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Sammanfattning  

 
Motivation, med alla dess olika förklaringar, är en viktig del i människors liv. Då det 

dels kan påverka hälsan, men även kvalitén på arbetet. Enligt tidigare forskning finns 

faktorer som kan påverka motivationen på olika vis. Motivationen kan även påverkas av 

en persons arbetsförhållanden, så kallade hygienfaktorer. Lokalvården har visat sig vara 

en bransch som kan ha vissa brister när det gäller arbetsförhållanden.  Arbetare i 

branschen ställs inför hård fysisk och psykisk påfrestning trots lagar och regler gällande 

detta. Trots möjliga brister i lokalvårdarnas arbetsförhållanden utför de ändå sitt arbete. 

Vår fråga var därför vad det är som gör att lokalvårdarna blir motiverade i sitt arbete 

med tanke på dessa brister. Baserat på problembakgrunden konstruerades följande 

problemformulering: 

 

“Vad är det som motiverar lokalvårdare i sitt arbete, trots att hygienfaktorerna kan 

vara bristfälliga?”  

 

Då det kan finnas skillnader mellan hur motivation uppfattas av olika människor, ställde 

vi oss även frågan om arbetarnas erfarenhet inom branschen har någon påverkan på vad 

de blir motiverade av. Syftet med studien var därför att identifiera vad som påverkar 

lokalvårdares motivation, samt undersöka om det finns några skillnader beroende på 

arbetarnas erfarenhet i branschen. Dessutom vill vi ta reda på om de är motiverade i 

dagsläget, och om dagens motivationsnivå eventuellt kan förklaras av vad de blir 

motiverade av. Ledare och chefer inom lokalvården ska kunna ta del av denna studie 

som en hjälp för att veta hur de kan påverka arbetarnas motivation. Med utgångspunkt i 

tidigare forskning formulerade vi sex olika faktorer som skulle kunna skapa motivation 

hos arbetarna. Genom en kvantitativ analys i form av fysiska enkäter, samt en webb-

baserad enkät, har vi frågat ett antal lokalvårdare i Umeå och Örnsköldsviks kommun 

om vad som motiverar dem och hur motiverade de är i dagsläget. 

 

Resultatet av studien visade att de faktorer som formulerats alla var viktiga för 

lokalvårdarnas motivation. Faktorn relationer var aningen högre värderat än de övriga 

fem faktorerna. Det fanns vissa skillnader mellan hur respondenter med olika erfarenhet 

svarade på frågorna. Eftersom motivation är ett väldigt komplext fenomen anser vi efter 

utförandet av denna studie att det egentligen inte kan förklaras endast av sådana 

specifika faktorer, vi anser att de inte heller kan placeras i någon viss hierarki. 

Motivation är någonting som kan se olika ut för olika människor vilket innebär att det 

bör utvärderas för alla arbetare på olika vis. Vi föreslår att motivation i framtiden bör 

studeras vidare genom att gå djupare in i detalj på vad som kan generera motivation hos 

olika lokalvårdare.    

 

Nyckelord: Motivation, lokalvård, hygienfaktorer, motivationsfaktorer.  
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1. Inledning  

I denna inledning introduceras läsaren till det problem denna studie kommer att 

behandla. Inledningsvis kommer bakgrunden till problemet att beskrivas och sedan 

följer den faktiska problemformuleringen. Därefter tydliggörs syftet med studien samt 

de avgränsningar som gjorts.  

 

1.1 Problembakgrund 
Motivation beskrivs, enligt det svenska uppslagsverket Nationalencyklopedin, (NE, u.å) 

som den inre kraft som driver en individ mot ett specifikt mål. Det kan till exempel 

handla om viljan att utföra någonting i arbetslivet. Det finns alltid en bakomliggande 

orsak till att en person väljer att arbeta med det den arbetar med. Det kan till exempel 

vara lönen som driver denna individ, eller också är det någon annan eller ytterligare 

orsak. Alla människor har olika känslor, erfarenheter och kunskaper, vilket resulterar i 

att alla kan motiveras på olika sätt (Aherne et al., 2005, s. 951).  

 

Arbetstagarens motivation kan enligt Herzberg et al. (1959/1993) beskrivas utifrån 

motivations- och hygienfaktorer. Motivationsfaktorer är sådana faktorer som skapar 

motivation om de är uppfyllda, men de leder ändå inte till missnöjdhet om de inte är 

uppfyllda (Herzberg et al., 1959/1993, s. 80). Några exempel på sådana faktorer är 

ansvar och avancemang (Herzberg et al., 1959/1993, s. 80). Det kan dock enligt 

Herzberg et al. (1959/1993) finnas hinder för att en person ska bli motiverad, dessa 

hinder benämns som hygienfaktorer. Är hygienfaktorerna inte uppfyllda kan detta leda 

till missnöjdhet hos individen. Hygienfaktorerna skapar alltså inte motivation i sig, men 

de ligger till grund för att en person ska kunna bli motiverad (Herzberg et al., 

1959/1993, s. 113). Exempel på hygienfaktorer är arbetsförhållanden, lön, relation till 

ledaren och relation till kollegor (Herzberg et al., 1959/1993, s. 81). Enligt Herzberg 

(1959/1993) kan vissa branscher vara svåra att motivera då hygienfaktorerna kan hindra 

motivationen.  

 

En bransch som kan innefatta dåliga arbetsförhållanden och brister i hygienfaktorerna är 

lokalvårdsbranschen, då det bland annat är en av de branscher som har lägst 

löneutveckling i Sverige (Kommunal, 2011; Prevent, u.å. a). I relation till många andra 

branscher är medellönen för lokalvårdare låg (Lönestatistik, u.å.). Dåliga 

arbetsförhållanden kan även grundas i att det är ett såväl fysiskt som psykiskt krävande 

arbete (Arbetsförmedlingen, 2013). En stor del av de anställda i lokalvårdsbranschen 

arbetar endast deltid och ibland kan arbetet kräva att man går delade turer 

(Arbetsförmedlingen, 2013). Den tidfördelning som arbetet kan medföra, som delade 

turer, kan till exempel leda till att arbetstagaren får mindre tid med sin familj eller till 

privata sysslor, det kan alltså påverka dennes privatliv. Arbetsförhållande är någonting 

som även kan avspeglas i lokalvårdsarbetets olika arbetsuppgifter då dessa medför olika 

städmetoder. En del rengör golv med mopp och skurhink, medan andra använder 

städmaskiner (Hemtrivsel, u.å; Norrlands miljövård, 2012; Perfect maid, 2014 a, 2014 

b; Rentav u.å.). De olika städteknikerna är någonting som kan påverka lokalvårdarens 



2 
 

fysiska hälsa då det exempelvis kan vara mindre påfrestande för kroppen att använda 

städmaskiner. Dessutom är lokalvårdsbranschen en av de branscher som har flest 

sjukfrånvaroanmälningar i Sverige, och många av dessa beror på just belastningsskador 

(Prevent, u.å. b). Dessa sjukskrivningar innebär att lokalvårdarna vanligtvis får utökad 

arbetsbörda då de tvingas täcka upp även för den sjukskrivnes sysslor vilket i sin tur 

ökar tidspressen (Prevent, u.å. c). Alla dessa brister tyder på att hygienfaktorerna 

(Herzberg et al., 1959/1993) gällande arbetsförhållande och privatliv kan vara svåra att 

uppfylla inom lokalvårdsbranschen.  

 

Trots att den svenska arbetsmiljölagen innefattar regler om arbetsförhållanden (Prevent, 

u.å. d), är det inte alla lokalvårdsföretag som har planer och instruktioner för hur arbetet 

bör genomföras på ett arbetsmiljömässigt sätt (Prevent, u.å. e). Det finns dock en 

medvetenhet om att arbete inom lokalvårdsbranschen innebär hög fysisk påfrestning 

och dåliga arbetsförhållanden (Prevent, u.å., a, e). Dåliga arbetsförhållanden kan leda 

till att effektiviteten och motivationen minskar hos de anställda (Amabile, 1993, s. 185). 

Det borde vara av större vikt för samhälle och företag att detta problem tas i beaktande, 

då det dels är fråga om en etisk aspekt i och med att arbetarna bör ha en hälsosam 

arbetsplats, då det kan påverka deras psykiska och fysiska hälsa. Dessutom en 

lönsamhetsaspekt för företaget, då motivation bidrar till högre kvalité samt effektivitet i 

arbetet (Amabile, 1993, s. 185).  Det har även visat sig i en studie utförd av Campion 

(1988, s. 468) att arbeten med bra förhållanden, så som låg påfrestning och låg 

stressnivå, har en positiv påverkan på de individer som utförde arbetet. Arbetstagarna 

som deltog i studien uppvisade tillfredsställelse i sitt arbete samt en lägre grad av 

sjukskrivningar i och med att de inte upplevde några smärtbesvär eller hade andra 

hälsoproblem (Campion, 1988, s. 468). Det medförde även att de anställda uppvisade en 

högre grad av tillfredsställelse samt en bättre attityd, både mot företaget och själva 

arbetet (Campion, 1988, s. 475).  

 

Vidare indikerade en studie utförd av Jeanes et al. (2012, s. 59) på att det finns 

ytterligare brister inom lokalvårdsbranschen. Det visade sig nämligen att en stor del av 

lokalvårdarna i den studien inte blev involverade i varken planeringen eller förändringar 

i organisationen, dessutom upplevde de svårigheter i att kommunicera med sin chef. 

Vidare uppgav dessa lokalvårdare att de kände sig mest tillfreds då de var klara för 

dagen och kunde gå hem (Jeanes et al., 2012, s. 59). Problematiken i denna studie kan 

även finnas inom lokalvården i Sverige då det exempelvis, enligt en muntlig källa 

(Person A, personlig kommunikation, 26 januari, 2015), finns ledare inom 

lokalvårdsbranschen som inte är medvetna om vikten av motivation hos de anställda, 

och därmed inte arbetar aktivt för att förbättra den. Detta tyder på att kommunikationen 

med chefer och ledare kan vara bristfällig inom lokalvårdsbranschen. Detta är någonting 

som i sin tur kan återkopplas till hygienfaktorerna (Herzbergs et al., 1959/1993, s. 81) 

gällande just relation till ledare och chefer. Eftersom motivationsfaktorerna, enligt 

Herzberg et al. (1959/1993) bygger på hygienfaktorerna kan även motivationen hos de 

anställda inom lokalvården vara påverkad.   

 

Som Herzberg et al. (1959/1993) antyder kan motivationsfaktorerna utvecklas om 

hygienfaktorerna är uppfyllda. En motivationsfaktor som Herzberg et al. (1959/1993, s. 

81) tar upp är ansvar. Inom lokalvården har arbetarna vanligtvis ansvar för olika 

områden (Prevent, u.å. f). Dessa ansvarsområden skulle kunna leda till att sysslorna blir 
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monotona och ensidiga. Många belastningsskador i lokalvårdsbranschen beror främst på 

just monotona och ensidiga arbetsuppgifter (Prevent, u.å. g). Det kan därför vara viktigt 

att arbetet är varierande. Arbetsförmedlingen (2013) beskriver att lokalvårdsarbetet kan 

vara varierande när det gäller uppdrag, det kan exempelvis handla om att städa 

industrilokaler, kontor, privatbostäder eller hotellrum. Sysslorna på de olika uppdragen 

kan även variera, det kan till exempel handla om att rengöra golv, dammtorka, putsa 

fönster eller rengöra toaletter (Hemtrivsel, u.å; Norrlands miljövård, 2012; Perfect maid, 

2014a, 2014b; Rentav u.å.). Det är viktigt med både ansvar och variation i arbetet, men 

det som kan vara svårt i denna bransch är att hitta en god balans mellan dem. Dels på 

grund av att ansvar kan leda till ensidighet, och dels på grund av att variation kan leda 

till att lokalvårdarna inte har ansvar över något specifikt område. 

