa att något bra uträttas, detta för att handlingen ska 

upprepas. Belöningar är till för att få mottagaren/individen glad och känna sig värdefull. 

Ersättning i form av belöning är ett sätt att belöna individer för något som uträttas på ett bra 

sätt, och detta kan i sin tur ökar motivationen (Jäghult, 2005). Uppskattning och delaktighet 

på arbetsplatsen påverkar trivseln för de anställda och detta ökar graden av effektivitet 

(Wolvén, 2011). En bra ledare påverkar individer, grupper och organisationers självkänsla, en 

bra chef påverkar även individens arbetsidentitet utöver vad som står skrivet i 

anställningsavtalet (De Cremer et al., 2005). Forskning visar att individer som har en låg eller 

hög självkänsla reagerar olika vid exempelvis konfliktsituationer. Att som individ bli 

behandlad rättvist har ett starkt inflytande på dennes attityd och självkänsla. Det är viktigt att 

chefer på arbetsplatser ser till att exempelvis ge beröm eller visa andra beteenden som inte 

står skrivet i anställningsavtalet, människor vill känna positiva känslor om sig själva. 

Individer som har en chef som ger komplimanger och uppmuntrande ord att exempelvis 

belöna sig själv för ett bra utfört arbete och detta kan öka arbetsinsatsen. En chef som ger sina 

anställda uppmuntrande ord kan få dessa individer att känna sig sedda och detta kan ge dem 

en känsla av personligt ansvar för det resultat som arbetet resulterar i (De Cremer et al., 

2005). 

Det finns olika sätt att belysa vilka förhållanden som ligger till grund för att 

motivera arbetare på ett positivt sätt (Cox et al., 2006).  För att nå motivation behöver 

individer självförtroende, beröm och en känsla av tillhörighet på arbetsplatsen. 

För att en individ ska känna tillhörighet till arbetsgruppen krävs beröm, detta betyder att en 

individ måste få uppmuntran för att känna sig som en del av arbetsgruppen. Beroende på 

vilken miljö som människan lever i utvecklas olika motiverande strategier och detta påverkar i 

sin tur hur de jobbar på arbetsplatsen. Tillhörighet, kompetens, makt samt prestation är fyra 

faktorer som finns hos alla människor och som ökar drivkraften. Alla människor är inte drivna 

på samma sätt i arbetet och en brist på motivation påverkar därför graden av effektivitet i 



 

5 
 

arbetet (Cox et al., 2006). Psykosocial arbetsmiljö regleras enligt 

arbetsmiljölagen (arbetsmiljöverket [AV], 2013). Lagen är till för att se till arbetstagares 

psykiska hälsa och välmående vid arbetsplatser. Det finns flera faktorer som påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön.  

 Ett alltför monotont arbete ger inte individer någon personligutveckling och 

detta kan leda till understimulering och psykiskohälsa. Att arbeta oregelbundna tider som 

exempelvis skiftarbete kan leda till psykisk stress. Vid nattarbete ska en längre vila innan 

nästa arbetspass finnas för att kroppen ska kunna återhämta sig. Vid arbete med människor är 

individers sociala kompetens en stor del i arbetet och det är lätt att engagera sig för mycket i 

arbetet. Arbetstempot kan bli högt och tära. Det är viktigt att anställda inom dessa arbeten får 

handledning för att minska risken att bli utbrända. Enligt arbetsmiljöverkets skyddsombud 

finns det olika egenskaper som motiverar arbetare i miljön. 

Det är bland annat att arbetet ska vara mångsidigt gällande kunskap och färdighet, arbetet ska 

vara betydelsefullt, självständigt och utformat så att individer förstår om det gjort ett bra eller 

dåligt jobb (AV, 2013). 

 Socialt stöd vid en arbetsplats kan vara att det råder trevlig stämning och att 

hjälp från arbetskamrater finns om något verkar svårt(arbetsmiljöverket [AV], 2013). 

Att personal får stöd från sina kollegor eller ledning/chef är viktigt för alla individer. Om 

chefen är förstående och lyssnar på synpunkter kring arbetet men att chefen även kan dela ut 

uppmuntran och feedback till de anställda är en viktig del i det sociala stödet (AV, 2013). 

 Sociologiska undersökningar visar att egenkontroll och beslutsutrymme i arbetet 

har en avgörande faktor för hur individer upplever arbetsglädje och arbetstillfredsställelse 

(Furåker & Mossberg, 1997).  Om människor får stor självständighet ökar chansen för att 

känna arbetsglädje i yrket. Många vill känna rörelsefrihet på arbetsplatsen och en vilja att 

kunna lägga upp sitt arbete själv. Forskning visar att personal som arbetar inom vårdyrken 

ofta är engagerade och motiverade i sitt arbete. Uppskattning inom bland annat anhörigvård är 

olika upplevelser av glädje och stimulans (Furåker & Mossberg, 1997). I en arbetsgrupp är det 

viktigt att de som ingår i gruppen har ett förtroende för varandra och behandlar alla med 

respekt (Wolvén, 2011). Teamet har ett behov av att känna trygghet och en avspänd stämning 

för att kunna känna en öppenhet för de andra inom gruppen. Det är viktigt att alla i gruppen 

får komma till tals med sina åsikter och att de olika åsikterna behandlas med respekt. Att visa 

respekt gentemot varandra ökar konstellationens utveckling. Om gruppen inte fungerar kan 

stämningen upplevas som spänd och åsikter kommer inte fram, detta kan påverka 

utvecklingsfasen. I en dålig arbetsgrupp kan beröm och uppskattning falla bort och individer 

får ingen uppmuntran för sitt arbete. Att inte få beröm eller feedback leder i sin tur till att 

gruppens mänskliga resurser inte utnyttjas fullt ut. Grupper som fungerar bra är aktiva och 

motiverar varandra samt ger varandra bland annat positiva ord. De mäskliga resurserna 

kommer till användning på ett bra sätt i dessa grupper (Wolvén, 2011). Det finns forskning 

som visar att vårdpersonal med olika kompetenser ökar arbetsgruppens prestation samt att de 

anställdas motivation ökar (Westman, Forsgärde & Nygren, 2003). Samarbetet kan även bli 

komplicerat när det förekommer olika utbildningar. Anställda som har en utbildning tar ofta 

ställning till vad patienten själv tycker och detta gör att de ofta förekommer ansträngda 

relationer till personalen som är vårdutbildad då de kan ha en annan uppfattning i vissa fall. 

Det finns studier som visar att sjuksköterskor har mer individualistiska värderingar medan 

socialarbetare kan ha mer kollektivistiska och politiska. I en arbetsgrupp med olika 

kompetenser finns en chans att utveckla gruppen men samtidigt kan det utlösa konflikter.  I 

personalgrupper kan individerna ha olika utbildningsbakgrunder, eftersom att personalgrupper 

inom exempelvis vården byter anställda ofta befinner sig arbetsplatsen i ett skede att ständigt 

förändras (Westman, Forsgärde & Nygren, 2003).  
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 Det finns olika anledningar till att dela ut en eloge och det kan dels vara för att 

få individer att prestera mer, att frambringa trivsel i en arbetsgrupp eller för att belöna en 

handling så att den händer igen (Jäghult, 2005). Beröm är en slags belöning och enligt många 

är det viktigt att få. Det är viktigt för många individer att få veta vad arbetet innebär och även 

att delta i viktiga beslut, ta ansvar och få förtroende och beröm från arbetsgrupp och chef. 

Som anställd är det viktigt att få en yttrebelöning, exempelvis uppskattning eller ekonomiska 

belöningar från en arbetsgrupp eller chef. En individ kan även känna en inre belöning som 

exempelvis egen glädje hos sig själv över en situation, oavsett om den yttrebelöningen finns. 

Det är bra om de olika belöningsformerna kombineras (Jäghult, 2005). Om klimatet på en 

arbetsplats är öppet och avslappnat kan chefer och kollegor ge beröm och uppskattning till 

varandra öppet inför andra.  Även personer som är mindre skickliga i sitt arbete ska 

berömmas, hela grupper och enskilda individer ska få positivt utlåtande (Köning, 2007). För 

att individer som är högpresterande inom arbetet ska kunna motivera sina medarbetare och 

kollegor krävs det att dessa individer är sunt motiverade till arbetet och att arbetet utgör en 

viktig beståndsdel i livet men även att andra intressen på fritiden är centrala. Detta för att en 

distans till arbetet måste infinna sig och en chans till reflektion (Wolvén, 2011).  

 

1.1 Problemformulering 
Hur påverkar uppskattning och feedback motivationen till arbetet hos anställda vid 

äldreboenden? Detta ämne tilltalar oss eftersom vi anser att individer behöver få feedback på 

arbetet för att uppnå motivation och för att arbetsglädje ska infinna sig hos individen. Vi vill 

veta betydelsen av detta i det dagliga arbetet. Det kan skilja sig mellan arbetsplatser beroende 

på hur klimatet mellan chef och kollegor är samt hur individerna är som person. Vi tror att 

alla människor mår bra av att höra uppmuntrande ord oavsett om det gäller arbete eller fritid, 

främst tror vi att arbetet påverkas störst av positiva lovord. Att få höra uppskattning på arbetet 

som utförs på arbetsplatsen ifrån kollegor och chef kan påverka anställdas motivation till det 

bättre men även det sämre. Uppskattning och beröm kan definieras olika från individ till 

individ. Uppskattning ökar ofta motivationen till arbetet men i vissa fall sker ingen skillnad. 

Arbetsglädjen hos individer ökar också och det krävs då att alla medarbetare motiverar 

varandra såväl som att bli sedd av chefen.  

1.2   Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen av uppskattning och feedback bland 

anställda vid äldreboenden och vad det gör för motivation till arbete. 

1.3 Frågeställningar 
 På vilket sätt visas uppskattning och feedback? 

 Vad har uppskattning och feedback för inverkan i det dagliga arbetet? 

 Hur hänger uppskattning och feedback ihop med motivationen i arbetet? 

 

1.4 Avgränsningar 
I denna studie låg fokus på att studera betydelsen av uppskattning och feedback hos anställda 

vid äldreboenden. Studien avgränsades till att inte jämföra män och kvinnor, olika åldrar med 

varandra och även till att inte studera om anställningstidens längd påverkade uppskattning vid 

arbetsplatsen. Fokus låg på att se om uppskattning och feedback förekom på arbetsplatserna 

och hur det yttrade sig hos de anställda och om uppskattning ökade motivationen. 
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1.5 Redovisning av sökmotorer och sökord 
Databaser som användes var SocINDEX (EBSCO) som är en databas med vetenskapliga 

artiklar, även artikelsök användes. Sökord som användes är bland annat feedback, motivation, 

work, praise, employee, appreciation, uppskattning, beröm och anställd. Synonymen beröm 

har använts till ordet uppskattning i denna studie, detta för att fler träffar inträffade vid 

sökning av relevant fakta. 

I studien har även information om referenslitteratur sökts via redan skrivna uppsatser.   