 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning och teorier markerat att motivation är viktigt 

för att upprätthålla de anställdas effektivitet samt att hålla hög kvalité i arbetet (Aherne 

et al., 2005, s. 951; Amabile, 1993, s. 18). Vidare argumenterar Herzberg et al. 

(1959/1993, s. 113) för att hygienfaktorerna ligger till grund för individers motivation. 

Utifrån dessa teorier går det att uttyda att motivationen kan brista om arbetet exempelvis 

innebär mycket stress, bristande arbetsmiljö, låga löner samt dåliga relationer med 

ledare och kollegor (Campion, 1988, s. 468; Herzberg et al., 1959/1993, s. 81). En 

studie visade dock att motivationen hos lokalvårdare på ett sjukhus i London framförallt 

grundades på deras löner, detta trots att lönen var låg (Jeanes et al., 2012, s. 58), vilket 

motsäger teorin av Herzberg et al. (1959/1993). Trots att teorin om motivations- och 

hygienfaktorer har fått kritik genom tiderna (House & Wigdor, 1967; Ewen, 1964; 

Hinrichs & Mischkind, 1967) har vi ändå valt att använda oss av den. Ett val som 

gjordes eftersom att den beskriver den empiriska problematik som finns inom 

lokalvårdsbranschen på ett bra sätt. Utifrån hur lokalvårdsbranschen beskrivs har vi i 

denna studie uppmärksammat att det är en bransch som kan innefatta många brister i 

hygienfaktorerna, vilket enligt Herzberg et al. (1959/1993) även kan innebära en 

försämrad motivation hos de anställda. Motivation är någonting som vi därför finner 

intressant, och vill undersöka vidare. Dessutom är det enligt Furnham et al. (2009, s. 

776) viktigt att ta individuella skillnader i beaktande vid undersökningar gällande 

motivation. Sådana skillnader skulle kunna vara exempelvis kön, etnicitet eller 

erfarenhet. Enligt Arbetarskyddsstyrelsen (2000, s. 92) är lokalvården en bransch där 

personalomsättningen är hög. Vi tror därför att det kan finnas skillnader i hur arbetarna 

ställer sig till olika motivationsfaktorer beroende på hur länge de arbetat i branschen. 

Motivation finner vi framför allt intressant när det gäller branscher där det är skillnader 

mellan individer och där det skulle kunna finnas brister i motivationen. 

Lokalvårdsbranschen karaktäriseras, utifrån vår kunskap, till att vara en sådan bransch. 

Det råder brist på tidigare forskning inom det här området, då den forskning som finns 

endast riktat sig mot lokalvård inom sjukvården (exempelvis Michie et al., 2004). Med 

detta som grund anser vi att motivation inom lokalvårdsbranschen, är ett relevant och 

intressant område att undersöka för att bredda kunskapen.  

 

1.2 Problemformulering 
Vad är det som motiverar lokalvårdare i sitt arbete, trots att hygienfaktorerna kan vara 

bristfälliga?  
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1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att identifiera vad det är som påverkar en lokalvårdares 

motivation trots att arbetet kan innebära dåliga arbetsförhållanden. Med utgångspunkt i 

befintliga motivationsteorier vill vi undersöka vad lokalvårdare blir motiverade av och 

om det skiljer sig beroende på hur länge de har arbetat i branschen. Vi vill även ta reda 

på om lokalvårdarna är motiverade i dagsläget, samt undersöka om det kan förklaras av 

vad de anser sig kunna bli motiverade av. Vidare hoppas vi att denna studie ska kunna 

användas som ett hjälpmedel för ledare inom lokalvårdsbranschen att motivera de 

anställda. Om ledarna kan påverka de anställdas motivation kan det bidra till bättre 

effektivitet samt en hög kvalité på arbetet. Det kan även vara av nytta för de anställda ur 

en hälsoaspekt då motivationen är en del av deras psykiska och fysiska hälsa.  

 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till att genomföra undersökningen på lokalvårdare i Umeå 

kommun samt Örnsköldsviks kommun.  
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2. Teoretisk Metod 

Detta kapitel ska ge läsaren förståelse för hur vi valt att gå till väga i utförandet av 

studien, samt vilka metoder och ståndpunkter studien kommer att utgå ifrån. Till att 

börja med beskriver vi den förförståelse som finns till det aktuella ämnet, såväl teoretisk 

som praktisk. Därefter följer de metodval som gjorts. Vidare redogörs för vilket 

angreppssätt som valts, samt vilken vetenskapssyn och kunskapssyn vi utgått ifrån. 

Sedan beskriver vi de perspektivval som gjorts för studien samt hur insamlingen av 

litteratur gått till. Till sist finns i detta kapitel en kritisk granskning av källorna som 

använts.  

 

2.1. Förförståelse och Påverkan 
Det är enligt Bryman och Bell (2013, s. 52) vanligt att forskarnas egna tankar och 

värderingar påverkar forskningens utformning. Framförallt då deras (forskarnas) åsikter 

kan speglas i bland annat val av metod, frågeställningar, samt analys av data. Det finns 

alltså alltid en risk att forskarnas förutfattade meningar påverkar forskningens resultat 

och slutsats. Det är därför viktigt att forskarna reflekterar över detta, och att de 

analyserar både kring vilka förutfattade meningar de har, samt hur dessa skulle kunna 

påverka studien. Det är även viktigt att utforma metoden efter studien för att undvika 

felaktiga eller missvisande svar och resultat (Bryman och Bell, 2013, s. 52). För att 

läsaren ska förstå våra förutfattade meningar och värderingar i denna studie, har ett 

särskilt avsnitt utformats för att klargöra detta. Avsnittet är uppdelat i teoretisk 

förförståelse, där vi beskriver den teoretiska kunskap vi hade innan utförandet av 

studien. Samt praktisk förförståelse, där ges en beskrivning om den praktiska erfarenhet 

och kunskap vi hade innan studien.  

 

2.2 Uppsatsskrivarnas förförståelse och värderingar 
Som bakgrund inför denna studie har vi som författare vardera sju terminers utbildning 

inom ekonomi. Båda två studerar civilekonomprogrammet, den ene med inriktning mot 

handel och logistik. Vi har båda studerat ”management” på avancerad nivå där bland 

annat en kurs om människor i organisationer ingick. Vidare inkluderar de båda 

civilekonomprogrammen även andra kurser som berört ämnen som organisation och 

ledarskap. Dessa kurser har kommit väl till pass för denna studie, då de bland annat har 

försett oss med en viss förkunskap om en del av de motivationsteorier som finns inom 

området, samt vad ledarens roll innebär för de anställda.  

 

Anledningen till att denna studie har lokalvårdsyrket i fokus är främst på grund av vår 

förförståelse. Vi har genom egna erfarenheter, och kontakt med människor som arbetar 

inom lokalvården, lagt märket till att det är ett påfrestande, stressigt och lågavlönat 

arbete. Vi har även efter telefonkontakt med ett par ledare på olika företag i 

lokalvårdsbranschen uppmärksammat att ingen av dessa ledare arbetar aktivt för att 

upprätthålla motivationen hos de anställda. Dessa ledare hade till exempel endast 

motivationssamtal med de anställda om de märkte att någonting var fel, som att de inte 

utförde sitt arbete på ett önskvärt sätt eller om några andra brister visat sig (Person A; 
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Person B, personlig kommunikation, 26 januari, 2015). Denna förförståelse gällande 

lokalvårdsbranschen har i hög grad påverkat vårt val av forskningsfråga då det väckt ett 

intresse hos oss att ta reda på vad det är som motiverar arbetare inom denna typ av 

bransch.   

 

2.3 Metodval 
Utifrån den uppställda problemformuleringen har vi valt att använda oss av en 

kvantitativ undersökningsmetod. Den kvantitativa metoden är passande att använda när 

forskaren vill kunna generalisera resultatet av studien på andra än enbart studieobjekten 

(Björklund & Paulsson, 2010, s. 63).  En kvantitativ metod anser vi är passande för att 

den empiriska insamlingen ska kunna ge svar på problemformuleringen. Vi vill även 

med hjälp av denna studie ha möjlighet att generalisera resultatet, för att kunna uppfylla 

syftet och ge rekommendationer till ledare i lokalvårdsbranschen.  

 

Vid arbete med kvantitativa forskningsmetoder är det viktigt med bra förberedelse, 

bland annat för att frågorna som ställs ska vara formulerade så att de redovisar det 

forskningen faktiskt ämnar redovisa (Eliasson, 2010, s. 30). En kombination mellan 

kvantitativ och kvalitativ metod, även kallad triangulering, hade även kunnat vara 

lämpligt för denna studie då man med detta skulle kunnat få ett ännu tydligare resultat 

(Bryman & Bell, 2013, s. 404). Enligt Bryman och Bell (2013, s. 404) kan forskare till 

exempel komplettera enkätundersökningar med djupintervjuer för att kontrollera svaren 

på enkäterna och för att få en djupare kunskap inom ämnet. Eftersom vi i denna studie 

enbart valt att redogöra för vad det är som motiverar lokalvårdare anser vi att en 

kvantitativ metod är tillräckligt för att ge ett rättvisande resultat. Vidare går det att 

genomföra studier på olika sätt, till exempel genom en tvärsnittsstudie eller en 

longitudinell studie. En tvärsnittsstudie innebär en undersökning av populationen under 

ett tillfälle eller en kortare tid (Bryman och Bell, 2013, s. 76f). Medan en longitudinell 

studie innebär att undersökningen sker utsträckt över en längre tidsperiod (Bryman och 

Bell, 2013, s. 82). För denna undersökning var en tvärsnittsstudie aktuell då vi ville 

utföra en undersökning på en del av populationen under en kort tidsperiod. Med en 

tvärsnittsstudie finns även möjligheten att undersöka flera olika variabler i en och 

samma undersökning (Bryman och Bell, 2013, s. 77). Vi kan därför undersöka om, och 

hur mycket olika variabler påverkar lokalvårdarnas motivation. 

 

Vi har i detta fall valt att genomföra tvärsnittsstudien med hjälp av enkäter som 

insamlingsinstrument (Moore et al., 2011, s. 7). Vid enkätundersökningar får vi 

möjlighet att ställa frågor skriftligen, det innebär även att alla respondenter tillfrågas 

samma frågor (Hansagi & Allebeck, 1994, s. 32). Enligt Ejlertsson (2014, s. 39f, 45) 

kan det vara svårt att få respondenter att delta i enkätundersökningar, det är därför 

viktigt att planera och lägga upp undersökningen på ett tydligt och strukturerat sätt för 

att få en hög deltagandegrad samt relevanta och användbara svar. En enkätundersökning 

innebär även att forskarna har möjlighet att ställa känsliga frågor som individer känner 

att de kan svara på då det vet att de är anonyma (Hansagi & Allebeck, 1994, s. 33; 

Ejlertsson, 2014, s. 12). Genom enkätundersökning minimeras även risken för en så 

kallad “intervjuareffekt” (Hansagi & Allebeck, 1994, s. 33; Ejlertsson, 2014, s. 12). 

Eftersom respondenterna i en enkätundersökning besvarar frågorna självständigt innebär 

det att flera enkäter kan besvaras samtidigt. Det innebär alltså att en enkätundersökning 

(genom tid och resurser) möjliggör för ett större urval respondenter (Ejlertsson, 2014, s. 

11; Hansagi & Allebeck, 1994, s. 32).  
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Vidare menar Ejlertsson (2014, s. 40) att enkätundersökningar kräver en känsla av tillit 

mellan forskarna och respondenterna. Med tanke på detta valde vi att i första hand göra 

fysiska besök hos studieobjekten för genomförandet av undersökningen, bland annat 

med syftet att undvika onödiga bortfall. Vi anser även att det är bra att göra fysiska 

besök då det ger möjlighet att svara på eventuella frågor och funderingar under tiden 

som enkäten besvaras. Vi valde även att lämna några enkäter tillsammans med ett 

svarskuvert på plats under några dagar så att de anställda som inte var närvarande under 

den eller de dagar vi var där, ändå hade möjlighet att besvara enkäten. Det gjorde även 

att arbetarna hade möjlighet att välja när de ville genomföra enkäten. Ejlertsson (2014, 

s. 47) menar att tid för utförandet är viktigt när en person besvarar enkäter. Det visade 

sig dock vara en begränsad tillgänglighet hos de större företagen, då de inte hade någon 

samlingsplats för sina anställda. Vi valde därför att utöka undersökningen med en 

webbenkät som cheferna på sådana företag fick distribuera ut till de anställda via mejl. 

Ejlertsson (2014, s. 10) menar dock att svarsfrekvensen vid webbenkäter vanligtvis är 

låg, men det är en risk vi har valt att ta.  

 

2.4 Angreppssätt  
En kvantitativ metod utgår ofta från ett deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2013, s. 

49; Patel & Davidson, 2011, s. 27). Enligt Bryman (2011, s. 23, 26) kallas det för ett 

deduktivt angreppssätt när forskarna i processen utgår från teorier och tidigare kunskap 

och formulerar hypoteser och frågeställning för att sedan gå vidare till 

empirin.  Tidigare kunskaper samt den teori som finns inom området har styrt den 

datainsamling som skett vid denna undersökning, och vi har även grundat enkäten på 

detta. Det har även legat till grund för den problematisering som ställts upp. Vidare har 

resultatet av datainsamlingen jämförts och analyserats med den teori som varit 

utgångspunkten i studien. En svårighet med deduktion som angreppssätt är att studien 

kan “låsas” till vad de tidigare forskningarna har för teorier, vilket gör att forskarna kan 

gå miste om viktiga aspekter som dessa teorier inte tar upp (Patel & Davidson, 2011, s. 

23). Risken för detta har vi försökt att minimera genom att ta upp flera olika teorier 

gällande motivation, samt att i enkäten lägga till en öppen fråga. 

 

2.5 Vetenskapssyn  
Enligt Patel och Davidson (2011, s. 25) finns det tre olika vetenskapliga förhållningssätt 

att ställa sig till gällande kunskap, dessa är positivism, hermeneutik eller empirinära 

ansatser.  Björklund och Paulsson (2010, s. 65) menar att positivismen innebär att 

kunskap kommer från tidigare teorier, och att kunskap byggs på befintlig kunskap. I och 

med att vi har utgått ifrån redan befintliga teorier för att formulera och testa den 

empiriska studien i denna uppsats, tydliggörs det att vi har ett positivistiskt 

förhållningssätt. Vidare menar Patel och Davidson (2011, s. 26) att den kunskap som 

genereras i en studie ska vara av allmän nytta för samhället. Vi anser att denna studie 

kommer kunna leda till nytta i samhället genom att ledare med hjälp av denna kan ta 

bättre hänsyn till lokalvårdarnas motivation, vilket i sin tur kan påverka lokalvårdarnas 

psykiska och fysiska hälsa. Positivismen innebär även att forskaren ska vara objektiv i 

sin undersökning för att inte påverka resultatet med egna tankar och värderingar 

(Björklund & Paulsson, 2010, s. 65; Wallén, 1993, s. 27). Detta är någonting som vi 

tänkt igenom och tagit i beaktande vid utförandet av denna studie.  

 

Vidare innebär positivismen att forskaren vill veta hur någonting är snarare än varför 

det är som det är (Björklund & Paulsson, 2010, s. 65). Eftersom vi med denna studie vill 

försöka identifiera vilka faktorer som ligger till grund för lokalvårdares motivation, 
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snarare än varför de blir motiverade av dessa faktorer, har vi utgått från en positivistisk 

kunskapssyn. Vi anser därför att positivismen passar bättre för denna studie än till 

exempel hermeneutiken.  

 

2.6 Perspektivval  
En problematik kan ses utifrån olika perspektiv. Det är viktigt att tidigt i studien 

bestämma och tydliggöra vems åsikt som skall belysas (Björklund & Paulsson, 2010, s. 

23). Detta kan även beskrivas som vem som “äger problemet” (Björklund & Paulsson, 

2010, s. 23). I denna studie kan problemet till exempel ses utifrån företagens, de 

anställdas, de anställdas familjers, eller samhällets perspektiv. Dessa aktörer har alla 

olika sätt att se på problemet vilket även skulle resultera i att olika resultat skulle visas 

beroende på vems perspektiv som belyses. Vi har med utgångspunkt i 

problematiseringen valt att se problemet utifrån de anställdas perspektiv, detta då 

studien framförallt syftar till att se vad de anställda motiveras av. Detta behöver för den 

skull inte betyda att det inte är till någon nytta för samhället, ledarna eller de anställdas 

familjer. Tanken är även att ledarna ska kunna använda sig av denna studie för att få en 

inblick i vad det är deras anställda skulle kunna bli eller faktiskt blir motiverade av.  

 

2.7 Litteratur insamling 
Vid insamling av litteratur till denna studie har vi framförallt använt oss av Umeå 

Universitetsbiblioteks hemsida samt EBSCO:s Business Source Premier och Academic 

Search Elite. Då några artiklar inte varit tillgängliga i dessa söktjänster har vi även valt 

att använda oss av Google scholar, som i vissa fall har ett annat utbud av artiklar 

tillgängliga. De artiklar som samlats in har använts till att forma en förståelse för 

tidigare forskning inom ämnet motivation, samt mer specifikt om motivation hos 

lokalvårdare. Dessutom har sökvägarna lett fram till artiklar och litteratur som använts 

för att utforma ett teorikapitel innehållande olika motivationsteorier. För bakgrunden till 

problematiseringen användes även internetskällor så som företagshemsidor och andra 

informationssidor. Detta för att få en bättre förståelse för lokalvårdsbranschen och vad 

lokalvårdsarbetet innebär, samt de praktiska problem som kan finnas inom branschen. 

Denna sökväg har möjliggjort att vi kunnat ta del av några av de brister som finns i 

branschen som det ser ut idag. Till metodkapitlen har främst böcker använts, men för att 

stödja eller underbygga vissa antaganden har även artiklar inom specifika 

metodområden använts. Vidare har även Umeå Universitetsbibliotek samt bibliotekets 

personal varit till hjälp för att söka efter relevant litteratur. Personalen har även varit till 

hjälp för att tipsa om olika sökvägar samt sökord. När vi sökt efter originalkällor till 

specifika påståenden, har vi använt oss av de referenslistor som artiklarna eller böckerna 

hänvisat till. I dessa referenslistor har vi i vissa fall hittat ytterligare litteratur som varit 

av intresse, och relevant för denna studie.  

 

Sökorden som vi använt är främst: Motivation, Job-satisfaction, Cleaning, behavior, 

workplace, cleaning industry, motivation in organization, städyrket, lokalvård, 

motivation leadership, motivation management, empowerment, salary, extrinsic 

motivation, intrinsic motivation, dual factor theory, Maslow’s hierarchy of needs, social 

identity theory. 

 

2.8 Källkritik  
För att göra en utvärdering kring hur trovärdiga källorna är, krävs olika reflektioner och 

analyser. Först och främst är det viktigt att forskarna kritiskt granskar den information 
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som används (Patel & Davidson, 2011, s. 68; Ejvegård, 2009, s. 71). Vi har valt att 

kritisk granska alla valda teorier genom att granska deras utförande och resultat. Det är 

dessutom viktigt att tänka på att informationen som inhämtas ska komma från 

originalkällan (Patel & Davidson, 2011, s. 69; Ejvegård, 2009, s. 71). Eftersom att 

motivation är ett gammalt begrepp, är mycket forskning kring begreppet även den 

gammal. De flesta nyare forskningarna har i många fall underbyggts och refererat till 

den tidigare, alltså gamla, forskningen. Trots detta har vi i denna studie varit noga med 

att alltid gå tillbaka till originalkällan för att vara säkra på att det är den riktiga åsikten 

som uttrycks, inte någon annans värderingar. Med andra ord vill vi genom detta undvika 

att få en tolkad version av källan istället för den verkliga versionen.  

 

Valet att gå till originalkällan har i vissa fall därför inneburit att vi tvingats använda oss 

av gamla källor. Det gäller till exempel den generella teori vi tagit upp om motivation 

där Atkinson och Birchs studie gjordes 1978, och Mitchells studie gjordes 1982. 

Dessutom är både tvåfaktorteorin av Herzberg et al. (1959/1993) samt Maslows (1943) 

behovshierarki väldigt gamla, men eftersom att de har använts flitigt vid beskrivning om 

motivation vill vi ändå ta med dem. Ejvegård, (2009, s. 72) poängterar dock vikten av 

att använda sig av nyare källor framför äldre, då det ger en bättre och mer korrekt bild 

av nuläget. Det finns därför en risk att de gamla källorna vi valt att använda inte är 

aktuella i dagsläget, vilket därmed kan påverka vår studie. Vi har även tagit del av nyare 

källor till studien, bland annat teorier som riktat kritik mot Herzberg et al.  (1959/1993) 

och Maslow (1943), för att underbygga och bredda de teorival som gjorts. Genom att ta 

upp kritik mot Herzberg et al. och Maslow lämnar vi även plats för en mer öppen 

tolkning av det resultat som studien i slutänden kommer att ge. Vidare diskuterar Patel 

och Davidson (2011, s. 69) att information som tas upp skall tas upp i sin helhet, även 

om den säger emot eventuella resultat. Vi har därför försökt att inte exkludera någon 

synpunkt ur de teorier som använts, det är däremot alltid en risk i och med att vi ändå 

måste tolka teorierna innan vi tar upp dem. Teorierna som forskaren tar upp ska vara i 

enlighet med originalkällan (Björklund & Paulsson, 2010, s. 62). Det vill säga att 

forskaren inte ska undvika material som inte passar dennes värderingar eller studiens 

resultat (Björklund & Paulsson, 2010, s. 61; Patel & Davidson, 2011, s. 69).  

 

Vidare förklarar Ejvegård (2009, s. 71) att vissa källor är mer pålitliga än andra gällande 

saklighet och objektivitet. Exempel på sådana mer tillförlitliga källor är uppslagsverk 

och vetenskapliga skrifter (Ejvegård, 2009, s. 71). För denna studie har vi valt att 

använda oss av fackligt granskade artiklar, detta för att trovärdigheten hos sådana 

artiklar är högre än för de som inte är granskade av andra forskare. De källor som vi 

anser kan ha lägre tillförlitlighet är till exempel några av hemsidorna som använts, även 

om vi försökt att använda så välkända sidor som möjligt är de inte vetenskapliga. Vi kan 

därför inte med säkerhet säga att det som står på dessa sidor är helt pålitligt. Det kan 

därför påverka den information som ligger till grund för studien.  
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3. Teori 

I detta kapitel redogörs för den teoretiska referensram vi har valt till utförandet av 

denna studie. Denna teori har följaktligen legat till grund för den empiriska 

insamlingen, analysen, samt diskussionen för studien. Till att börja med tar vi i detta 

kapitel upp en överblick över de teorier som kommer att användas. Därefter följer en 

mer detaljerad beskrivning av var och en av dessa teorier. Avslutningsvis kommer en 

sammanfattning av kapitlet där vi även beskriver hur teorierna kommer att användas i 

undersökningen.    

 

3.1 Val av teori 
Bakgrunden till denna studie visar att hygienfaktorerna kan vara bristfälliga för arbetare 

inom lokalvården, vi vill med denna studie undersöka om lokalvårdarna ändå är 

motiverade i sitt arbete och vad det är som leder till, eller påverkar deras motivation.  

 

Till att börja med presenterar vi i detta kapitel en inledning till motivation i allmänhet. 