2.0 Metod 

2.1 Val av datainsamlingsmetod 
I studien har en kvalitativ forskningsmetod använts för att besvara syftet. Fokus ligger på 

respondenters uttalanden kring ämnet. Denna metod innebär att insamlandet av data utförs 

genom kvalitativa intervjuer, i denna studie semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011).  

Emotionalism har används som synsätt i denna studie, detta betyder att ett intresse för 

subjektivitet finns samt ett intresse att undersöka individens egna upplevelser och 

erfarenheter. Vi ville fånga upp vad respondenterna hade för individuella upplevelser och 

tankar kring ämnet. (Bryman, 2011). För att få veta hur uppskattning och beröm påverkar 

anställdas motivation var denna metod mest lämplig, detta för att få fram intervjupersonernas 

egna uttalanden kring fenomenet samt vilka erfarenheter dem har kring ämnet. Vi ville genom 

denna metod ta del av respondenternas egna upplevelser och erfarenheter, för att sedan kunna 

skapa en förståelse kring uppskattning och motivation på arbetsplatsen.  

 Insamlandet av empiri till studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer med öppna svarsalternativ. Intervjumetoden valdes för att få en möjlighet att ställa 

följfrågor om hur de upplevde uppskattning vid arbetsplatsen (Bryman, 2011). 

2.2 Analysmetod 
Vi har i studien använt oss av en kvalitativ innehållsanalys som går ut på att hitta 

meningsbärandeenheter, skapa koder och kategorier för att få fram relevant information.  

I en kvalitativ innehållsanlys är det viktigt att läsa igenom hela texten för att få en förståelse 

för innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). Meningar av betydelse som ansågs innehålla 

relevant information utifrån syfte och frågeställningar togs ut och dessa kallas för 

meningsbärande enheter. Meningarna som togs ut var tvungen att ha en viss textutfyllnad för 

att sammanhanget skulle förstås. De meningsbärande enheterna bröts sedan ned genom att ett 

ord i varje mening valdes för att korta ned texten. De enheterna som skapats kodades och 

grupperades i relevanta kategorier som speglade det relevanta i intervjuerna. Av det latenta 

innehållet i intervjuerna skapades ett tema (Graneheim & Lundman, 2004) Genom att 

intervjumaterialet som framkommit genom semistrukturerade intervjuer kodades utvecklades 

kategorier och begrepp för att försöka förstå vad materialet handlade om (Fejes & Thornberg, 

2009). Kategorierna skapades genom att koderna och de meningsbärandeenheterna 

sammanställdes under olika betydelsefulla kategorier. Öppen kodning innebär att 

datamaterialet bearbetas och materialet kodas ord för ord och mening för mening. Det är 

viktigt att koderna är nära det insamlade empiriska materialet, detta för att det ska bli nära till 

intervjupersonernas egna uttalanden och för att det är intervjupersonernas uppfattning som 

ligger till grund för det empiriska materialet. Genom att kategorisera och koda det insamlade 

materialet kunde likheter och skillnader lättare utläsas (Fejes & Thornberg, 2009). 
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2.3 Val av intervjupersoner     
Vi vände oss till äldreboenden i två mindre kommuner i Norrland, våra utvalda 

intervjupersoner var anställda vid kommunala äldreboenden. Målet var att få tag i sex 

intervjupersoner totalt och genom ett bekvämlighetsurval fick vi tag i sex respondenter vid 

fyra äldreboenden. 

 Det empiriska materialet kunde enkelt samlas in via denna urvalsmetod för att 

besvara syfte och frågeställningar. Vi hade inga specifika kriterier för valet av äldreboenden, 

det enda var att det gärna skulle finnas både män och kvinnor och ett varierat åldersspann vid 

arbetsplatsen. Några äldreboenden valdes ut och cheferna på dessa boenden blev informerade 

om syftet med studien via telefon. Sedan skickades ett informationsbrev ut till cheferna som 

fick i uppgift att meddela de anställda och föra denna information vidare (Se bilaga 1). Det 

var sedan helt frivilligt för de anställda att ställa upp på en intervju, de fick själva individuellt 

ta kontakt med oss genom att ringa eller mejla. 

2.4 Tillvägagångssätt  
För att komma igång med denna studie söktes först och främst information kring ämnet. 

Denna information söktes bland annat via Universitetsbiblioteket i Umeå, där böcker och 

artiklar hittades. Ord som användes vid sökningarna var bland annat, anställd, uppskattning, 

feedback, employee. När relevant litteratur var funnen läste vi igenom detta för att få en 

bredare förståelse kring ämnet. När detta var gjort formulerades en intervjuguide utifrån det 

syfte och frågeställningar som vi ville ha svar på (se bilaga 2). När detta var gjort försökte vi 

få tag på intervjupersoner. Vi ringde till enhetschefer vid fyra äldreboenden och förklarade 

syftet med studien och att vi behövde intervjupersoner. Sedan skickade vi informationsbrevet 

(se bilaga 1) till enhetscheferna som sedan vidarebefordrade denna information till de 

anställda. Intervjuerna som genomfördes spelades in på en diktafon med intervjupersonernas 

medgivande, detta för att vi inte skulle missa viktig information och för att det skulle bli 

lättare att analysera materialet. Efter att vi enskilt intervjuat tre personer var transkriberades 

materialet enskilt för att se hur intervjupersonerna uttryckt sig. När transkriberingen var färdig 

skickade vi materialet till respektive respondent som fick läsa igenom och lämna sitt 

godkännande att allt var korrekt. Efter att respondenterna lämnat sitt samtycke till oss började 

vi bearbeta materialet. 

2.5 Etiska reflektioner  
Denna studie hade som syfte att undersöka betydelsen av uppskattning och feedback. För att 

skydda intervjupersonernas identitet har studien utgått från de forskningsetiska kraven enligt 

HSFR som finns till för att skydda individen, det är Informationskravet, samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (hsfr, 2013). I studien används endast fiktiva 

namn i analysen, detta för att avidentifiera intervjupersonerna och skydda deras verkliga 

identitet.  

 Vid frågan att ställa upp på en intervju meddelades de utvalda 

intervjupersonerna i ett informationsbrev (bilaga 1) om de etiska kraven som studien följde. 

De fick i informationsbrevet veta syftet med studien och att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan. Intervjupersonerna fick veta att de rådde tystnadsplikt och att uppgifterna 

endast skulle användas i studiens syfte och förvaras på ett sätt att obehöriga inte kunde ta del 

av informationen de lämnat. De fick information om att de kunde få ta del av det färdiga 

resultatet av studien (Bryman, 2011).  

 Individer som ställer upp och deltar i diverse studier måste informeras om de 

etiska reglerna som gäller undersökningar där människor medverkar (Dahmström, 2011). 
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Information till deltagarna om alla olika inslag som kommer att förekomma i studien måste 

ske innan intervjuerna äger rum. Informationskravet är till för att forskare ska informera de 

aktuella intervjupersonerna om syftet med undersökningen (Bryman, 2011). 

 De som valde att delta fick information om att de var frivilligt att ställa upp i studien och att 

de kunde avsluta sin medverkan om de önskade. Det var viktigt att informera om vad som 

ingick i studien. Genom att deltagarna lämnade ett samtycke enligt samtyckeskravet fick de 

själv bestämma över sin medverkan. Det var viktigt att lämna uppgifter om 

konfidentialitetskravet till de utvalda intervjupersonerna, detta för att informera om att alla 

uppgifter kring dem och deras identitet behandlades på ett säkert sätt. Slutligen var det viktigt 

att informera om att de uppgifter som kom fram i intervjuerna endast användes i studiens syfte 

och inte i andra ändamål. Genom nyttjandekravet fick intervjupersonerna reda på att de 

uppgifter de lämnar endast används i forskningens ändamål. Detta upplevdes förhoppningsvis 

som en säkerhet för de personer som medverkade i intervjun. (Bryman, 2011).  

 Studien har utgått från en semistrukturerad intervju, en semistrukturerad intervju 

går aldrig att förutspå (Lövgren, Kalman & Sauer, 2012). En del deltagare kom in på känsliga 

ämnen som för tillfället upptog stor del av deras tankar. Information som framkom under 

intervjun kunde inte beaktas som icke känsliga uppgifter utan studien var hela tiden tvungen 

att utgå från de olika forskningsetiska kraven (Lövgren et al., 2012). 

2.6 Trovärdighet 
Trovärdighet i studien handlar om vi har använt oss av de etiska regler som gäller för 

kvalitativ forskning och materialet har behandlats med konfidentialitet (Bryman, 2011). 

Respondenterna, i detta fall de sex utvalda individerna, får ta del av resultaten som 

framkommit. Det är viktigt att de utvalda intervjupersonerna får lämna ett godkännande av sitt 

material så att forskaren vet att svaren är korrekt uppfattade. Överförbarhet i studien handlar 

om huruvida svaren från denna studie kan bli detsamma om en liknande studie genomförs på 

nytt. Kvalitativ forskning utgår ofta ifrån en liten grupp individer som har något fenomen 

gemensamt. Den kvalitativa forskningen handlar om att gå på djupet och att hitta betydelsen 

av den verklighet som studeras. I dessa studier är resultaten kopplade till den verklighet som 

undersöks och svaren kan sällan överföras till en annan miljö (Bryman, 2011). I denna studie 

kan svaren endast kopplas till de utvalda respondenterna och deras upplevda miljö. En 

liknande studie får sällan samma resultat då dessa är kopplade till de sex respondenternas 

verklighet.  Pålitlighet i studien uppfylls genom att vi har redovisat intervjuguide, koder och 

kategorier, metod och svar från respondenterna. Vi har i studien försökt att vara objektiva och 

inte låta våra egna åsikter spegla sig i uppföljningsfrågor i de semistrukturerade intervjuerna. 

Teoretiska inriktningar och egna värderingar har inte speglat studiens resultat. Utöver dessa 

fyra kriterier finns ett antal kriterier på äkthet och ett av dem är katalytisk autenticitet. Med 

detta menas att undersökningen kan påverka de som deltagit att förändra sin situation 

(Bryman, 2011).   

I studien kan resultatet från deltagarna påverka deras förmåga att ge varandra 

mer uppskattning och beröm vid arbetsplatsen då bristen och saknaden av detta blivit mer 

tydlig och uppmärksammad.  En nackdel med intervjuerna kan vara att de genomförts på ett 

semistrukturerat sätt, detta kan göra att viss information fallit bort på grund av att följdfrågor 

som skulle anses viktiga för någon annan inte har uppmärksammats. Genomförandet med att 

välja ut meningsbärande enheterna ur den kvalitativa innehållsanalysen var klurigt, vi kunde 

inte välja för stora meningar eftersom innehållet då kunde ha mer än en betydelse (Graneheim 

& Lundman, 2004). Om vi hade valt för korta meningar hade viss del av informationen 

kunnat gå förlorad. En nackdel är att i båda fallen kan viktig information falla bort(Graneheim 

& Lundman, 2004). 
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2.7  Metodologiska reflektioner 
Vi Valde att göra semistrukturerade intervjuer var för att få en struktur på intervjuerna men 

även en möjlighet till att ställa följdfrågor. Med den form av intervju som använts var det 

viktigt att vara lyhörd på saker som nämndes mellan raderna. En intervjuguide med samma 

frågor till alla sex intervjupersoner utformades för att kunna besvara syftet. En nackdel är att 

resultatet inte kan generaliseras utan kan bara kopplas till de utvalda intervjupersonerna, detta 

på grund av att ett bekvämlighetsurval gjordes och sex personer valdes ut till studien, på det 

sättet kom inte alla anställda inom äldreomsorgen med och det blev inte en totalundersökning 

då en hel population inte undersöktes. Undersökningen angav bilden av rampopulationen vid 

en viss tidpunkt och resultaten blev därför relevanta endast vid tidpunkten för när studien 

utfördes. Eftersom att intervjuerna utfördes vid arbetsplatsen kunde vissa störningsmoment 

som springande utanför intervjurummet och röster genom väggen inte undvikas. Detta kan ha 

påverkat intervjupersonernas svar och närvaro i intervjusituationen. Varje intervju pågick i 

ungefär 30-45 minuter. (Bryman, 2011). 