Därefter, för att undersöka vad som kan motivera lokalvårdare, har vi valt att förklara 

samt utgå ifrån tvåfaktorteorin av Herzberg et al. (1959/1993). För att stärka vår grund 

till att förstå motivation har vi även valt att lägga till Maslows (1943) behovshierarki 

som utgångspunkt. Maslows (1943) teori lyfter fram ytterligare faktorer som Herzberg 

et al. (1959/1993) inte tar upp i sin tvåfaktorteori. Valet av just dessa två teorier är 

baserat på tidigare studier inom området. Dessa studier har visat att Herzberg et al. 

(1959/1993) och Maslows (1943) teorier är välkända och välanvända för att förklara 

motivation. Teorin från Herzberg et al. (1959/1993) har i många fall varit viktig för att 

praktiskt förstå motivation hos en arbetare (Parsons & Broadbridge, 2006, s. 122). Den 

har därför blivit en av de mest välkända, använda och respekterade teorierna för att 

förklara tillfredsställelse och därmed motivation (Deshields et al., 2005, s. 131). Teorin 

från Herzberg et al. (1959/1993) används som grund i exempelvis studierna av 

Deshields et al. (2005), Parsons och Broadbridges (2006), Story et al. (2009) och 

Lundberg et al. (2009). Bland annat Hagerty (1999, s. 249) och Bloisi et al. (2007, s. 

199) menar att Maslows (1943) behovshierarki till motivation är väl refererad i 

forskning som försöker förklara människans psykologi och motivation. Vidare har 

behovshierarkin legat till grund för forskning inom “management” och “organizational 

behavior”, men den har även varit en av de populäraste teorierna för att förklara 

motivation (Wahba & Bridwell, 1976, s. 112). Maslows (1943) behovshierarki har legat 

till grund för många forskningar, exempelvis Hagertys (1999), Jacobsson och Wilsons 

(2014), och Sirgys (1986) studier.  Utöver stöd från tidigare studier har vi valt teorierna 

från Herzberg et al. (1959/1993) och Maslow (1943) för att de är passande till 

ämnesområdet i denna uppsats, då de behandlar faktorer som går att relatera till 

lokalvårdsyrket. 

 

Efter beskrivningen av Herzberg et al. (1959/1993) och deras tvåfaktorteori, samt en del 

av den kritik som riktats mot denna teori kommer en beskrivning om Maslows (1943) 

behovshierarki, även här har vi lyft fram en del av den kritik som riktats mot denna 

teori. Därefter beskriver vi motivation under huvudrubriker baserade på faktorerna som 
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dessa två författare tar upp, samt kompletterande forskning som kan hjälpa till att 

förklara motivation. De rubriker som valts är “Ansvar”, “Utveckling”, “Mål”, 

“Feedback”, “Arbetsdesign” samt “Relationer” (se figur 1).  

 

Avslutningsvis har vi i detta kapitel valt att ta upp en teori om individuell motivation, 

det vill säga hur motivation kan påverkas av olika personliga skillnader 

(bakgrundsvariabler). Alla de nämnda teorierna har följaktligen legat till grund för den 

empiriska undersökningen samt analysen i denna studie. Därefter följer en teoretisk 

sammanfattning som koppar ihop de olika teoretiska delarna med den praktiska 

undersökningen. 

 

3.2 Motivation 
Forskning om motivation hos människor fick enligt Atkinson och Birch (1978, s. 7) sitt 

genomslag under sent artonhundratal. Det var även under den tidsperioden som intresset 

för individuella olikheter fick ett stort uppsving (Atkinson & Birch, 1978, s. 8). Det 

finns flera olika definitioner av motivation (Mitchell, 1982, s. 81; Atkinson & Birch, 

1978, s. 9), till exempel viljan eller försöket att göra någonting bra (som att utföra en 

arbetsuppgift bra eller att vinna en sportaktivitet), eller drivkraften till att utföra en 

handling (Mitchell, 1982, s. 81). Enligt Mitchell (1982, s. 81) finns det dock några 

likvärdiga sätt som flera forskare har att se på motivation. Till att börja med beskriver 

Mitchell (1982, s. 81) att ett sådant synsätt är att motivation kan vara någonting som 

visar sig individuellt hos människor. I och med att människor är olika och har olika 

värderingar kan det finnas skillnader i vad de blir motiverade av, samtidigt som det kan 

finnas många likheter. Vidare menar Mitchell (1982, s. 81) att en gemensam syn på 

motivation är att den är avsiktlig, det vill säga att det finns en grund till vad som gör 

individen motiverad, och varje individ styr över sin egen motivation genom hur denne 

väljer att handla. Ett tredje gemensamt synsätt är enligt Mitchell (1982, s. 81) att 

motivation är mångsidig, det vill säga att det finns flera olika sätt att beskriva 

motivation på. Däremot är aktiveringen och riktningen av beteendet två av de mest 

relevanta synsätten (Mitchell, 1982, s. 81). Till sist nämner Mitchell (1982, s. 81) en 

fjärde gemensam syn gällande motivation, denna gäller syftet med motivationsteorier. 

Motivationsteorier finns, enligt den gemensamma synen forskarna har, för möjligheten 

att försöka förutspå eller beräkna beteenden (Mitchell, 1982, s. 81).  

 

Enligt Amabile (1993, s. 55) finns det både interna och externa faktorer som påverkar 

individer och deras beteenden. De interna faktorerna kan exempelvis vara att känna en 

inre tillfredsställelse av att utföra en handling. Amabile (1993) menar att den interna 

motivationen även kan påverka en individs kreativitet. De externa faktorerna är de yttre 

faktorerna, det kan till exempel handla om lön (Amabile, 1993, s. 41). Motivation är 

enligt Mitchell (1982, s. 82) till vilken grad en person vill göra vissa saker, och bete sig 

på ett visst sätt. Mitchell (1982, s. 82) menar även att motivation är en del i vad som 

leder till en god prestation. Vidare menar Amabile (1993, s. 40, 55) att vissa människor 

drivs av passionen för sitt arbete, medan andra drivs av andra faktorer, vilket beror på 

att motivation kan se olika ut hos olika personer.  

 

Amabile (1993, s. 187) menar även att ledare har en hög påverkan i arbetsmotivation för 

de anställda, det är därför viktigt att ledarna försöker hantera de anställdas motivation på 

ett bra sätt. Om personer har dålig motivation kan det enligt Amabile (1993, s. 185) leda 

till att de slarvar i sitt arbete, samt att de försöker hålla sig undan företaget så gott det 

går. Låg motivation kan med andra ord resultera i låg kvalité på arbetet samt hög 
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personalomsättning i företaget, det är därför viktigt att de anställda är motiverade. 

(Amabile, 1993, s. 185).  

 

3.3 Herzbergs tvåfaktorteori 

3.3.1 Teori 

Frederick Herzberg är en känd forskare inom motivation, redan 1959 försökte han 

förklara individers motivation till arbete på ett nytt sätt (Deshields et al., 2005, s. 131). 

Genom en ny utgåva (utgiven 1993) på boken “The motivation to work”, förklaras 

tvåfaktorteorin ännu en gång av Herzberg och hans kollegor Mausner och Snyderman. 

Boken grundar sig i två frågor som ställts till ett antal respondenter, vilka faktorer som 

associerades med motivation och tillfredsställelse, samt vilka faktorer som associerades 

med missnöjdhet (Herzberg et al., 1959/1993, s. 59).  

 

För att undersöka vad som motiverar individer till att arbeta, gjorde Herzberg et al. 

(1959/1993, s. 59) en studie där de bad sina respondenter att nämna de faktorer som 

uppkom när de var nöjda med sitt arbete. Herzberg et al. (1959/1993, s. 59) rankade 

sedan alla faktorer som togs upp utefter hur frekvent de blev nämnda. Det visade sig att 

respondenterna kände sig mest nöjda när de kände att de kunde uppnå ett mål (Herzberg 

et al., 1959/1993, s. 59). Ett sådant mål skulle exempelvis kunna vara att designa eller 

bygga en ny del på ett objekt (Herzberg et al., 1959/1993, s.59). Målet kunde även 

innebära att en person löste ett problem, och såg resultat av sitt arbete (Herzberg et al., 

1959/1993, s. 45). Därefter ansågs feedback vara en viktig faktor, feedbacken kunde 

komma från olika källor, så som ledaren eller kollegor (Herzberg et al., 1959/1993, s. 

60). Feedbacken som individerna fick ta del av var vanligtvis konstruktiv, den kunde 

alltså både vara positiv och negativ (Herzberg et al., 1959/1993, s. 44f). Resultatet av 

studien visade att det var viktigt för individen att omgivningen såg vad den gjorde, 

uppskattade det och gav komplimanger för det (Herzberg et al., 1959/1993, s. 61). 

Herzberg et al. (1959/1993, s.48) beskriver därefter att arbetets utformning och dess 

arbetssysslor gav arbetarna tillfredsställelse och därmed motivation. Det visade sig 

genom att respondenterna i undersökningen även kände sig nöjda när de fick ha ett 

givande arbete med utmanande, kreativa eller varierande arbetssysslor (Herzberg et al., 

1959/1993, s. 61).  

 

Därefter nämner Herzberg et al, (1959/1993, s. 61) att ansvar är en faktor som ger 

tillfredsställelse.  En person kan få ansvar på flera olika sätt, exempelvis kan denne få 

ansvar över sitt eget arbete, alltså möjligheten att planera sitt arbete samt att fatta egna 

beslut (Herzberg et al., 1959/1993, s. 47). Vidare kan ansvar innebära att en person får 

ansvar över någon annan, trots att den inte behöver det för att utföra sina 

huvuduppgifter (Herzberg et al., 1959/1993, s. 47). Avancemang är även en faktor som 

gör att en individ kan känna sig tillfredsställd (Herzberg et al., 1959/1993, s. 62). En 

person avancerar när det blir en förändring i personens arbetssysslor (Herzberg et al, 

1959/1993, s. 46).  Det kan innebära att den får en fast anställning eller klättrar i 

hierarkin (Herzberg et al., 1959/1993, s.62). Men det behöver inte bara innebära det, 

utan det kan även vara om en person blir förflyttad till en annan avdelning där den får 

möjlighet till exempelvis mer ansvar. Ett avancemang kan även innebära att personen 

får en högre lön. Det visade sig även effektivt att ledaren visar varför personen är viktig 

så att personen förstår varför den fått avancera (Herzberg et al., 1959/1993, s. 62). 

 

Sammanfattningsvis visade det sig att det framförallt var de faktorer som hade med 

arbetet i sig att göra, det vill säga arbetssysslor, mål, feedback, ansvar och avancemang, 
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som respondenterna associerade med deras tillfredsställda känsla (Herzberg et al., 

1959/1993, s. 63). När respondenterna var nöjda så beskrev de dessa faktorer, de 

faktorer som Herzberg et al. (1959/1993, s. 113) följaktligen har kommit att kalla för 

motivationsfaktorer. 

 

Herzberg et al. (1959/1993) bad även sina respondenter att nämna de faktorer som 

gjorde dem missnöjda. De tre faktorer som blev mest associerade med respondenternas 

missnöjdhet var faktorer som hade med arbetets omgivning att göra, det var 

arbetsförhållanden, relationer och säkerhet (Herzberg et al., 1959/1993, s. 63). 

Arbetsförhållandena kan exempelvis beskrivas som mängden arbete, de verktyg 

arbetaren har tillgång till, eller den miljö som arbetaren ska vistas i (Herzberg et al., 

1959/1993, s. 48). De relationer som en individ har i arbetet kan exempelvis vara med 

sin ledare, sina kollegor eller underordnade. Herzberg et al. (1959/1993, s. 46f) 

beskriver sådana arbetsrelationer som att de är verbala och begränsade till att vara under 

arbetstid. Vidare beskriver Herzberg et al. (1959/1993, s. 63) säkerhet som en viktig 

faktor för att personen inte ska känna sig missnöjd. Det innebär att personen ska känna 

sig säker på arbetet och att företaget ska kännas som ett tryggt företag att arbeta för 

(Herzberg et al., 1959/1993, s. 49).  

 

Dessa faktorer som respondenterna beskrev gällande deras känsla av missnöjdhet 

(arbetsförhållanden, relationer och säkerhet) var de faktorer som Herzberg et al. 

(1959/1993, s. 113) kom att kalla för hygienfaktorer. Anledningen till att de kallas 

hygienfaktorer är att de enligt Herzberg et al. (1959/1993, s. 113) inte leder till 

tillfredsställelse om de är uppfyllda, men om de istället inte är uppfyllda leder det till 

missnöjdhet hos individen. När dessa faktorer är uppfyllda resulterar det alltså i att 

individerna inte är missnöjda vilket enligt Herzberg et al. (1959/1993, s. 114) leder till 

att det finns möjlighet för individen att bli motiverad. Herzberg et al. (1959/1993, s. 

115) menar att motivationen bygger på att hygienfaktorerna är uppfyllda, det vill säga 

att exempelvis arbetsförhållanden, relationer och säkerhet fungerar bra för individen. 

När en individ har acceptabla hygienfaktorer kan den lägga fokus på att nå 

motivationsfaktorerna (Herzberg et al., 1959/1993, s. 115).  

 

3.3.2 Stöd och kritik till tvåfaktorteorin 

Teorin av Herzberg et al. (1959/1993) ligger delvis till grund för dagens kunskap inom 

motivation då den var tidig med att undersöka området. Detta har resulterat i att teorin 

är ett omtalat ämne som många forskat vidare om. Eftersom Herzberg et al. (1959/1993) 

fått mycket uppmärksamhet genom tiderna är det många andra forskare som har 

undersökt denna teori. Några håller med Herzberg et al. (1959/1993), exempelvis 

Deshields et al. (2005), Parsons och Broadbridge (2006), Story et al. (2009) och 

Lundberg et al. (2009), andra forskare (exempelvis House och Wigdor (1967), Ewen 

(1964), och Hinrichs och Mischkind (1967)) håller inte med utan kritiserar istället 

teorin. Smerek och Peterson (2007, s. 248) menar att kritiken beror på att teorin är 

generell och enkel, men att den för den skull inte behöver vara felaktig. Lundberg et al. 

(2009, s. 896) menar i sin tur att tvåfaktorteorin fortfarande stämmer då den är i enlighet 

med de resultat som deras egen studie visat. Detta tyder även på att tvåfaktorteorin är 

aktuell i tid då Lundberg et al. (2009) gjort en studie 2009, alltså 50 år senare än teorin 

ursprungligen uppkom. I en studie av Basset-Jones och Lloyd (2005, s. 940), som 

undersökte om teorin stämmer gällande kreativitet och idéskapande, visade det sig att 

teorin fortfarande är aktiv och relevant för att förklara motivation. Eftersom teorin av 

Herzberg et al. (1959/1993) är så pass välkänd och använd i så många andra 
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forskningar, även om den inte varit fullständigt anpassad till alla situationer, tyder det 

ändå på att den kan hjälpa till att förstå motivation och missnöjdhet hos en individ.  

 

I en studie av House och Wigdor (1967) undersöktes teorin av Herzberg et al. 

(1959/1993) genom att titta på de kritiska punkterna. Först och främst vill dessa 

forskare lyfta fram att Herzberg et al. (1959/1993) inte undersöker hur faktorerna 

påverkar individens tillfredsställelse i helhet, då de endast tittat på de enskilda 

faktorerna (House & Wigdor, 1967, s. 373). En studie av Ewen (1964, s. 162) styrker 

även denna kritik då han menar att Herzberg et al. (1959/1993) inte hade de rätta data 

för se individens totala tillfredsställelse. Vidare menar House & Wigdor (1967, s. 373) 

att Herzberg et al. (1959/1993) dragit ogrundade slutsatser då de sagt att tillfredsställda 

arbetare är motiverade och produktiva arbetare (House & Wigdor, 1967, s. 373). De 

menar att forskningen numera generellt anser att graden av tillfredsställelse, motivation 

och produktivitet beror på olika kontext (House & Wigdor, 1967 s. 375). I och med att 

teorin anses vara enkel, resulterar det i att det endast är vissa av de faktorer som 

Herzberg et al. (1959/1993) beskriver som stämmer in på olika arbetare (Smerek & 

Peterson, 2007, s. 248). 

 

Vidare visar även House och Wigdor (1967, s. 385), samt Ewen (1964, s. 163) att 

tvåfaktorteorin inte går att dela upp till hygienfaktorer eller motivationsfaktorer, då alla 

kan skapa missnöjdhet eller motivation hos individen. Enligt dem har alltså Herzberg et 

al. (1959/1993) dragit slutsatser som inte fungerar i alla kontext då relationen mellan 

vissa variabler, så som missnöjdhet och lön, inte behöver existera (House & Wigdor, 

1967, s. 387). Dessutom menar de att en faktor för vissa personer kan ge 

tillfredsställelse, medan den för andra ger missnöjdhet (House & Wigdor, 1967, s. 386). 

Parsons och Broadbrigde (2006, s. 122) menar även att den kritik som Herzberg et al. 

(1959/1993) fått kan bero på att klassificeringen av motivations- och hygienfaktorerna 

kan vara varierande från person till person. Vidare diskuterar Ewen (1964, s. 163) att 

missnöjdhet och tillfredsställelse kan variera från arbete till arbete, det finns därför inga 

bevis på att teorin av Herzberg et al. (1959/1993) går att generalisera till andra arbeten 

än det undersökta. Hinrichs och Mischkinds studie (1967, s. 197) visade även att 

hygienfaktorerna var vanligare än motivationsfaktorerna när respondenterna både 

pratade om missnöjdhet och tillfredsställelse. Studien visar därför att det är av större 

vikt att prioritera hygienfaktorerna före motivationsfaktorerna både när det gäller att 

uppnå tillfredsställelse, och för att undvika missnöjdhet (Hinrichs & Mischkind, 1967, s. 

197). 

 

Det har alltså visat sig att det finns både stöd och kritik till tvåfaktorteorin. Vi har i 

denna studie försökt tagit denna kritik i beaktande. Vi vill därför både ta in de olika 

faktorernas påverkan på motivationen, och motivationen i sin helhet. Det beror på att vi 

både vill veta vad som motiverar lokalvårdarna, och hur motiverade de är till sitt arbete i 

allmänhet. Vidare kritiserar vissa forskare teorin av Herzberg et al. (1959/1993) för att 

den är beroende av olika kontext och skiljer sig från arbete till arbete. Denna kritik har 

vi valt att ta i beaktande i denna undersökning genom att fokusera på lokalvårdare, och 

därmed begränsa undersökningen till arbetare i denna bransch. Vi kan alltså inte 

generalisera resultatet till arbetare i andra branscher. Vi valde även att lägga till en 

bakgrundsvariabel för att se om motivationen skiljer sig utifrån denna typ av kontext.   

 

Trots den kritik som riktats mot teorin av Herzberg et al. (1959/1993), kommer vi delvis 

att utgå från den, men vi kommer att ha kritiken mot den i åtanke. Dessutom är inte vårt 
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syfte att undersöka om faktorerna är motivationsfaktorer eller hygienfaktorer, utan att 

undersöka vad det är som kan motivera en lokalvårdare i sitt arbete. Av denna anledning 

kommer alla motivationsfaktorer att inkluderas i undersökningen, och även vissa 

hygienfaktorer då andra studier visat att en del av hygienfaktorerna också kan leda till 

motivation. Vi kommer med andra ord inte att lägga någon vikt vid vilken ”typ” av 

faktor som Herzberg et al. (1959/1993) klassar dem till, utan vi kommer att använda de 

som utifrån tidigare forskning har en möjlig påverkan på motivation.  

 

3.4 Maslows behovshierarki 

3.4.1 Teori 

Enligt Maslow (1943) måste en del faktorer vara uppfyllda för att en person ska kunna 

nå motivation, vissa mer grundläggande än andra. De faktorer han beskriver är 

uppbyggda på fem olika steg, fysiologi, trygghet, gemenskap, självkänsla och 

självförverkligande.  

 

De fysiologiska faktorerna är de som är mest grundläggande av alla (Maslow, 1943, s. 

372). Detta steg innefattar att en person måste få den näring, de vitaminer och de 

mineraler som den behöver för att fungera (Maslow, 1943, s. 372). För en person som 

inte har någonting, är den största motivationen att kämpa för att överleva genom att ha 

tillgång till mat och vatten (Maslow, 1943, s. 373). Att vara trygg, känna tillhörighet, 

och att känna självkänsla är enligt Maslow (1943, s. 374) alla oviktiga så länge 

personen inte får i sig tillräckligt med mat och vatten. När den fysiologiska faktorn är 

uppfylld, förflyttas individens fokus enligt Maslows (1943, s. 376) teori till nästa steg i 

trappan. Detta beror på att nya behov stiger, och det leder till att individen nu även vill 

vara trygg (Maslow, 1943, s. 376).  

 

Trygghet är den faktor som människan vill ha uppfyllt efter att den har fått det som är 

nödvändigt för sin överlevnad (Maslow, 1943, s. 376).  Det visade sig i Maslows (1943, 

s. 376f) studie att otrygghet uppkom i situationer när personer var rädda samt befann sig 

i farliga och hotande miljöer. Deras trygghetskänsla påverkades även när de kunde 

komma till skada eller när de kände orättvisa (Maslow, 1943, s. 377). När människan 

känner trygghet, och de två första stegen alltså är uppfyllda, uppkommer det ett 

ytterligare behov hos människan, gemenskap (Maslow, 1943, s. 380). 

 

Gemenskap är det som människan i det tredje steget strävar efter, att känna sig älskad 

och behövd, och att ha någon att känna tillhörighet med (Maslow, 1943, s. 380). All 

kraft och all vilja går i detta steg till att skapa bra relationer till individer som siktar mot 

samma mål (Maslow, 1943, s. 381). Det är av stor vikt för en person i detta steg att få 

känna sig som en del i gruppen (Maslow, 1943, s. 381). Fastän denne person inte trott 

att gemenskap varit viktigt från början, då mat och säkerhet varit bristfälliga, ligger nu 

allt fokus på att ha gemenskap (Maslow, 1943, s. 381). När sedan även detta steg är 

uppfyllt kommer människan enligt Maslow (1943, s. 381) att sikta mot nästa steg, 

självkänsla.  

 

Självkänsla är enligt Maslow (1943, s. 381) det som människan vill uppnå efter 

gemenskap. Detta steg innebär att människan vill kunna respektera sig själv, men även 

att få respekt från andra (Maslow, 1943, s. 381f). Personer som uppnått denna nivå vill 

känna sig viktiga samt värderas högt av andra människor, och av sig själva. 

Självkänslan leder till att människan blir mer självsäker, vågar ta mer initiativ, och 

strävar efter olika mål (Maslow, 1943, s. 381f). När slutligen detta steg är uppfyllt 
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strävar människan efter det sista steget för att nå motivation, självförverkligande 

(Maslow, 1943, s. 382). 

 

Självförverkligande, det sista steget i Maslows (1943) hierarki, innebär att människan, 

trots att den värderar sig själv högt, inte är fullständigt nöjd förrän den gör det den är 

ämnad att göra (Maslow, 1943, s. 382). Människan blir därför fullt tillfredsställd när 

denne får använda sin fulla potential och sin fulla kapacitet (Maslow, 1943, s. 382). Det 

vill säga att denne arbetar med arbetsuppgifter som passar just denne (Maslow, 1943, s. 

382).  