2.8 Arbetsfördelning  
Under forskningsprocessen har ett gemensamt ansvar för studiens utformning funnits. Under 

studiens gång har arbetsbelastningen varit jämt fördelad. Vi båda har tagit lika stort ansvar för 

de olika delarna i studien och dess skapande. Bakgrunden och tidigare forskning utformades 

tillsammans likaså analys och diskussion. Intervjuguiden utformades med hjälp av att vi 

vardera kom frågor att ställa som sedan sammanställdes till en intervjuguide. Vi har utfört tre 

stycken intervjuer var som vi sedan har transkriberat enskilt för att sedan sammanställa 

resultatet tillsammans. Vi har letat fyra stycken artiklar vardera som vi tillsammans har 

bearbetat. Under studiens gång har vi suttit tillsammans och skrivit och vi båda har varit lika 

delaktiga. De gånger då vi har arbetat på distans har vi till viss del delat upp arbetet men 

eftersom vi har haft kontakt via internetuppkoppling hela tiden har arbetet diskuterats 

undertiden. Vi delade upp begreppen och tog ansvar för några var samt att vi även delade upp 

teorierna. Paulin hade ansvar för Hackman och Oldhams modell, Equity modellen och 

feedback medan Eleonora hade ansvar för Maslows behovshierarki, uppskattning och 

arbetstillfredsställse. Även om ansvaret var uppdelat kring teorierna hjälptes vi åt tillsammans 

att formulera och sammanställa styckena. Vi har även gemensamt haft ansvar för språket i 

texten. 

3.0 Teoretiska perspektiv 
Teorierna i studien har valts ut för att ge en bredare förståelse för studiens syfte med 

undersökningen. Teorierna hjälper till att skapa en förståelse över de anställdas behov av 

uppskattning vid arbetsplatsen. De olika teorierna presenteras under egna rubriker 

3.1 Hackman och Oldhams modell 
Hackman och Oldhams teori bygger enligt Wolvén på Herzbergs modell om tvåfaktorsteorin 

(Wolvén, 2011). Hackman och Oldham menar att arbetet påverkas av arbetsmotivationen. 

Enligt deras modell bör arbetet innehålla variation för att individen ska kunna använda många 

av sina färdigheter i arbetet. Det ska finnas en helhet i arbetet, de menar att individen som 

arbetar ska ha arbetsuppgifter som har en början och ett tydligt slut och uppgifterna ska 

kännas betydelsefulla. Det är bra om chefen ger sina anställda en frihet i att kunna påverka 

sina arbetsuppgifter till viss mån och även att feedback ges för att den anställde ska känna ett 

resultat av sitt arbete och slit. Genom att dessa olika faktorer varieras påverkas 

meningsfullheten för den anställdes arbetskänsla. Feedback påverkar kunskapen kring det 

utförda arbetet och resultatet. Detta har en påverkan på olika psykologiska upplevelser 
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individen känner som bland annat arbetsmotivation och hur väl arbetet utförs.  Det går till viss 

del att säga att om individer känner starka psykologiska upplevelser kring sitt arbete så ökar 

resultatet (ibid.). I en studie tillämpade forskarna jobbet egenskaper från Hackman och 

Oldhams modell (Allan & Sienko, 1998). Detta för att mäta arbetarnas uppfattningar om 

jobbet och för att bedöma hur dessa uppfattningar påverkar motivationen och prestationen till 

arbetet. De resultat som framkom visade att arbetarna motiverades till att arbeta mer om de 

var nöjda med alla faktorer i arbetet så som löner och anställningstrygghet, men även om de 

hade kunskaper och färdigheter för att prestera bra i arbetet (Allan & Sienko, 1998).   

3.2 Maslows behovshierarki 
Aronsson, et al.,2012 beskriver att Maslows teori utgår från människans behov som individ 

och vilka krav som ligger på organisationen (ibid.). 

 Vad är det som gör att en individ blir motiverad och vad behövs i en 

organisation för att motivation ska uppkomma? Organisationer behöver motivera de anställda 

vid arbetsplatsen för att få en öka produktivitet. Det finns forskning som visar att anställdas 

insats på arbetet har en koppling till vad arbetsgivaren ger tillbaka, detta kallas för 

psykologisk kontakt. Det psykologiska kontaktraktet är ett ömsesidigt kontrakt mellan 

anställd och arbetsgivare, det kan handla om olika förväntningar som föreligger utanför de 

anställningsavtal som finns. Det kan vara förväntningar av olika slag som utbildningar och 

chanser att kunna utveckla sig som individ. På en arbetsplats är det viktigt med psykologiskt 

kontrakt mellan anställd och arbetsgivare men även kollegor emellan. Det psykologiska 

kontraktet handlar om hur de olika individerna upplever olika villkor som förekommer på 

arbetsplatsen. Psykologiskt kontrakt introducerades under 1960-talet och har sedan dess 

utvecklats. Det finns olika beskrivningar på vad psykologiskt kontrakt betyder men rent 

generellt handlar det om vad som finns i en anställningsrelation, i botten är det ett utbyte av 

lön till den anställde i utbyte av att ett arbete utförs. Ett psykologiskt kontrakt är något 

individen själv upplever och detta kan vara olika hos varje enskild individ. Ett psykologiskt 

kontrakt i en arbetsgrupp kan handla om upplevelser som en grupp delar tillsammans och som 

de har en gemensam förståelse för (Aronsson, et al., 2012). 

Enligt Wolvén (2011) innebär Maslows behovshierarki att människan har olika 

behov som kan rangordnas från lägre till högre behov. Behoven är rangordnade från ett till 

fem. Det mest grundläggande behoven är fysiologiska behov som äta och sova, för att orka 

överleva måste dessa behov tillgodoses. Trygghetsbehov är att känna säkerhet och trygghet i 

livet. Sociala behov är att känna kärlek och vänskap, individer behöver känna närhet med 

andra människor. Om dessa behov inte tillgodoses kan individer känna utelämnade från en 

gemenskap från andra människors närhet. Behov av uppskattning kan vara självsäkerhet i 

saker som individen själv utför och att känna sig respekterad av andra individer. Behov av 

självförverkligande är det högsta behovet och det är individens egen önskan att kunna 

utveckla sig själv och att kunna utveckla förmågor som individen själv har. Enligt teorin är 

det viktigt att en verksamhet tillfredsställer vissa av dessa behov till de anställda för att 

motivera de anställda på arbetsplatsen (Wolvén, 2011).  

I dagens samhälle kan Maslows behovstrappa användas på följande sätt genom 

att teknik utvecklas för att förbättra människors hälsa och livskvalité, detta sker ofta utan att 

de mänskliga behoven utvärderas (Demiris et al., 2012). Abraham Maslows modell kring 

behov föreslår att människan försöker att tillfredsställa högre behov allt eftersom. Behoven 

startar enligt Maslow med fysiska som mat och någonstans att sova/bo. Allt eftersom trappan 

tar ett nytt steg ändras behoven till att känna säkerhet och trygghet, tillhörighet och kärlek. 

Det är viktigt att ta hänsyn till varje individs behov, alla patienter och vårdgivare har olika 

behov och beteendeförändringen är olika vid varje nivå. Att utgå från Maslows behovstrappa 

kan vara en hjälp i produceringen av hjälpmedel till äldre vuxna (Demiris et al., 2012).  
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3.3 Equity modellen 
Enligt Aronsson, et al., 2012 beskrivs Equity modellen som modellen som ofta kallas rättvise 

modellen. Utgångspunkten är att motivation är en produkt av individers likhetsgranskning 

med andra individer som finns runt om kring. Rättvise modellen som den kallas har en 

utgångspunkt i att individer vill ha rättvisa. Ett motiv för bra beteende och prestation utgår i 

denna modell från att, beteende och prestation i arbetet beror på vilken ansträngningsgrad 

arbetet ligger på och vilken belöning som finns. Ansträngning kallas ofta för output och 

belöning för input. Det handlar om hur mycket belöning individen får för sin ansträngning i 

arbetet i likhet till vad kollegor får för belöning för samma arbete. Vid tillfällen där 

belöningen är högre hos sig själv än för övriga i arbetsgruppen ökar i vissa fall arbetsinsatsen 

men den kan även minskas.  Equity modellen vill visa att belöningar bör tillämpas men att det 

också ska finnas regler och principer hur dessa ska ges (Aronsson, et al., 2012). 

 

4.0 Utgångspunkter 
Utgångspunkterna hjälper till att skapa en förståelse över de anställdas behov av uppskattning 

vid arbetsplatsen. De olika utgångspunkterna presenteras under egna rubriker 
 

4.1 Feedback 
Ett annat ord för feedback är återkoppling (Nationalencyklopedin, 2013). En arbetsgrupps 

utveckling och lärande är en viktig faktor som till stor del kommer från att individerna får 

veta om de skött arbetet bra eller mindre bra, de får feedback på det arbete de utför. (Axelson 

& Thylefors, 2005) I de arbetsgrupper där feedback uteblir minskar effektiviteten hos 

arbetarna och många är inte nöjda. När man vill göra en arbetsgrupp mer effektiv och bättre 

på att lösa problem som kan uppstå, är feedback som personligen kommer från en kollega till 

en annan mycket viktigt. Feedback kan man som arbetsgrupp eller enskild individ få från en 

rad olika personer, det kan bland annat vara kollega värdering, värdering som uppkommer 

mellan chefen och de anställda samt värdering från de arbetsuppgifter som en individ utför. I 

arbetet är en värdefull belöning för de anställda att de ska kunna se ett resultat genom de 

arbetsuppgifter som de utför. För en anställd är det lättare att ge feedback till sina kollegor 

och ta emot feedback från andra i arbetsgruppen om det i verksamheten finns tydliga kriterier 

för mål, kvalitet och genomförande för de arbetsuppgifter de ska utföra. (Axelson & 

Thylefors, 2005).  

Med feedback menas återkoppling från chef eller medarbetare till en enskild 

individ samt arbetsgruppen (nationalencyklopedin, 2013). Individer som får höra positiv 

feedback kan få en inre vilja att utveckla sig och använda sina resurser (Øiestad, 2005). När 

någon ger feedback innebär det att visa att en annan individ har egenskaper som är värdefulla 

och detta kan göra att individen som får höra dessa lovord växer inombords. Den positiva 

feedbacken har bra effekter på självförtroendet och påverkar även motivationen. Om en chef 

ger sina anställda positiv feedback kan arbetsgruppen bli motiverad (Øiestad, 2005) 
 

4.2 Uppskattning 
För att en människa ska känna trygghet och självkänsla i privatliv med familj och vänner men 

även i arbetslivet med chef och kollegor behöver vi bli uppskattade och märkta av människor i 

den omgivningen vi befinner oss i (Axelson & Thylefors, 2005). Detta är ett av de mest 

grundläggande behoven hos en människa. Uppskattning är en faktor som motiverar 

människan men tyvärr så hålls det igen med den varan inom både privatlivet och arbetslivet. 

Ett synsätt som är vanligt förekommande kring begreppet uppskattning är att en människa 

som utfört en uppgift själv borde avgöra om prestationen var bra eller mindre bra och sedan 
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nöja sig med detta. Att bli sedd och uppskattad för det man gör och kan utföra är ett viktigt 

komplement till att bli uppskattad för den man är. Det räcker sällan med bara det ena eller det 

andra för att individer ska må bra (Axelson & Thylefors, 2005).  

Med uppskattning menas olika sätt att visa individen att arbetet och insatsen från 

individen är värdefullt och bra utfört (nationalencyklopedin, 2013). 

4.3 Arbetstillfredsställelse 
Arbetstillfredsställelse kan förklaras med hur nöjd en individ är med sitt arbete (Aronsson, et 

al., 2012).  

 Locke (1976) har definierat ordet arbetstillfredsställelse som något tilltalande i 

arbetet och när något positivt infinner sig utifrån vilken grad av uppskattning och 

tillfredsställelse som den anställde känner för sitt arbete och sin arbetsinsats. Locke menade 

att den tillfredsställelse en anställd känner är en funktion av vad individen har för 

förväntningar på sitt arbete och vad individen faktiskt får ut av arbetet. Arbetstillfredsställelse 

kan öka anställdas prestation i utförandet av arbetet och att de känner att de vill stanna kvar på 

arbetsplatsen. Arbetstillfredsställelse hör ihop med hur hög närvaro en anställd har vid sitt 

arbete, mental hälsa och tillfredsställelse med livet (Aronsson, et al., 2012). 

5.0 Kunskapsöversikt 

5.1 Anställning och uppskattning/feedback 
Alla som arbetar behöver få feedback från sin närmsta chef oavsett hur den hierarkiska nivån 

ser ut på arbetsplatsen (Köning, 2007). Individer behöver feedback, personer som inte anser 

sig behöva mycket av detta kan underskatta sina kollegors behov av det. Feedback bör handla 

om sådana saker som påverkar individens prestation i sin yrkesroll (Köning, 2007). 

Människor som har ett arbete vill känna gemenskap, att de får vara med och påverka arbetet, 

att arbetet känns meningsfullt, att få feedback på uppgifter och att de känner att de får 

använda sina kunskaper (Zanderin, 2001).  

 På en arbetsplats måste chefen och ledningen anstränga sig för att skapa en bra 

arbetsmiljö för de anställda (Wolvén, 2011). Chefer och ledning måste finnas tillgängliga för 

sina anställda för att kunna ge feedback och beröm. Detta för att de anställda ska kunna 

åstadkomma en personlig utveckling på arbetsplatsen. Det är bra om arbetsplatser har en etisk 

inställning, att det råder en uppriktighet, samt att det finns ett gemensamt ansvar att försöka 

upprätthålla glädje. Om detta upprätthålls kan de anställda känna en glädje och en känsla av 

att de vill gå till jobbet och träffa sina kollegor. Detta kan öka arbetsplatsens kreativitet 

(Wolven, 2011). 

5.2 Motivation 
Motivation är bland annat det som driver individer att utföra olika handlingar och begreppet 

motivation brukar handla om olika former av instinkter, olika drivkrafter som finns hos 

individer (Aronsson, et al., 2012). De flesta verksamheter önskar sig motiverade arbetare som 

gör ett bra arbete. Det finns olika former av motivation, med yttre motivation menas något 

som individen gör för att uppnå något speciellt mer än att uppnå saker av mer instrumentella 

skäl. Inre motivation är när individen utför något som är intressant och som belönar individen 

själv. Motivationen kallas autonom och anses tillfredsställa olika behov hos individen att göra 

bra ifrån sig. Det är viktigt för anställda att få återkoppling i det arbete som de utför, för att 

anställda ska känna att arbetet är motiverande är det viktigt att få feedback på hur bra 

arbetsuppgifterna utförs. Återkoppling till de anställda individerna kommer ofta från närmsta 

chefen men kan även komma från andra håll exempelvis kollegor (Aronsson, et al., 2012). 
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5.3 Feedback  
En del studier visar att handledaren/chefen är källan till positiv och negativ feedback. (Sparr 

& Sonnentag, 2008). Positiv feedback kan vara något som uträttats på ett bra sätt medan 

negativt kan vara saker som måste förbättras.  Det är av stor betydelse hur medarbetarna i en 

arbetsgrupp uppfattar och tar till sig feedback för att cheferna ska kunna ge feedback till sina 

anställa på ett konstruktivt sätt. För att på ett bra sätt kunna öka arbetsprestationen och 

trivseln i arbetet för alla anställa behövs feedback. För att personalen i en arbetsgrupp ska 

kunna ta till sig positiv och negativ feedback från chefen är det bra om chefen har en 

ledarskaps utbildning i grunden. Chefer med en bra utbildning kan förmedla till sin personal 

om hur man ger feedback på ett konstruktivt sätt. Positiv feedback visar positiva resultat, det 

kan handla om att de anställda får ett bättre välbefinnande genom att chefen genom sitt 

handlande bidrar till att de anställda känner sig uppskattade och att de behandlas på ett bra 

sätt. De anställda får genom feedback en minskad känsla av hjälplöshet och en mer personlig 

kontroll, med personlig kontroll menas att individen tror på sig själv och sin förmåga att 

utföra bra resultat och minska de sämre resultaten (Sparr & Sonnentag, 2008). 

5.4 Motivation i arbetet 
Motivation i arbetet kan anses vara en viktig del för att uppfylla mål och klara kraven hos 

organisationens planering (Lee & Liu, 2009).  Motivation uppnås när de anställda kan 

identifiera sig med arbetsplatsens uppgifter och värderingar. Lee & Liu visar på resultat att 

Arbetstillfredsställelse kan vara de anställdas känslomässiga och fysiska känslor och 

reaktioner på deras arbetsmiljö. 

 Resultat visar att när de anställda känner att de kan njuta av arbetet och att 

arbetet genererar en positiv känsla så ökar effektiviteten och prestandan. Motivation är ett 

viktigt kriterium för att nå en bra attityd på arbetsplatsen (Lee & Liu, 2009). För att en 

arbetsmiljö ska kunna ge positiva effekter som att öka motivationen, är det viktigt med 

kunskap om den faktiska arbetssituationen för personalen (Aronsson, et al., 2012). Alla 

upplever situationer olika och arbetsvillkor på en arbetsplats kan uppfattas olika av olika 

individer. Det finns en rad olika faktorer som påverkar uppfattningen, som bland annat ålder, 

kön och vilken utbildning individerna har.  Det är viktigt att få respekt på sin arbetsplats. Det 

är bra att kunna njuta och ta till sig uppskattning från andra (Aronsson, et al., 2012). 

5.5 Beröm 
Beröm har ofta en positiv effekt på motivationen, och ska vara kopplat till prestationen som 

utförs (Mueller & Dweck, 1998). Om en individ får beröm och uppskattning för sin 

intelligens kan det missuppfattas av individen och denne tolkar detta negativt. Berömmet ska 

vara kopplat till ansträngningen och inte till intelligensen. Trots detta är det ändå viktigt för 

att individen ska förstå att denne har en förmåga. Prestationer som utförs uppmuntras bäst 

genom att ge beröm i anslutning till handlingen. Ett populärt sätt att visa beröm är att 

exempelvis applådera för att fira individens prestation. Detta sätt att berömma har accepterats 

runt om i världen av många och det är ett populärt verktyg i utvecklingen av individens 

prestationer på såväl akademisknivå som i arbetet. Det påverkar även individers motivation, 

beteenden och strategier. Genom att ge beröm kan individer känna sig smarta och kan 

utveckla en motivation till lärande (Mueller & Dweck, 1998). 
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6.0 Definitioner  
Med uppskattning menas i denna studie olika former av belöningar eller beröm från kollegor 

och chef. Motivation är en psykologisk benämning på de olika faktorer som kan styra en 

människas beteende mot ett eller flera uppsatta mål (Nationalencyklopedin, 2013). Motivation 

är en drivkraft bakom allt som en individ uträttar. Beteenden har flera orsaker. (Aronsson, et 

al., 2012). Motivation framkommer i studien som ett led av uppskattningens inverkan på 

individen.  Med motivation menas faktorer som finns hos individer och som formar olika 

beteenden och sätter siktet mot olika mål. Berömma individer är bra och många berömmer 

sina barn när det har uträttat något bra, detta med förhoppningen att de kommer att göra det 

igen. Detta gäller inte bara barn utan individer i alla åldrar (Jäghult, 2005).  

7.0 Analys och tolkning 
Kapitlet kommer att redovisas under de kategorier som är skapade från intervjupersonernas 

svar samt underrubriker, underrubrikerna har inget med analysen att göra. Se 

meningsbärandeenheter, kategorier, koder och tema i bilaga två och tre. I analysen har vi sett 

likheter och skillnader i respondenternas svar. I det stora hela kan vi se att de anställda har 

liknande upplevelser från deras jobb vi de fyra äldreboendena 

Oavsett verklig identitet används fiktiva namn (Peter, Sara, Lars, Sandra, Emelie och Erik) 

detta för att skydda individens verkliga identitet.  

 

7.1 Förekomst av uppskattning och feedback 

7.1.1 Chefen 

I de få situationer där chefen uppmuntrar Peter och hans kollegors arbete nämner han att de 

känner sig uppskattade som arbetslag. Peter tar även till sig individuellt, även om de sällan får 

feedback. Att få uppskattning lyfts fram som en känsla av att vara duktig, en känsla av att 

vilja göra bättra ifrån sig kommer smygande i kroppen.  

 

”Man kan va kritisk mot sig själv men med hjälp av uppskattning från andra känner 

man att man är betydelsefull och klarar av arbetsuppgifter.” 