 

3.4.2 Stöd och kritik till behovshierarkin  

Maslows (1943) behovshierarki är även den en väl diskuterad teori som både fått stöd 

och kritik. Başlevent och Kirmanoǧlu (2013, s. 558) är två av de som stödjer teorin 

genom att, i sin studie, visa att en människa lägger mest fokus på att försöka uppfylla de 

mest grundläggande behoven i hierarkin, före de behov som ligger högre upp. I en 

studie gjord 2012 av Noltemeyer et al. (2012, s. 1866), visade det sig att relationen 

mellan de olika nivåerna av behov är positiva, en förbättring i den ena nivån kan därmed 

leda till förbättring i nästa nivå. Noltemeyer et al. (2012, s. 1866) menar att denna 

positiva relation beror på att om en persons grundläggande behov inte är uppfyllda, kan 

det resultera i att de inte kan uppnå de högre nivåerna. En studie utförd av Fey (2005) 

ger ett stöd åt den hierarkiska ordningen som Maslows teori bygger på. Studien utfördes 

på mellanchefer i Sverige och Ryssland där det gjordes en jämförelse mellan deras 

position i behovshierarkin och vad de strävade efter (Fey, 2005). Studiens resultat 

visade att svenska mellanchefer befann sig högt upp i Maslows (1943) behovshierarki 

då deras grundläggande behov redan var uppfyllda (Fey, 2005, s. 363). De fokuserade 

mer på att förbättra sina arbetsförhållanden och relationer så att de följaktligen kunde 

uppnå de högsta stegen i hierarkin (Fey, 2005, s. 363). I kontrast till de svenska 

mellancheferna var de ryska mellancheferna längre ned i hierarkin då deras 

grundläggande behov inte var uppfyllda till samma grad som de svenska 

mellanchefernas. I och med detta kunde de ryska mellancheferna inte fokusera på stegen 

arbetsförhållanden och relationer, vilket de svenska mellancheferna kunde (Fey, 2005, s. 

363).  

 

En del av den kritik som riktats mot Maslows (1943) behovshierarki genom tiderna 

kommer bland annat från Wahba och Bridwell (1976). I en studie som Wahba och 

Bridwell (1976) utförde undersöktes tre delar gällande Maslows teori. Den första var 

om det fanns någon hierarki, den andra var om individer bara fokuserar på det eller de 

behov som inte var uppfyllda, och den tredje var om en behovsnivå måste vara uppfylld 

för att nästa nivå i behovshierarkin ska kunna uppnås. Studiens resultat visade inga 

bevis på att behoven är uppdelade i fem steg, det visade inte heller att behoven behövde 

uppfyllas i någon hierarkisk ordning (Wahba & Bridwell, 1976, s. 220f, 224-227). 

Wahba och Bridwell (1976, s. 227) menar istället att det går att fokusera på flera steg 

samtidigt. Dessutom menar de att en del människor endast kan fokusera på att uppfylla 

ett behov åt gången, medan andra kan fokusera på att uppfylla flera behov samtidigt 

(Wahba & Bridwell, 1976, s. 227).  

 

Maslow (1965, s. 55) har även själv varit kritisk mot sin teori, då han anser att det krävs 

mer forskning för att få en stabil grund att stå på och göra antaganden ifrån. Han menar 

att hans forskning om behovshierarkin endast var en pusselbit till att förklara 

motivation, snarare än att ge en helhetsförståelse för motivation (Maslow, 1965, s. 55). 
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Maslow (1965, s. 55) har dock sett att resultatet av hans studie varit applicerbart på 

vissa industriella kontext. Men då hans studie inte utfördes på olika branscher, finns 

tveksamheter i huruvida den hierarkiska teorin är generaliserbar till personer i andra 

situationer och kontext. (Maslow, 1965, s. 55) 

 

Eftersom Maslows (1943) behovshierarki fortfarande citeras, används och stöds av ny 

forskning tyder det på att den fortfarande är aktuell i tid, även om det var länge sedan 

den grundades. Vårt syfte är inte att undersöka om Maslows (1943) behovshierarki är 

rätt eller inte, utan vi vill undersöka vad det är som kan motivera lokalvårdarna. Vi har 

därför valt att använda de olika behoven som hjälp för att kunna förklara vad det är om 

motiverar lokalvårdare. Vi har i denna studie tagit del av den kritik som Maslows 

(1943) behovshierarki fått, som bland annat säger att det inte finns någon hierarkisk 

ordning på de olika faktorerna, och att dessa är oberoende av varandra. Vi kommer 

endast att använda Maslows (1943) faktorer som olika sorters motivationsfaktorer, och 

därmed inte inkludera den kritiserade hierarkiska ordningen eller faktorernas beroenden 

av varandra. Det har för vår studie ingen betydelse om faktorerna är i någon hierarkisk 

ordning, om en faktor måste vara uppfylld innan en annan, eller att fokus bara ligger på 

den faktorn som inte är uppfylld. Utan vi vill veta om de olika behoven var och en kan 

leda till motivation hos lokalvårdare. Vi ser därför denna teori som ett bra komplement 

till tvåfaktorteorin för att förstå motivation och för att förstå hur den grundas.  

 

Nedan visas en figur som ska ge en överblick över de rubriker vi valt att sätta och som 

kommer att följas i detta kapitel. Figuren visar även sammankopplingen av de olika 

teorierna som vi valt att använda i studien. Genom att titta på figuren ska läsaren kunna 

se vilka teorier och faktorer som kopplas till vilken rubrik. Längst till vänster visas de 

valda rubrikerna. Till höger om rubrikerna visas motivationsfaktorer från teorin av 

Herzberg et al. (1959/1993), längst till höger visas Maslows olika behov, och i mitten 

visas de ytterligare kompletterande teorierna vi valt för att bredda innehållet i 

rubrikerna. Pilarna i figuren visar hur de olika teorierna är kopplade till varandra.  

 

 
Figur 1: Översiktsbild på rubriker och använda teorier. 

För rubriken “Ansvar”, som kommer från tvåfaktorteorin, har vi valt att bredda 

kunskapen med forskning inom egenmakt. I rubriken “Utveckling”, som även den 
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grundas i tvåfaktorteorin i form av avancemang, har vi valt att utöka med teorier kring 

extern motivation, de teorier vi lagt till gäller anställning och lön. Lönen har vi valt att 

inkludera, trots att den enligt Herzberg et al. är en hygienfaktor, eftersom att det i 

tidigare forskning visat sig vara kopplat till avancemang i arbetet. Rubriken “Mål” 

baseras på tvåfaktorteorin och innefattar även Maslows (1943) två första steg i 

behovshierarkin (fysiologi och trygghet). Under denna rubrik valde vi att lägga till 

forskning om människors förväntningar. Därefter kommer rubriken “Feedback” som 

enligt Herzberg et al. (1959/1993) är en motivationsfaktor och som innefattas av 

Maslows (1943) steg självkänsla, här adderas även ytterligare forskning om feedback. 

Nästa rubrik “Arbetsdesign” innehåller forskning om intern motivation, denna är 

kopplad till Maslows (1943) steg, självförverkligande och självkänsla, samt 

tvåfaktorteorins givande arbete. “Relationer” är den sista rubriken som tas upp och den 

har grundats på Maslows (1943) sista steg, gemenskap, teorin breddas med forskning 

om social identitet och grupptillhörighet. Relationer är likt som för lönen, någonting 

som Herzberg et al. (1959/1993) tar upp som en hygienfaktor. Vi valde att trots detta ta 

med den faktorn eftersom att den är en del i Maslows (1943) teori om motivation.  

 

3.5 Ansvar  
Herzberg et al. (1959/1993, s. 60) beskriver att om en person får ansvar över sina 

arbetsuppgifter, kan det resultera i tillfredsställelse och därmed motivation. Enligt 

Zhang och Bartol (2010) innefattar begreppet “egenmakt” ansvar och kontroll. De anser 

att det är ett viktigt begrepp då personen som har egenmakt själv kan förstå att dennes 

arbete bidrar till ett arbetsresultat, och personen kan därför bli mer tillfredsställd. 

Egenmakt är ett väl studerat område, där fokus har legat på att undersöka egenmaktens 

påverkan på motivation, prestationer och belastningar (Leach et al., 2003, s. 27). 

Egenmakt kan en person få genom att ledarna ger denne ansvar och befogenhet att fatta 

egna beslut kring sina arbetsuppgifter (Leach et al., 2003, s. 28; Wall et al., 2002, s. 

147).  Genom en bra utbildning kan anställda lära sig hur de ska hantera olika 

situationer. Ledaren kan då känna sig trygg i att lämna ut ansvar till personer som har 

sådan utbildning då den vet att de har den kunskap som krävs (Grönroos, 2008, s. 219). 

Genom att öka en persons ansvar kan även dennes effektivitet öka, dessutom kan 

personen bli mer motiverad till att utföra sina arbetsuppgifter (Forrester, 2000, s. 69). 

 

Cattaneo och Chapman (2010, s. 647) beskriver egenmakt som en process där en individ 

som inte har något ansvar, får ansvar genom att sätta upp ett mål och sedan anpassa sina 

sysslor för att nå det målet. Denna process består av tre delar som är sammankopplade 

och bildar en sluten cirkel. Cirkeln bygger på att arbetaren har den effektivitet, kunskap 

och kompetens som krävs för att nå målet. Det första steget är alltså att skapa eller 

omdefiniera ett mål som personen ska nå. Det uppsatta målet ska vara meningsfullt och 

realistiskt. Sedan ska det skapas arbetssysslor som matchar det uppsatta målet. Dessa 

sysslor ska sedan analyseras i relation till målet, vad sysslorna haft för påverkan på 

målet samt om målet kunnat uppnås. När sysslorna analyserats har alla delar i cirkeln 

bearbetats, vilket leder tillbaka till det första steget där nya mål skapas eller 

omdefinieras. Genom att en person går igenom dessa tre steg kan denne få ett anpassat 

ansvar som leder till att den har makt över sina egna arbetssysslor (Cattaneo & 

Chapman, 2010, s. 647) 

 

Egenmakt behövs i situationer där ansvar är olika fördelat på de anställda (Cattaneo & 

Chapman, 2010, s. 647). Egenmakt leder i många fall till att vissa får mer ansvar än 

andra, vilket resulterar i att vissa har fler fördelar än andra. I en studie av Aherne et al. 
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(2005, s. 951) visade det sig att implementation av egenmakt fungerar bättre på vissa 

individer än andra eftersom de har olika arbetslivserfarenhet och kunskap. Studien 

visade att implementation av egenmakt hos anställda med mindre kunskap och 

erfarenhet kunde resultera i att de lärde sig mer (Aherne et al., 2005, s. 951). Det 

fungerar bättre på dessa individer då de inte hunnit få särskilt mycket yrkesvana och 

därför kan känna en viss osäkerhet. Med egenmakt får personen en känsla av tillit från 

ledaren, det leder till att personen blir mer självsäker, mer kreativ, och vågar ta egna 

initiativ (Aherne et al., 2005, s. 951f). Personen blir genom detta mer tillfredsställd och 

vågar ta för sig och göra ett bättre jobb (Aherne et al., 2005, s. 952). Det kan även leda 

till att personen kan hantera problem på ett bättre sätt då denne känner sig kompetent 

nog att fatta de rätta besluten (Aherne et al., 2005, s. 951).  

 

Vroom (1964, s. 138f) beskriver att det kan vara effektivt att arbetaren själv får 

bestämma över vilka arbetsmetoder denne ska använda. Kontroll över sitt arbete kan 

även innebära att arbetaren inte bara bestämmer över sina arbetsmetoder utan även över 

sin arbetstakt (Vroom, 1964, s. 138, 140). En persons tid kan ofta vara begränsad av 

ledaren (Vroom, 1964, s. 140). Det kan även vara det maskinella som styr hur fort en 

person måste arbeta för att hinna med sitt jobb (Vroom, 1964, s. 140). Vroom (1964, s. 

140) visar genom ett flertal tidigare studier att arbetsmetoderna och tillfredsställelsen 

kan förbättras genom att arbetarna själva får bestämma mer, utveckla nya metoder, och 

om denne får jobba i sin egen takt. 