 De Cremer et al.,(2005) nämner i sin artikel, att det är viktigt att chefer på 

arbetsplatser ser till att exempelvis ge beröm eller visa andra beteenden som inte står skrivet i 

anställningsavtalet, människor vill känna positiva känslor om sig själva. Individer som har en 

chef som ger komplimanger och uppmuntrande ord att exempelvis belöna sig själv för ett bra 

utfört arbete och detta kan öka arbetesinsatsen. En chef som ger sina anställda uppmuntrande 

ord kan få dessa individer att känna sig sedda och detta kan ge individen en känsla av 

personligt ansvar för det resultat som arbetet resulterar i. Peters arbetslag har några gånger per 

år möten med chefen och vid dessa tillfällen kan positiva ord komma fram, att gruppen gör ett 

bra arbete. Peter berättar att han inte har någon speciellt nära relation med sin chef fast 

arbetsplatsen är relativt liten. Enligt Wolvén (2011) kan Hackman och Oldhams teori 

förklaras på ett sätt att arbete bör innehålla variation för att individen ska kunna använda sina 

färdigheter.  

 Om en chef ger sina anställda frihet att påverka sina arbetsguppgifter och att de 

anställda får feedback kan de känna ett resultat av arbetet som de utför. Arbetskänslan kan 

påverkas och arbetet kan kännas meningsfullare om dessa uppfylls. Detta är något som går att 

se vid arbetsplatserna, just att arbetet av de flesta respondenterna känns mer meningsfullt efter 

att de har fått uppskattning för sitt arbete. 
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De Cremer et al., (2005) berättar att en bra ledare påverkar individer, grupper 

och organisationers självkänsla. En bra chef påverkar även individens arbetsidentitet utöver 

vad som står skrivet i anställningsavtalet. Utifrån intervjuerna kan vi se att alla sex personer, 

menar att deras självkänsla kring jobbet påverkas av hur deras chef bemöter dem. Emelie 

berättar att uppskattning från chefen inte förekommer i lika stor utsträckning som kollegorna 

emellan. Hon upplever att feedback från chefen visas mellan fyra ögon, att det är någonting 

som chefen tar med den personen det handlar om och att det mes är när någonting mindre bra 

har hänt. 

 

”Tror att chefen känner sig mer trygg med att prata med personen det gäller 

och inte inför en hel arbetsgrupp.” 

       

7.1.2 Situationer 

Sandra menar att uppskattning och feedback på en arbetsplats är väldigt betydelsefullt. Hon 

berättar att detta gör att hon blir gladare och känner en starkare vilja till att arbeta och visa att 

hon är duktig på arbetsuppgifterna. Det framkommer även i intervjuerna med Emelie och Erik 

att det är viktigt att få feedback just för att arbetet blir roligare om de känner att dem är 

duktiga och tillför någonting i arbetslaget. Emelie berättar att feedback är ett viktigt inslag i 

en arbetsgrupp men att det även bör komma från chefen eftersom att det kan utveckla 

arbetsinsatsen mer. 

 

”Det är roligare att jobba om man kan uppmuntra varandra.” 

Lars upplever feedback framförallt från anhöriga till de boende. Han arbetar vid 

ett mindre äldreboende i ett mindre samhälle och är bekant med en del av de anhöriga, detta 

tror han kan ha en betydelse till att de alltid är trevliga mot honom. Att få uppskattning för 

slitet på arbetet från anhöriga känns enligt Lars bra, dock kan det ibland förekomma negativ 

kritik om något utförts på fel sätt enligt anhöriga. Jäghult (2005) menar att det finns olika 

anledningar till att dela ut beröm och det kan dels vara för att få individer att prestera mer, att 

frambringa trivsel i en arbetsgrupp eller för att belöna en handling så att den händer igen. I 

Lars fall belönas hans arbete från de anhöriga och hans arbete uppskattas utifrån deras syn på 

hur de äldre behandlas. I intervjupersonernas svar framkommer det att de flesta känner sig 

bättre till mods efter att deras arbete bli uppskattat även om det sällan förekommer. Att det 

sällan förekommer uppskattning på arbetsplatsen har inte någon större inverkan på 

arbetsuppgifterna som berör de äldre. 

7.2 Betydelse av uppskattning och feedback  

7.2.1 Belöning 

Peter lyfter fram att uppskattning bör vara ett inslag som borde förekomma ofta på 

arbetsplatser och även feedback eftersom det ger ett kvitto på att något är bra eller rätt utfört. 

Intervjupersonerna beskrev beröm som exempelvis en klapp på axeln i förbifarten medan 

uppskattning är något som utdelades med värmande ord. De flesta av respondenterna ansåg att 

feedback är något som kan förekomma både i positiv och negativ form eftersom det kan vara 

något som måste förbättras eller något som uträttas så pass bra att det ska fortsätta göra 

likadant.   
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”Därför att man lär sig av feedback, det är närande och lärande feedback som 

är viktig för att man ska gå framåt och inte fastna i sina gamla tankebanor.” 

  

 Emelie berättar att uppskattning är otroligt viktigt för att hon ska känna sig 

behövd på arbetsplatsen. Hon upplever att genom att få uppskattning växer hon som människa 

och det handlar inte bara om arbetslivet utan det handlar även om på ett personligt plan.  

 

        ”Önskar att det skulle vara mer eftersom att man lär sig av varandra. Det 

 framkommer i feedback, det är jätte viktigt och det ska vara lättsamt” 

 

Cox et al., (2006) beskriver, för att en individ ska känna tillhörighet till 

arbetsgruppen krävs beröm. Det kan vi se i Sara och Peters fall, genom att få feedback känner 

Peter sig duktig och han får ett kvitto på att han har gjort något bra. Jäghult (2005) beskriver 

att belöningar är till för att få mottagaren/individen glad och känna sig värdefull. Beröm är ett 

sätt att belöna individer för något som uträttas på ett bra sätt, och detta i sin tur ökar 

motivationen. Det är mer motivationen att utföra arbetsuppgifter på sidan om, exempelvis 

städa kontoret som påverkas. Emelie påtalar precis som Sandra att de får uppskattning för att 

de tar egna initiativ. Det är någonting som uppskattas mycket bland kollegorna i 

arbetsgruppen. 

 

”Då jag gör någonting rätt. När jag tar egna initiativ till att göra saker så talar 

 de om att det var bra att jag tog initiativ.” 

 

 Jäghult (2005) beskriver att beröm är en slags belöning, enligt många är beröm 

viktigt att få. Det är viktigt för många individer att få veta vad arbetet innebär och även att 

delta i viktiga beslut, ta ansvar och få förtroende och beröm från arbetsgrupp och chef. Som 

anställd är det viktigt att få en yttrebelöning, exempelvis uppskattning eller ekonomiska 

belöningar från en arbetsgrupp eller chef. En individ kan även känna en inre belöning som 

exempelvis egen glädje hos sig själv över en situation, oavsett om den yttrebelöningen finns. 

Det är bra om de olika belöningsformerna kombineras. Peter får ofta/dagligen uppskattning av 

sina kollegor, mer förekommande än vad de övriga respondenterna svarar att de upplever vid 

sina arbetsplatser. Peter tycker detta är något som är positivit i det dagliga arbetet eftersom 

han vill göra sitt yttersta.  Den inre belöningen infinner sig hos Peter eftersom han får en 

yttrebelöning av sina kollegor för sitt arbete.  

 

7.2.2 Arbetstillfredställelse 

Axelson & Thylefors (2005) säger att det för en anställd är lättare att ge feedback till sina 

kollegor och ta emot feedback från andra i arbetsgruppen om det i verksamheten finns tydliga 

kriterier för mål, kvalitet och genomförande för de arbetsuppgifter de ska utföra. Detta är 

något som går att se i Peters situation. 

  Aronsson, et al., (2012) beskriver att arbetstillfredsställelse kan förklaras med 

hur pass tillfredsställd en individ är med sitt arbete. Locke (1976) har definierat ordet 

arbetstillfredsställelse som något tilltalande i arbetet och när något positivt infinner sig utifrån 

vilken grad av uppskattning och tillfredsställelse som den anställde känner för sitt arbete och 

sin arbetsinsats. Vi kan i intervjupersonernas svar se att de känner en större glädje till arbetet 

efter att det har uppskattats. Sandra påtalar att feedback och uppskattning är viktigt för att 

man ska känna sig motiverad till att arbeta. Hon berättar att hon blir mer motiverad om hon 

får höra att hon kan och är duktig. Emelie berättar klart och tydligt att om hon inte får 

uppskattning för det hon gör får hon sämre motivation till att utföra arbetsuppgifter. 
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”ja, alltså. Hade jag jobbat inom nån annan sektor kanske jag hade minskat 

arbetet men det är svårt spekulera i. Så länge jag arbetar med detta jobb måste 

mina äldre vara i fokus” 

 

 Aronsson, et al., (2012) beskriver Equity modellen på ett sätt där ansträngning 

kallas ofta för output och belöning för input. Det handlar om hur mycket belöning individen 

får för sin ansträngning i arbetet i likhet till vad kollegor får för belöning för samma arbete. 

Emelie berättar att om hon får uppskattning för någonting som hon känner att hon är duktig på 

vill hon gärna göra det igen. Hon berättar att hon inte jämför sitt arbete med sina kollegors 

utan anser att uppskattningen ofta sker om de arbetar två och två hos en av de boende. 

Emelie berättar i intervjun att motivationen och glädjen till arbetet faktiskt kan sänkas om hon 

får uppskattning. Emelie menar att om hon får uppskattning av en kollega som inte upplevs 

uppriktig kan uppskattningen få en negativ effekt. Det blir en falsk uppskattning. 

Sparr & Sonnentag (2008) nämner att individer som får feedback ökar sin förmåga att utföra 

bra resultat samt att de får en mer personlig kontroll och tror på sig själv. I Emelies fall kan 

detta tolkas som att hon inte ökar sin förmåga när uppskattningen blir falsk samt även som 

Mueller & Dweck (1998) nämner, att beröm är viktigt för att en individ ska förstå att hon har 

en förmåga.  Genom att ge uppmuntran i anslutning till handlingen kan prestationen öka. I 

Emelies fall får den mer en negativ inverkan hos henne på det sättet att hon inte tar till sig de 

positiva orden. 

 

Positiv feedback har jag som starkast upplevt när anhöriga har vänt 

sig till mig för att visa sin uppskattning för det jobb jag gör” 

 

Erik berättar att han känner sig mer motiverad till att arbeta om han får 

uppskattning och feedback. Han upplever att det blir roligare att komma till jobbet när han 

känner att kollegorna uppskattar att ha honom där, det blir roligare att arbeta. Både Peter och 

Sara tycker att uppskattningen kan påverka viljan att arbeta och arbetsinsatsen på det sättet att 

prestationen vissa gånger kan öka. Att prestera mer på arbetsplatsen kan enligt Peter vara att 

umgås mer med de äldre, städa utrymmen som vanligtvis inte städas och planera nästa veckas 

aktiviteter, detta förutsätter att det finns tid över utifrån det dagliga arbetet med att ta hand om 

de äldres behov. Enligt Lars ökar hans motivation till arbetet om han får höra uppskattning på 

det sättet att han känner att hans arbete är viktigt och att han är bra på att göra det. Många 

gånger är det bara negativa saker som kommer fram från äldrevården enligt Lars. Lars lyfter 

fram att han aldrig skulle sänka sin arbetsinsats så länge han arbetar med människor. Peter 

önskar gärna få mer uppskattning för sitt arbete men han anser inte att den sänker hans 

arbetsmotivation mer än att han blir motiverad att göra mer bra saker. Det har förekommit att 

han blir mer effektiv de gånger uppskattning delas ut till honom och arbetsgruppen. 

Arbetsmotivationen i Peters fall blir inte mindre om uppskattning och feedback utesluts men 

däremot anser han att arbetet blir mindre ”roligt”. Sara brukar genom uppskattning och 

feedback vissa gånger öka sin motivation att arbeta och hon gör mer på arbetsplatsen. 

Arbetsmotivationen sänks aldrig på grund av uppskattning även om själva drivkraften och 

engagemanget försvinner berättar Sara att hon ändå har motivation att arbeta eftersom hon vill 

tjäna pengar.  

 

”Positivt eftersom man gärna suktar efter mer uppskattning. Varför vet jag inte 

men det ger ju en nice känsla av att man gjort någonting bra. Då vill man göra 

mer bra grejjer för de äldre och arbetslaget” 
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7.2.3 Motivation 

Wolvén (2011) beskriver Maslows behovshierarki med att människan har olika behov som 

kan rangordnas från lägre till högre. Behoven är alltifrån att äta och sova till att känna 

trygghet samt sociala behov. Enligt Maslow kan individer känna sig utelämnade från en viss 

gemenskap om dessa behov inte blir tillgodosedda. Det är viktigt att en verksamhet 

tillfredsställer vissa av dessa behov till de anställda för att motivera dem på arbetsplatsen. 

Detta kan göra att individen utvecklar sig själv och sina arbetsförmågor. 

 Erik, Lars, Peter, Sandra, Emelie och Sara är alla eniga om att deras motivation 

kan öka till att exempelvis göra lite mer på arbetsplatsen som att städa utrymmen eller umgås 

mer med de äldre. De flesta känner att de blir mer motiverade men eftersom nästan alla sex 

personer sällan får dagligt beröm kan det ha en betydelse på att motivationen inte höjs till en 

högre nivå. Behoven enligt Maslows teori är för de utvalda individerna i studien uppfyllda vid 

arbetsplatsen till en viss nivå, men det är svårt för deras chef att exempelvis tillgodose att de 

får rätt mängd sömn och mat. Trygghetsbehovet vid arbetsplatserna tillgodoses till viss del 

kollegorna emellan även om det på en del arbetsplatser förekommer negativ energi mellan 

kollegorna om någon anser sig kunna mer. De allra flesta i studien har sagt att chefen inte har 

varit alltför närvarande vilket påverkar de anställdas motivation på det sättet att behoven inte 

blir tillgodosedda fullt ut.  

 Enligt Aronsson, et al., (2012) är motivation en drivkraft bakom allt som 

individer uträttar och att individens beteende och omgivningens beteende påverkar. 

Vi kan i studien se att kollegorna har ett ansvar för att öka varandras motivation, detta ansvar 

tar även det anställda vissa gånger när det uppskattar varandra. Vid positiv energi på 

arbetsplatsen förekommer mer uppskattning och arbetet upplevs lättare att utföra och energin 

kring de äldre blir mer positiv. 

 

7.3 Arbetsplatsen och socialt stöd 

7.3.1 Arbetsplatsen 

Sara berättar att hennes arbetsplats har en negativ cirkel och att de sällan förekommer positiva 

ord kollegorna emellan. Det uppmärksammas oftast när något är utfört på fel sätt.  

Det finns forskning som visar att vårdpersonal med olika kompetenser ökar arbetsgruppens 

prestation samt att de anställdas motivation ökar (Westman, Forsgärde & Nygren 2003). 

Samarbetet kan även bli komplicerat när det förekommer olika utbildningar. I Saras fall 

förekommer det negativ energi på arbetsplatsen när någon anser att en uppgift utförs på fel 

sätt. I Peters fall förekommer vårdbiträden och utbildade undersköterskor, detta anser Peter 

vara en bra blandning av kompetens. En del av dem vid Peters arbetsplats har gått kurser och 

läst på individuellt inom vård, äldre och demenssjukdomar och detta tycker Peter är bra. Vid 

Peters arbetsplats förekommer det ofta/dagligen uppskattning mellan kollegorna i arbetslaget 

och detta är något som Peter tycker är positivt i det dagliga arbetet eftersom han vill göra sitt 

yttersta. Där kan vi se en skillnad i Saras och Peters upplevelser kring deras arbetsplats och 

hur uppskattning delas ut.  

Enligt Aronsson, et al., (2012) är Maslows teori en teori som utgår från 

människans behov som individ och vilka krav som ligger på organisationen. Det finns 

forskning som visar att anställdas insats på arbetet har en koppling till vad arbetsgivaren ger 

tillbaka, detta kallas för psykologisk kontakt. Det psykologiska kontaktraktet är ett ömsesidigt 

kontrakt mellan anställd och arbetsgivare, det kan handla om olika förväntningar som 

föreligger utanför de anställningsavtal som finns. Det kan vara förväntningar av olika slag 

som utbildningar och chanser att kunna utveckla sig som individ. På en arbetsplats är det 

viktigt med psykologiskt kontrakt mellan anställd och arbetsgivare men även kollegor 

emellan. Det psykologiska kontraktet handlar om hur de olika individerna upplever olika 
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villkor som förekommer vid arbetsplatsen. Vi kan i vissa av de sex respondenteras svar se att 

det förekommer vissa psykologiska kontrakt vid deras arbetsplatser. Sara beskriver 

exempelvis att det är en oskriven regel att i största mån ta på sig arbetspass om en kollega är 

sjuk. Sara beskriver även att det i en del situationer kan uppstå negativ stämning vid 

arbetsplatsen om något inte kan eller vill ta på sig en kollegas pass. När det händer att pass 

byts emellan kollegorna eller att extra pass utförs beskrev intervjupersonerna att de får 

uppskattning från sina kollegor men ibland från chef om det är en akut brist på personal. 

 

”Sen har jag vid något tillfälle fått positiv respons av mina medarbetare 

och de känns ju alltid positivt att man uppskattas av sina kollegor, 

men detta sker oftast vid tillfällen då jag har tagit någons 

arbetspass eller på annat sätt underlättat deras arbetssituation och 

inte prestation rent yrkesprofessionellt” 

 

 Köning (2007) nämner att om klimatet på en arbetsplats är öppet och avslappnat 

kan chefer och kollegor ge beröm och uppskattning till varandra öppet inför andra.  Även 

personer som är mindre skickliga i sitt arbete ska berömmas, hela grupper och enskilda 

individer ska få beröm. Vid Saras arbetsplats förekommer det sällan uppskattning mellan 

kollegorna vilket kan bero på att som Köning (2007) nämner, att klimatet vid arbetsplatsen 

inte är tillräckligt öppet och avslappnat. Om det förekommer uppskattning vid Saras 

arbetsplats är det om någon tar på sig ett extra arbetspass åt någon annan. I alla de sex 

intervjuerna har vi sett att de flesta saknar daglig feedback och uppskattning. 

 

7.3.2 Samarbete 

Axelson & Thylefors (2005) menar att i arbetsgrupper där feedback uteblir minskar 

effektiviteten hos arbetarna och många är inte nöjda. Vi kan i studien se att detta till viss del 

förekommer hos de individer vi har intervjuat. De anställda känner sig fortfarande motiverade 

att utföra arbetet och det på grund av att det är människor arbetet handlar om. 

Arbetsmotivationen hos de intervjuande personerna ökade på det viset att de kände en stolthet 

för sitt arbete och det som utförs. 

 Axelson & Thylefors (2005) menar att i arbetet är det en värdefull belöning för 

de anställda att de ska kunna se ett resultat genom de arbetsuppgifter som de utför. För en 

anställd är det lättare att ge feedback till sina kollegor och ta emot feedback från andra i 

arbetsgruppen om det i verksamheten finns tydliga kriterier för mål, kvalitet och 

genomförande för de arbetsuppgifter de ska utföra. Sara nämner att hon känner en negativ 

stämning vid arbetsplatsen om någon anser att en uppgift blir utförd på ett annat sätt än det 

brukar. Det förekommer en viss kritik istället för uppmuntran många gånger på grund av 

detta. Om arbetslaget vid arbetsplatsen jobbar enligt samma princip minskar negativ kritik och 

en mer positiv stämning skapas och detta kan vi se hos de övriga sex individernas svar. 

Sandra nämner att hon anser att uppskattning är viktigt, just för att det ger en bekräftelse att 

arbetet utförs på ett bra sätt. Detta kan vi se som återkommande hos de flesta respondenternas 

svar.  

 Alla sex intervjupersoner anser att så länge de äldre mår bra och visar detta 

genom exempelvis beröm till de anställda är detta en tillräcklig bekräftelse. Som Axelson & 

Thylefors (2005) skriver, behöver en människa känna trygghet i arbetslivet och bli 

uppskattade och sedda av människor i omgivningen de befinner sig. Detta kan vi se genom att 

de blir uppskattade av de äldre som är bosatta vid boendet samt att de ger dem en trygghet i 

sitt arbete när de ser att de äldre mår bra av deras arbetsinsats.  

Westman, Forsgärde & Nygren (2003) menar att samarbete kan bli komplicerat 

om det förekommer olika utbildningar. Anställda som har en utbildning tar ofta ställning till 
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vad patienten själv tycker och detta gör att de ofta förekommer ansträngda relationer till 

personalen som är vårdutbildad då de kan ha en annan uppfattning i vissa fall. Nästan alla 

intervjupersoner uppmärksammade att det förekom en viss negativ energi vid arbetsplatsen, 

ofta från personer som jobbat längre vid boendet. Westman, Forsgärde & Nygren (2003) 

menar att en arbetsgrupp med olika kompetenser har en chans att utveckla gruppen men 

samtidigt kan det utlösa konflikter. I personalgrupper kan individerna ha olika 

utbildningsbakgrunder, eftersom att personalgrupper inom exempelvis vården byter anställda 

ofta befinner sig arbetsplatsen i ett skede att ständigt förändras. Vid arbetsplatserna där de 

intervjuade personerna arbetar kan vi även se att en blandning av kompetens är bra för 

uppskattningen såväl som negativ. En del som arbetat längre ger kritik medan en del ger 

positiva ord, detta varierar från varje respondents upplevelser. Sara nämnde att hon ofta hör 

negativ kritik från de som arbetat längre vid boendet medan Peter och Lars nämner att de får 

höra positiva ord någon gång från sina kollegor. Erik berättar att han får mycket hjälp och 

positiva ord men detta var mest början av hans anställning och detta är något som han har 

tagit med sig och delat ut till de som anställts efter honom. 

7.4 Slutsats 
De flesta anställda i studien upplever lite uppskattning och feedback i det dagliga arbetet och 

önskar mer av både chef såväl som kollegor.  

De anställda i studien upplever uppskattning och beröm mest i samband med 

kollegor. Att de boende visar sin uppskattning är något som anses väldigt givande för 

självkänslan. Beröm ges oftast i situationer där en anställd tar på sig ett extra arbetspass åt 

någon kollega. Individen vill känna att uppskattningen är äkta för att kunna ta till sig den. 