 

En lokalvårdare kan ha möjlighet till ansvar i sitt arbete, genom att exempelvis ansvara 

över städning på en specifik avdelning eller på ett specifikt företag. De kan även ha 

möjlighet att ansvara över sin egen tid, exempelvis att de själva bestämmer hur lång tid 

varje arbetsmoment ska ta.  Bristen på forskning gällande lokalvårdares motivation är 

en av anledningarna till varför vi valt att undersöka just detta. Eftersom den tidigare 

forskning som finns är bristfällig, vet vi inte om ansvar påverkar deras motivation. Det 

är därmed någonting vi med hjälp av teorierna under rubriken “ansvar” valt att 

undersöka i denna studie. Eftersom studien av Aherne et al. (2005) visade att ansvar 

fungerar bättre på individer med mindre erfarenhet, skulle det därför även vara 

intressant att undersöka hur lokalvårdare med olika erfarenheter inom yrket ser på 

ansvar som en motivationsfaktor. Vi vill därför bland annat se om det finns någon 

skillnad i hur lokalvårdare med olika erfarenhet i branschen ser på faktorn ansvar som 

en motivationsfaktor, om det är viktigare för en erfarenhetsgrupp än vad det är för en 

annan.  

 

3.6 Utveckling  
Avancemang är ytterligare en motivationsfaktor som Herzberg et al. (1959/1993, s. 62) 

beskriver. Det kan en person nå exempelvis genom att dennes vikariat eller praktik 

utvecklas till en anställning, eller att en person når en högre tjänst i företaget (Herzberg 

et al., 1959/1993, s. 62). Avancemang kan beskrivas som en extern motivator då det 

innebär att en individ arbetar för att erhålla någon annan typ av fördel förutom själva 

uppgiften i sig (Ryan & Deci, 2000, s. 60). En anställning är något som kan generera 

motivation hos en arbetare, det kan även leda till bättre attityder hos personen (Vroom, 

1964, s. 152). Om det finns ett positivt samband mellan prestation och sannolikheten att 

få en anställning resulterar det enligt Vroom (1964, s. 260f) i att arbetaren presterar 

bättre. Det beror på att en anställning är högt värderad av en arbetare, och det är det som 

denne strävar mot (Vroom, 1964, s. 260f). Vilken prestation som görs beror därför 

enligt Vroom (1964, s. 261) dels på individen, vilken känsla denne har, samt vilken 



20 
 

chans den har att få en anställning. En anställning betyder i de flesta fall en avancering i 

arbetshierarkin, och avancemang leder i sin tur ofta till en högre lön (Vroom, 1964, s. 

152). 

 

Ryan och Deci (2000, s. 60) beskriver lön som en extern motivationsfaktor. En persons 

tillfredsställelse och motivation kan även förklaras av den lön som erhålls till följd av 

ett avancemang (Vroom, 1964, s. 150, 152). Ju högre lönen är desto högre nivå av 

tillfredsställelse kan personen nå, det kan även leda till att denne får en positiv attityd 

till företaget och vill arbeta kvar där (Vroom, 1964, s. 150). I studien av Herzberg et al., 

(1959/1993) visade det sig dock att lön inte direkt resulterade i motivation, medan andra 

studier (ex. House & Wigdor, 1967, s. 386; Ewens, 1964, s. 163; Vroom, 1964, s. 150) 

menar att en sådan faktor visst kan leda till motivation. Vroom (1964, s. 252) menar att 

en individs prestation till stor del baseras på dennes lön. En individ vill generellt sett få 

så mycket lön som möjligt, det kan därför resultera i att denne arbetar hårdare (Vroom, 

1964, s. 255).  

 

Utveckling kan med andra ord både innebära avancemang i arbetet och/eller en högre 

lön. Personer med olika erfarenheter kan ha olika lön eller befattningar, exempelvis 

skulle en person med lång erfarenhet kunna ha en högre lön och en högre befattning än 

en person med kort erfarenhet. Det skulle därför vara intressant att dels se om 

lokalvårdare motiveras av denna faktor men även om det är någon skillnad mellan hur 

personer med olika erfarenhet ser på faktorn. Vi kommer därför bland annat att 

undersöka om utveckling i arbetet påverkar lokalvårdares motivation, och om det ser 

olika ut beroende på hur länge de har arbetat i branschen.  

 

3.7 Mål  
Enligt Herzberg et al. (1959/1993, s. 59) var känslan av att kunna uppnå ett mål det 

viktigaste för en individs tillfredsställelse. Exempel på mål är att lyckas med sitt arbete, 

eller att lyckas med en del av sitt arbete (Herzberg et al., 1959/1993, s. 59). Ett bra mål 

ska vara personligt och meningsfullt, men det ska dessutom ge någon typ av effekt 

(Cattaneo & Chapman, 2010, s. 651f). Ett mål kan vara personligt uppsatt, alltså att 

individen själv kommit fram till vad den ska sträva efter, eller också kommer det från 

någon annan, exempelvis en chef eller en ledare.  

 

Ett personligt mål kan leda till förbättringar i en persons prestationer, tillfredsställelse 

och mentala hälsa (Deci och Ryan, 2000, s. 247). Vidare kan ett personligt mål öka 

personens livskvalité, vilket resulterar i ett motiverat beteende, och tillfredsställelse 

(Deci & Ryan, 2000, s. 248). Som tidigare nämnts ska målet ge ett värde till individen 

och det är utifrån det den presterar. En anledning till att en person motiveras till att gå 

till arbetet kan därför bero på en individs fysiologiska behov och trygghetsbehov 

(Maslow, 1943 s. 372, 374). Enligt Maslow (1943, s. 372, 374) strävar en person först 

efter att uppfylla dessa behov. Att uppnå trygghet och de fysiologiska behoven skulle 

därför kunna vara ett av de mål som en person värdesätter. Ett personligt mål skulle med 

andra ord kunna vara att ha råd att betala sin hyra och att täcka sina levnadskostnader. 

Individen presterar då för att ha råd att exempelvis köpa mat eller för att hålla sig i 

säkerhet. Om företaget erbjuder möjligheten att uppnå dessa mål kan fördelarna med att 

arbeta väga över fördelarna med att vara hemma (Vroom, 1964, s. 178).  

 

Ett mål som är konstruerat av någon annan än individen själv, exempelvis ett 

företagsmål, bör beskrivas som ett mål som ger effekt. Ett mål som ger effekt kan enligt 
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Cattaneo och Chapman (2010, s. 652) resultera i att de sociala relationerna i företaget 

påverkas då sådana mål även kan ligga i andras intresse. Om ett mål som satts upp av 

någon annan involverar andra personer i företaget, kan det till exempel bli en större 

grupp som arbetar mot samma mål (Cattaneo & Chapman, 2010, s. 652). Det är alltså 

viktigt att individer ser att målet är av värde även för den själv som person, och inte bara 

av värde för arbetet eller gruppen.   

 

Varje individ drivs av att nå ett mål som individen anser är av värde (Vroom, 1964, s. 

17). Vilken prestation som individen vill lägga ner för att nå det uppsatta målet beror 

dels på dennes preferenser, alltså hur stort värde målet har för individen, men även hur 

troligt det är att målet kan uppnås (Vroom, 1964, s. 17; Deci & Ryan, 2000, s. 244). Är 

det låg trovärdighet att det utsatta målet är realiserbart så vill individen inte prestera till 

samma grad (Vroom, 1964, s. 17; Deci & Ryan, 2000, s. 244). Vroom (1964, s. 17) 

menar att en persons förväntningar grundar sig i hur stor sannolikheten är att ett utsatt 

mål ska uppnås genom en viss prestation. Om sannolikheten att målet ska uppnås är 

stor, då är även personens förväntningar höga och personen presterar därefter (Vroom, 

1964, s. 17). Om sannolikheten att uppnå målet istället är låg så kommer det inte ges 

någon större prestation för att försöka nå det, oavsett vad målet innebär (Vroom, 1964, 

s. 19). 

 

Det är svårt att ta reda på mer specifikt vilket eller vilka mål en person har och vidare att 

undersöka vad som motiverar personen att nå det målet. Vroom (1964, s. 29) menar att 

individer ofta förklarar sina mål som att tjäna pengar, att utföra sin arbetsuppgift eller 

bara att de tycker om sitt arbete. Enligt Vroom (1964) är det viktigt att individen har ett 

mål som den värdesätter, att detta mål går att uppnå, samt att prestationen som krävs för 

att nå målet ska matcha värdet på det. För att en individ ska uppnå mål inom ett arbete 

måste det först och främst finnas ett arbete där målet eller målen kan sättas, vidare 

måste det även finnas ett arbete ledigt för just den individen. Därefter måste individen 

tycka att fördelarna i arbetet attraherar dem mer än fördelarna med att inte arbeta 

(Vroom, 1964, s. 29).  

 

Det finns forskning som säger hur en person kan motiveras av mål, och forskning som 

säger hur mål effektivt ska läggas upp, men för att dessa ska vara användbara måste vi 

först ta reda på om lokalvårdarna över huvud taget blir motiverade av denna faktor. Då 

det inte finns någon tidigare forskning om hur mål påverkar en lokalvårdares 

motivation, skulle det därför vara intressant att undersöka det. Det kan alltså vara 

möjligt att de motiveras av att arbeta mot specifika mål, men det är ingenting som kan 

sägas med säkerhet. De personliga mål som lokalvårdarna skulle kunna ha är 

exempelvis att få en lön för att betala hyran, eller att ”putsa ett fönster mer än förra 

gången”. Medan de mål som sätts av någon annan till exempel kan vara att arbetaren 

ska hinna utföra ett arbete inom en viss tid. Av denna anledning vill vi undersöka om 

mål påverkar lokalvårdarnas motivation, oavsett om de är personliga eller 

arbetsmässiga. Olika människor har olika mål, och utifrån det kan det även vara 

intressant att veta om det finns något samband mellan hur lång erfarenhet lokalvårdarna 

har, och hur deras motivation påverkas av att ha ett mål. Vi vill därför inte bara 

undersöka om mål påverkar motivationen utan även om det är viktigare för någon 

erfarenhetsgrupp än en annan.  
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3.8 Feedback 
Omgivningens uppskattning för en persons arbete är ytterligare en sak som kan ses som 

en motivationsfaktor (Herzberg et al., 1959/1993, s. 60f). Denna typ av 

motivationsfaktor kan beskrivas som en extern faktor då det kommer från andra källor 

än från individen själv (Deci et al., 1999, s. 653). Den externa motivationen kan även 

hjälpa att stärka den inre motivationen genom att personen får feedback från sin 

omgivning (Deci et al., 1999, s. 653). En persons inre motivation kan stärkas genom att 

en ledare ger personen stöd i olika frågor samt att ge den andra belöningar än pengar för 

att visa uppskattning (Deci, 1972, s. 119f). Feedback kan ses som en belöning som kan 

öka den inre motivationen hos en individ (Deci, 1972, s. 118). Det gör att personen 

känner sig mer självsäker och vågar ta mer initiativ och fatta egna beslut (Deci, 1972, s. 

118). Maslow (1943, s. 381f) beskriver att självkänsla är ett av de steg som människan 

strävar efter. Genom att individen förstår att den värderas högt av andra, och att dennes 

arbete respekteras, kan individens självkänsla öka (Maslow, 1943, s.381f). Detta skulle 

kunna uppnås genom feedback, då personen direkt får veta om dennes arbete är 

värdefullt och uppskattat. 