Arbetsmotivationen hos de anställda i studien ökar i vissa situationer men inte en markant 

ökning, alla sex individer var ense om att arbetsinsatsen aldrig minskar till den grad att de 

boende blir lidande. 

 

Uppskattning och feedback påverkar de anställda mer eller mindre i det dagliga arbetet och 

det anställda önskar att deras arbetsinsatser uppskattas mer och oftare. 
 

8.0 Diskussion 
I detta kapitel kommer syfte och våra tre frågeställningar att diskuteras med hjälp av det 

empiriska materialet, de teoretiska referensramarna och utgångspunkterna. Vi kommer att 

väva in egna tankar och reflektioner. 

8.1  Betydelse av uppskattning och feedback bland anställda vid 

äldreboenden och vad det gör med motivationen till arbetet. 
Enligt arbetsmiljölagen ska psykosocial arbetsmiljö uppfyllas vid arbetsplatser och det är 

något som en del arbetsplatser vissa gånger kan sakna och det är inte bra. Det kan anses 

tråkigt att det i studien har framkommit att det sällan utdelas daglig uppskattning och att det är 

något personalen saknar. Till viss del saknas den psykosociala arbetsmiljön många gånger och 

det är negativt. Detta kan anses som något viktigt, just att arbetet uppmärksammas, detta gör 

att det i framtiden kan bli lättare för chefer att ta till och göra förändringar. 

 Wolvén (2011) berättar att Maslows behovshierarki går ut på att människan har 

olika behov som behöver bli tillgodosedda. Arbete som utförs behöver uppskattas, men ur en 

annan synvinkel kan det vara svårt för chefer att dagligen uppskatta sina anställda. Det gånger 

beröm från chefen uteblir kan det istället utdelas inom arbetsgruppen eller från anhöriga till de 

äldre som är bosatta vid boendet. 
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 En viktig tanke kring detta är att det är väldigt bra att arbetsgruppen tilldelar varandra 

positiva ord eller att det får höra det från annat håll. Att det inte spelar någon roll vem 

uppskattning eller beröm kommer ifrån så länge det är från någon som ser hur arbetet har 

blivit utfört kan det vara något positivt hos många individer. 

Att uppskattning och beröm endast förekommer inom arbetsgruppen kan vara 

något negativt, om en arbetsgrupp har dålig sammanhållning kan en del individer känna sig 

utanför och bortglömda. Detta är något som kan vara negativt i många arbetslag. 

Enligt Øiestad (2005)  kan individer som får höra positiv feedback få en inre 

vilja att vilja utveckla och använda sina resurser. Att ge någon annan feedback innebär att visa 

individen att denne har egenskaper som är värdefulla. Detta är något som kan vara positivt för 

många individer och det är något att lyfta fram. 

8.2 På vilket sätt visas uppskattning och feedback? 
Det har i studiens analys framkommit att individerna känner sig duktiga och bra på 

arbetsuppgifterna när det har fåt uppskattning och beröm och detta tycker vi är en bra sak vid 

en arbetsplats. Det är bra att glädje infinner sig hos personer efter att deras arbete har 

uppmärksammas. Detta är något många kan känna igen sig i, känslan av att vara duktig i sitt 

arbete kan stärka individen och det är något som är bra men det kan även vara dåligt om 

individen tar illa vid sig. Sparr & Sonnentag (2008) tar även upp detta,  att anställda tror mer 

på sig själv och sin förmåga att utföra bra resultat om arbetet uppmärksammas. Genom att 

anställda få beröm för sitt arbete ökar den individuella känsla eftersom de får ett kvitto på att 

arbetet utförs rätt och det är något som i vissa situationer kan vara bra. Beröm delas oftast ut 

som en snabb klapp på axeln i förbifarten eller med ett uppmuntrande ord. Detta sätt att dela 

ut beröm på kan enligt många vara bättre än inget alls, fast det borde förekomma oftare vid 

arbetsplatser än vad det har framkommit att det gör. 

Uppskattning som i vissa fall delas ut av anhöriga är något som är bra att lyfta 

fram som bra eftersom det är deras närstående som vårdas vid äldreboendet. Det är dock bra 

att denna form av positiva ord framkommer men det är viktigt att det kommer lika mycket 

från kollegor som från de anhöriga men även från de boende om de har orken. 

Det är bra att det förekommer uppskattning och feedback vid arbetsplatsen 

samtidigt som borde förekomma till alla och inte bara till exempelvis nyanställda. Att få 

feedback kan vara något som stärker yrkesrollen och det är viktigt för arbetet och individen. 

Det är bra att det finns gemenskap kring upplevelsen att chefen inte känns 

närvarande och att det förekommer lite uppskattning från han/hon. Enligt De Cremer et al., 

(2005) kan en chef som ger sina anställda uppmuntrande ord kan få dessa individer att känna 

sig sedda och detta kan ge individen en känsla av personligt ansvar för det resultat som arbetet 

resulterar i. Det är viktigt att de anställda får uppskattning och feedback från chefen såväl som 

kollegor. Chefen har till uppgift att se till att de anställda uppskattas för arbetet de utför detta 

för att de anställda ska utvecklas i sitt arbete och för att de på bästa sätt kan ta hand om de 

äldre som de arbetar med behövs uppskattning. Mot detta resonemang finns flera 

invändningar, det kan anses bra att individer vågar lyfta fram att de önskar mer feedback från 

närmsta chefen. Enligt arbetsmiljöverket kan socialt stöd påverka anställda, en chef bör vara 

förstående och lämna feedback till sina anställda (AV,2013). Chefer säkert många saker på 

sitt bord att ordna och lite tid för att hinna med allt. I regel är nog människor dåliga i överlag 

på att ge varandra positiva ord och uppmuntran men som chef bör detta vara ett måste att dela 

ut till sina anställda.  Enligt Jäghult (2005) finns det olika anledningar till att dela ut beröm 

och det kan dels vara för att få individer att prestera mer, att frambringa trivsel i en 

arbetsgrupp eller för att belöna en handling så att den upprepas.  

Det är viktigt att få beröm från kollegorna eftersom att detta precis som Jäghult 

(2005) beskriver gör att individer kan prestera mer och det gör kan även påverka att 
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handlingen utförs igen. Ett viktigt resonemang är att effektiviteten kring arbetsplatsen alltid 

finns med just eftersom arbetet handlar om andra människor och omvårdnad. Detta är något 

som kan anses väldigt bra i det dagliga arbetet. 

8.3 Vad har uppskattning och feedback för inverkan i det dagliga arbetet? 
Aronsson, et al., (2012) nämner i Equity modellen som även kallas ofta rättvise modellen, att 

arbetsinsatser kan öka om en individ får mer belöning än övriga i arbetsgruppen. Vid tillfällen 

där belöningen är högre hos sig själv än för övriga i arbetsgruppen ökar i vissa fall 

arbetsinsatsen men den kan även minskas.   

 Det är bra att respondenterna vissa gånger ökar sin arbetsinsats om det får beröm 

i arbetsgruppen eller individuellt. Equity modellen är ett bra exempel för att beskriva detta 

fenomen vid arbetsplatsen för arbetsgruppen, att de ökar arbetsinsatsen vissa gånger däremot 

minskar den aldrig.  Genom minska sin arbetsinsats om en kollega utdelas mer uppskattning 

än de övriga är något bra och det kan vara ett tecken på att arbetet är viktigare än 

uppskattningen. Detta kan ha en koppling till vad arbetsmiljöverket (2013) kallar Psykosocial 

arbetsmiljö som finns till för att se till psykisk hälsa och välmående vid arbetsplatser. Det kan 

vara så att de anställda engagerar sig väldigt mycket kring de äldre och glömmer bort sig själv 

och sitt behov av exempelvis uppskattning, vila och arbetstempot. 

Det kan anses bra att arbetslag kan öka den positiva stämningen i gruppen 

genom bland annat socialt stöd och genom att arbeta enligt samma rutiner. Det är bra och 

viktigt med en positiv stämning vid en arbetsplats. Equity modellen kan säkert även skapa 

orättvisa inom ett arbetslag och därför kan en viss kritik riktas mot hur bra den är alla gånger.  

När uppskattning delas ut för utförda arbetsuppgifter ökar glädjen i arbetsgruppen i vissa fall 

och detta kan påverka att det dagliga arbetet känns mer glädjefullt enligt en del av 

intervjupersonerna. Enligt Gardner (2012) kan lagmedlemmar som är motiverade att uppnå 

hög kvalité måste fokusera och engagera medlemmarna. Om gruppen arbetar som nämnt 

ovan, enligt samma rutiner ökar en positiv stämning på arbetsplatsen och engagemanget i 

arbetsgruppen kan vid vissa tillfällen öka och detta tycker vi är riktigt bra.  

 Att få feedback kan ses som ett kvitto, att något är utfört på rätt sätt och det kan 

för många individer vara viktigt att få. Ett bevis på att arbetsuppgifterna utförs på ett bra sätt 

eller om det måste förbättras än nödvändigt för många individer och detta är något som kan 

ses som positivt vid en arbetsplats. Det är enligt oss bra om det förekommer positiv såväl som 

negativ feedback för att kunna utvecklas som individ i sin yrkesroll. 

Enligt Jäghult (2005) är beröm är en slags belöning, enligt många är beröm 

viktigt att få. Det är viktigt för många individer att få veta vad arbetet innebär och även att 

delta i viktiga beslut, ta ansvar och få förtroende och beröm från arbetsgrupp och chef. Vi 

anser att det är bra att intervjupersonerna är positivt inställda till arbetet om de får 

uppskattning och feedback. De känner sig värdefulla och att det de gjorde på arbetaplatsen har 

betydelse. Det är något som kan antas som viktigt och att det är ett måste vid en arbetsplats 

för att ha glada och duktiga arbetare. När det handlar om att arbeta med människor är 

bemötande och förhållningssätt viktigt och detta anser vi att en arbetsplats kan få om 

uppskattning och feedback förekommer i större utsträckning från både kollegor och chef.  

8.4 Hur hänger uppskattning och feedback ihop med motivationen i arbetet 
Det är bra att uppskattning och feedback vissa gånger kan öka motivationen till att arbete men 

att det inte påverkar arbetet allt för mycket eftersom det sällan delas ut.  

Det kan handla om att de flesta som arbetar med människor har en inre 

motivation att se till att människor har det bra och får en god omvårdnad. Det kan finnas 

andra faktorer som gör att en människa känner en drivkraft i sitt jobb. En drivkraft är bra att 

ha inom sig oavsett om det gäller arbete eller fritid. En motiverande faktor kan enligt många 
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vara att få feedback och uppskattning och det stämmer till viss del samtidigt som det är lika 

viktigt att trivas och att ha ett arbete som känns stimulerande. Motivationen kan säkert 

upprätthållas även om positiv uppskattning och feedback inte förekommer vid arbetsplatsen 

och det är något som är bra.  

Enligt Axelson & Thylefors (2005)  kan arbetsgrupper bli mindre effektiva om 

feedback uteblir. Att en arbetsgrupp blir mer effektiv och positiv till arbetet om det 

förekommer beröm för arbetsinsatserna kan enligt många vara en viktig del i utvecklingen. 

Att få beröm för sitt arbete har visat sig öka motivationen vid vissa tillfällen och det är något 

som bör uppmärksammas vid arbetsplatser. 

Axelson & Thylefors (2005) nämner att en människa behöver känna trygghet i 

arbetslivet och bli uppskattad och märkta av människor i omgivningen de befinner sig i. Vi 

håller med kring detta resonemang, att en individ som får uppskattning från chef eller kollegor 

kan få en trygghet vid sin arbetsplats tycker vi är bra och viktigt för att trivas på arbetet. 

Enligt oss är det viktigt att få detta för att orken att gå till arbetet ska finnas. Det kan tyckas att 

individen själv har en viss roll i hur positiv stämning det är vid en arbetsplats. Det gäller 

enligt många att ha en trevlig attityd mot kollegor och chef. Arbetsmiljöverket beskriver 

socialt stöd som exempelvis trevligstämning och att hjälp från kollegor finns vid svåra 

situationer. Socialt stöd bör finnas vid en arbetsplats för att öka stämningen i arbetslaget.  

Det är bra att det inte förekommer olika former av tävlingar om vem som utför 

arbetet bäst bland de anställda, att det inte är en tävling om att bara ”bäst”. Det går dock att 

vara kritisk till detta med argumentet att det beror på vid vilken arbetsplats individen är 

anställd, vid vissa arbetet behövs en viss tävling för att öka arbetsinsatsen. 

Enligt Gardner (2012) kan trycket på att prestera bra kan motivera team att 

uppnå högre effektivitet. Ett arbetslag kan bli mer effektivt om samarbetet fungerar inom 

gruppen, det är bra att insatserna vid arbetsplatsen kan öka när uppskattning delas ut. Det är 

viktigt att uppmuntra och ge varandra beröm för väl utfört arbete likväl som negativa saker 

måste lyftas.  

Det kan tyckas att det är viktigt att anställda får vara med och påverka 

arbetsmiljön vid boendet, eftersom de flesta av respondenterna sällan träffar sin chef eller får 

feedback vid arbetet. Enligt Furåker & Mossberg (1997) kan arbetsglädjen i arbetet öka om 

individen får stor självständighet i arbetet. Slutligen går det att förstå att arbetsglädjen vissa 

gånger ökar och även att individer till viss del har en stor självständighet kring arbetet dem 

själva. Rutiner vid en arbetsplats och oskrivna regler är något som många arbetsplatser har 

fördel av, det är viktigt att ha utrymme till självständighet. Det kan många gånger vara svårt 

att ha regler kring hur arbete ska utföras med människors välmående och är därför viktigt att 

se till individens bästa. 

9.0 Avslutande resonemang och förslag på fortsatt forskning 
Hur ska uppskattning och beröm kunna öka vid arbetsplatser? Att det sällan förekommer är 

vanligare än att det utdelas dagligen. Alla upplever beröm på olika sätt och alla individer tar 

till sig och upplever den på olika sätt. Feedback kan ha en spegling i anställdas 

arbetsmotivation. Vidare forskning kan studeras kring detta ämne, detta för att få en större 

förståelse om hur viktigt det är med beröm i det dagliga arbetet.  

Några frågor som går att belysa i en fortsatt studie: 

Vad är det som gör att chefen vid många arbetsplatser delar ut feedback, beröm och 

uppskattning mer/oftare till sina anställda? 

Hur viktigt är beröm och uppskattning för jaget? 

Har kulturen någon inverkan i hur uppskattning och feedback utdelas? 
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Bilaga 1 
Informationsbrev 

 
Hej. Tack för att du väljer att medverka i vår undersökning. 

 

Syftet med denna undersökning är att söka kunskap om hur anställda får uppskattning och 

feedback vid arbetsplatsen hur de påverkar motivationen till arbetet. 

 

Deltagandet i denna undersökning är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan. De uppgifter som du lämnar kommer att behandlas med konfidentialitet och med 

detta menas att ingen obehörig kan komma åt dina uppgifter. För att underlätta 

datainsamlingen kommer intervjun att spelas in med en diktafon och efter att materialet har 

analyserats kommer vi radera inspelningen. Alla uppgifter vi får in kommer bara att användas 

till undersökningens ändamål. För att säkra din anonymitet i den färdiga rapporten kommer 

dina personuppgifter och andra uppgifter kring din identitet hållas hemliga.  

 

Intervjuerna beräknas ta ca 30-45 minuter. 

 

För övriga frågor eller för att medverka i intervjun vänligen kontakta oss: 

 

Paulin Norberg, telefon: 070-xxx xx xx 

Mail: pano0018@student.umu.se 

 

Eleonora Nygren, telefon: 070-xxx xx xx  

Mail: elny0016@student.umu.se 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

 
Tema 1- Bakgrundsfrågor 

 

Ålder: 20-30  31-40  41-50  51+ 

 

Kön: 

 

Arbetsplats: Stor, Medelstor eller liten? 

 

Kan du berätta om några gånger då du upplevt feedback? 

 

Tema 2- Uppskattning/feedback från chef och kollegor 

 

I vilka situationer förekommer det uppskattning på arbetsplatsen? 

 

Förekommer uppskattning och feedback individuellet eller för hela arbetsgruppen, eller både 

och? 

 

På vilket sätt får ni feedback? Hur kan detta se ut?  

 

Hur känner du dig i situationer där chefen uppmuntrar ditt arbete? 

 

Hur är det med kollegorna, har ni någon uppskattning sinsemellan?  

 

I vilka situationer får du uppskattning av dina kollegor? 

 

På vilket sätt yttrar sig uppskattningen från dina kollegor? 

 

Kan du beskriva hur du känner dig efter att du har fått uppskattning? 

 

Skulle du kunna beskriva klimatet på din arbetsplats? 

 

Skulle du önska att det förekom mer uppskattning och feedback på din arbetsplats? 

 

Hur skulle du vilja att det ser ut på din arbetsplats? 

 

Tema 3- Ingen uppskattning från chef eller kollegor 

 

Hur påverkar uppskattningen din vilja att arbeta? 

 

Hur påverkar bristen på uppskattning din motivation att arbeta? 

 

Hur påverkar bristen på uppskattning och feedback din inställning till dina dagliga 

arbetsuppgifter? 

 

Hur påverkar bristen på uppskattning din relation till kollegor såväl som chef? 
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Hur skulle du vilja att det ser ut på din arbetsplats? 

 

Tema 4- uppskattningens påverkan i arbetet 

 

På vilket sätt påverkar uppskattningen din motivation till att arbeta?  

 

Skulle du kunna beskriva hur uppskattningen påverkar ditt arbete? 

 

Har det någon gång förekommit att du blivit mer effektiv efter att du fått uppskattning? 

  

Finns det tillfällen där din motivation/ arbetsglädje sänks på grund av uppskattning? 
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Bilaga 3 
Meningsbärandeenheter och kategorier 

 
Förekomst av uppskattning och feedback 

Lite kontakt med chefen. 

Inte personligen upplevt uppmuntran från chefen. 

Upplevt att feedback förekommer individuellt. 

Vid personalmöten, då får hela arbetsgruppen feedback. 

Uppskattning förekommer mellan kollegor. 

förekommer sällan positiv feedback, det har blivit en negativ cirkel på arbetsplatsen kring oss 

anställda. 

uppskattning från de äldres anhöriga när de var på besök eller av de boende själv 

Det förekom ofta/dagligen uppskattning mellan kollegorna i arbetslaget 

ibland individuellt eller för hela gruppen, oftast på rapporteringstider under för eller 

eftermiddagen  

viss positiv respons kollegorna sinsemellan  

saknade feedback till hela arbetslaget 

saknar mycket uppskattning i det dagliga arbetet från chefen 

sällan förekom positiva ord kollegorna emellan. 

Chefen uppmuntrar mest mellan fyra ögon då man pratar med varandra. 

tar till sig uppskattning individuellt, även om det förekommer till hela arbetsgruppen 

Då jag gör någonting rätt. 

 

Betydelsen av uppskattning och feedback  

Man växer med sin arbetsuppgift. 

Blir varm i kropp och själ. 

En kollega kan komma med ett leende. 

Känner sig betydelsefull. 

känt sig duktig de gånger feedback utdelas 

Kände sig duktig efter att feedback förekommit 

Det handlar om små betydande saker. 

Får höra att man varit duktig. 

Personligheten blir också uppskattad på ett bra sätt. 

När man tar egna initiativ. 
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Feedback ger ett kvitto på att något är bra eller rätt utfört. 

Bemötande mot andra människor blir bättre. 

Uppskattning är jätte viktigt för att man ska gå framåt och känna sig behövd på arbetsplatsen. 

Det är roligare att jobba om man kan uppmuntra varandra. 

Då sänks den eftersom man inte känner att personen är uppriktig. 

Betydelsen av positiv feedback och ord är viktigt, känner sig betydelsefull på arbetet 

Jag känner att jag vill prestera mer och blir motiverad till att visa att jag kan. 

Betydelsen av uppskattning är viktig för att känna arbetsmotivation. 

Engagemanget försvann vid negativa ord mellan kollegorna. 

Uppskattning för sitt arbete bidrog till stolthet över arbetet och slitet 

Uppskattning kunde påverka viljan att arbeta mer 

vissa gånger ökat sin motivation att arbeta och har gjort mer på arbetsplatsen, men det 

förekom sällan. 

Uppskattar varandras egenskaper. 

 

Arbetsplatsens miljö och socialt stöd 

Skämtsam stämning mellan kollegorna. 

Bra blandning av komptentens 

En liten arbetsplats gör att man märker hur olika alla är som person 

Arbetar nära varandra och har koll på erfarenheter och förmågor som varje person besitter. 

Önskar att det skulle vara mer eftersom att man lär sig av varandra. 

Önskar att chefen kändes mer närvarande. 

Tog på sig ett extra pass  
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Bilaga 4 
Koder  

Förekommandet av uppskattning och feedback vid arbetsplatsen 

Kontakt 

Uppmuntran 

Individuellt 

Arbetsgruppen 

Kollegor 

Negativ cirkel 

Anhöriga 

Boende 

Ofta/Dagligen 

Positiv respons 

Saknade feedback 

Sällan 

Fyra ögon 

Gör någonting rätt 

 
Betydelsen av uppskattning och feedback vid arbetsplatsen  

Växer 

Varm 

Leende 

Betydelsefull 

Duktig 

Betydande saker 

Personlighet 

Initiativ 

Kvitto 

Rätt utfört 

Bemötande 

Behövd 

Betydelsefull 

Prestera 

Engagemang 

Stolthet 

Arbeta  

Vilja  

Motivation 

Egenskaper 
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Arbetsplatsens miljö och arbetslaget 

Stämning 

Kompetens 

Erfarenheter 

Förmågor 

Önskan 

Närvarande 

Extra pass 

 

 

 

 

 

 

Tema 
Uppskattning och feedback påverkar de anställda mer eller mindre i det dagliga arbetet och 

det anställda önskar att deras arbetsinsatser uppskattas mer och oftare. 

 