 

Feedback kan även leda till ett förändrat beteende hos en person genom att denne direkt 

får veta vad som är bra eller dåligt. Feedback är både ett hjälpmedel för att få en person 

att göra rätt, samtidigt som det hjälper personen att få en bättre attityd samt att fortsätta 

motiveras (Cooper et al., 2006, s. 221). Konstruktiv feedback är särskilt effektivt när det 

gäller en individs prestation samt i lärandesituationer (Cooper et al., 2006, s. 221). Det 

skulle därför kunna vara effektivt i situationer där de arbetande har olika mycket 

kunskap och erfarenhet. Vidare menar Cooper et al. (2006, s. 221) att feedback kan 

resultera i att personen får mer kunskap samt blir skickligare i sitt arbete. För att 

feedback ska bli så effektiv som möjligt och därmed leda till högre motivation, finns det 

olika aspekter att beakta (Cooper et al., 2006, s. 222). Det är först och främst viktigt att 

feedback ges av ledaren personligen i samband med själva utförandet av till exempel en 

arbetsuppgift. Med andra ord bör feedbacken ges direkt, och den bör baseras på en 

verklig händelse då det ger mer effekt på individen (Cooper et al., 2006, s. 222). För att 

personen ska veta exakt vad som varit bra eller dåligt är det viktigt att feedbacken är 

specifik kring just den aktivitet som skall beröras (Cooper et al., 2006, s. 222). Det är 

dessutom viktigt att personen får feedback vid rätt tillfälle så att denne har tid och 

möjlighet att ta åt sig av den (Cooper et al., 2006, s. 222). 

 

Efter kontakt med ledare på två företag inom lokalvården framkom det att de anställda 

där endast fick feedback när det verkade som att de behövde det, till exempel om de 

presterat dåligt eller visade upp andra tecken på problem (Person A; Person B, personlig 

kommunikation, 26 januari, 2015). Eftersom Cooper et al. (2006) talar för att feedback 

kan generera bättre kunskap, skicklighet och i sin tur motivation, kan det vara intressant 

att undersöka om lokalvårdarna anser att det motiveras av feedback. För att sådan 

feedback ska kunna leda till motivation måste den anpassas till personen som den gäller, 

exempelvis utefter deras kunskap eller erfarenhet. Vi kommer därför att undersöka hur 

mycket lokalvårdarna anser att feedback påverkar deras motivation, samt om det är 

någon skillnad mellan olika erfarenhetsgrupper.  

 

3.9 Arbetsdesign  
Ytterligare en faktor som enligt Herzberg et al. (1959/1993, s. 61) kan motivera en 

anställd till att arbeta är om denne har ett så kallat givande arbete. Genom att anpassa 

och designa arbetet utefter de anställda kan även deras motivation till arbetet påverkas. 
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Herzberg et al. (1959/1993, s. 61) beskriver i sin studie att respondenterna i 

undersökningen ansåg att deras arbete var motiverande och därmed givande om de fick 

vistas i en givande, utmanande, kreativ och varierande miljö. Detta kan beskrivas som 

en intern motivation, då den kan uppstå när individen får möjlighet att utföra intressanta 

arbetsuppgifter och dessutom genom att ge denne möjlighet till att utmana sig själv, ha 

roligt eller lära sig nya saker (Deci, 1972, s. 119f; Amabile, 1993, s. 39). Enligt Ryan 

och Deci (2000, s. 56) leder kunskapsgenerering till att människan drivs och motiveras 

till att prova på nya saker. Parker (2014, s. 662) menar att utmanade, kreativa och 

varierande arbetssysslor utgör arbetets design och att det är viktigt för människan, då 

det kan påverka deras hälsa och utveckling. Vidare fortsätter Parker (2014, s. 663) med 

att förklara att arbetets design även är viktigt för motivationen samt för arbetarnas 

lärande.  

 

Det är viktigt att företaget tänker på vikten av säkerhet, prestation, självständighet, och 

kreativitet för arbetarna (Parker, 2014, s. 662f). Finns det brister i dessa punkter finns 

det en risk att de anställda arbetar sämre, strejkar eller blir sjukskrivna, det är därför 

viktigt att arbetarna får möjlighet till en bra arbetsdesign (Parker, 2014, s. 663). Att 

designa ett arbete på ett bra sätt kan göras genom en bra relation med ledare, som låter 

arbetaren vara med i beslut samt stödjer denne i dessa beslut (Parker, 2014, s. 686). När 

motivation kommer från aktiviteten i sig och individen finner aktiviteten intressant, så 

beskriver Ryan och Deci (2000, s. 57) det som en inre motivation.  

 

Deci et al. (1999, s. 653) visar att yttre motivation ibland kan minska den inre 

motivationen gällande just intresset, då personen tappar intresset för själva uppgiften 

och fokuserar mer på belöningen. Det är därför viktigt att som ledare skapa miljöer som 

är intressanta och lämpligt utmanade (Deci et al., 2001, s. 15). Alltså måste ledaren ta 

hänsyn till hur länge varje anställd har arbetat i branschen samt vilken kunskap de har 

för att det ska bli lämpligt utmanande, och för att den anställde ska tycka att det är roligt 

och lärorikt. Dessutom måste de ständigt uppdatera detta då arbetarna hela tiden lär sig 

nya saker och därför behöver nya utmanande möjligheter. Utförs detta kan individen se 

arbetet som givande, och den interna motivationen kan öka. I denna miljö kan även det 

sista steget i Maslows (1943, s. 382) hierarki uppfyllas, självförverkligande. Individens 

potential och kapacitet blir då använd till fullo (Maslow, 1943, s. 382).  

 

Det har, som tidigare nämnts, visat sig att de faktorer som ingår under hygienfaktorerna 

kan vara bristfälliga inom lokalvården. Det är därför viktigt att arbetsdesignen, gällande 

variation, kreativitet och utveckling, är anpassad till arbetaren. Eftersom att 

lokalvårdarna kan ha möjlighet att vara kreativa, samt att variera och utveckla sina 

arbetsuppgifter är det aktuellt att undersöka om, och hur mycket det påverkar 

lokalvårdares motivation. Det är dessutom aktuellt att undersöka detta då det inte finns 

någon forskning som säger att lokalvårdare motiveras av detta. För att ett arbete ska ha 

en bra arbetsdesign och vara givande för en person är det viktigt att arbetssysslorna 

anpassas efter arbetarens kunskap. Det skulle därför, utöver att se om de motiveras av 

denna faktor, vara intressant att undersöka om det finns någon skillnad i hur stor 

påverkan arbetsdesign har på motivationen för personer med olika erfarenheter. Vi 

kommer därför att både undersöka om de motiveras av variation och utmaning i arbetet, 

men även om det finns någon skillnad i hur lokalvårdare påverkas av detta beroende på 

hur lång erfarenhet de har. 
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3.10 Relationer 
Maslow (1943, s. 380f) beskriver även gemenskap som en ytterligare motivationsaspekt 

som bör tas i beaktande vid förståelse av motivation. Gemenskap är det tredje steget i 

behovstrappan för att nå motivation (Maslow, 1943, s. 380).  I detta steg beskriver 

Maslow (1943, s. 380f) att en individ vill ha någon att känna tillhörighet med och ha en 

bra relation med. Det kan till exempel handla om tillhörighet till andra personer i en 

grupp som drivs av samma mål (Maslow, 1943, s. 380f). Baumeister och Leary (1995, 

s. 522) menar även de att det är viktigt för en individ att känna tillhörighet och 

samhörighet, med det menar de att människor har en önskan om att ha en god relation 

till andra människor. Herzberg et al. (1959/1993, s. 46f) beskriver denna faktor som en 

hygienfaktor som inte kan leda till motivation. Men då det visat sig att denna teori fått 

kritik gällande just uppdelningen mellan hygienfaktorer och motivationsfaktorer har vi 

valt att ta med relationer som en potentiell faktor till motivation. Det har vi gjort för att 

Vroom (1964, s. 40) menar att gemenskap som att bry sig om någon annan eller att själv 

bli omtyckt av andra, kan leda till tillfredsställelse och motivation. Ryan och Deci 

(2000, s. 60) menar i sin tur att den typ av motivation som gemenskap skapar kan vara 

extern då det innebär att motivationen kommer genom relationer och inte från individen 

själv. Inom lokalvårdsbranschen kan arbetet ibland innebära arbete tillsammans med 

andra i grupp och inte bara ensamt arbete. Vid arbete tillsammans med andra kan 

lokalvårdarna känna gemenskap med de övriga personer som arbetar i denna grupp. 

Lokalvårdarna kan även känna gemenskap till andra medarbetare eller chefer och ledare 

inom företaget.  

 

Vidare leder gemenskap oss till individers sociala identitet som bygger på interna 

relationer inom, och till, en grupp som till exempel en organisation (Hogg & Terry, 

2001, s. 1).  Sociala identitetsteorin innebär att en individs självuppfattning och 

självdefinition beror på dennes sociala kategori, det vill säga dennes tillhörighet till en 

grupp (Hogg & Terry, 2001, s. 3). När en individ känner en samhörighet eller 

tillhörighet med en viss grupp, och även kan identifiera sig med den gruppen, har en 

social identitet uppstått (Hogg & Terry, 2001, s. 3). Enligt Hogg och Terry (2001, s. 3f) 

innebär detta att gruppmedlemmarna agerar utifrån de övriga medlemmarna i gruppen, 

samt viljan att jämföra och lyfta fram den egna gruppen mot någon annan, eller andra, 

likvärdiga grupper. Gruppmedlemmarna ser den egna gruppen som bättre än andra 

grupper. Om en lokalvårdare arbetar i grupp med andra kan de känna en tillhörighet till 

just den gruppen. Men sociala identitetsteorin kan även innebära att lokalvårdarna 

identifierar sig själva som en del i gruppen lokalvårdare i helhet och inte endast det egna 

företaget eller den egna arbetsgruppen specifikt.   

 

I den sociala identitetsteorin görs en skillnad på “in-gruppen” det vill säga den grupp 

som en individ tillhör, och “ut-gruppen” som är den eller de grupper som denne individ 

inte tillhör. Denna skillnad märks i och med att individen prioriterar in-gruppen framför 

ut-gruppen. Vidare menar Hogg och Terry (2001, s. 4) att den sociala identitetsteorin 

innebär en förstärkning av de interna gränserna inom gruppen, dessa gränser utmärks 

genom en framhävning av stereotypiska och normativa särdrag. Dessutom menar de att 

individen eller gruppen lyfter sina egna särdrag och ser sig själv eller sin egen grupp 

som bättre än andra (Hogg & Terry, 2001, s. 4). Van Laar et al. (2010, s. 602f) menar 

att genom att värdesätta lågstatusgruppers sociala identitet kan hälsan, motivationen och 

prestationen förbättras hos individerna i dessa grupper. Lågstatusgrupper kan till 

exempel vara de som möter låga förväntningar, förutfattade meningar från samhället, 

eller diskriminering, så som minoritetsgrupper eller grupper i lägre rang (van Laar et al., 
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2010, s. 603).  Det har visat sig att individers hälsa kan påverkas av hur gruppen som 

denne tillhör behandlas och bedöms av samhället (van Laar et al., 2010, s. 602). Studien 

av van Laar et al. (2010) gjordes för att förstå vilken roll sociala identiteten har när det 

gäller motivation och prestation i lågstatusgrupper. Enligt dem strävar individer i 

lågstatusgrupper ofta efter att förbättra sin ställning. När individer i sådana grupper 

befinner sig omgiven av människor med högre status kan detta generera ett hot mot den 

sociala identiteten vilket kan leda till sämre hälsa, samt lägre grad av motivation och 

prestation. Utifrån att lokalvården kan innebära dåliga arbetsförhållanden och låga 

löner, går det att göra en liknelse med de lågstatusgrupper som van Laar et al. (2010) 

beskriver. I denna studie har vi på dessa grunder valt att dra en parallell mellan dessa för 

att försöka förklara hur mycket lokalvårdarna motiveras och påverkas av en gemenskap. 

 

Brewer och Gardner (1996, s. 83f) menar att det finns tre olika sätt att se och uppfatta 

sig själv, sitt eget jag, dessa tre nivåer har även tre olika huvudsakliga drivmotorer till 

motivation. De tre självuppfattningarna som individer enligt Brewer och Gardner (1996, 

s. 83) har är personlig, relations baserad, eller kollektiv. De individer som är av en 

personlig karaktär motiveras huvudsakligen av sina egna intressen och sin egen 

framgång, de ser sig själva som en egen individ och jämför sig själv med andra (Brewer 

& Gardner, 1996, s. 84). En person som är av en mer relationsenlig karaktär motiveras 

framförallt av att göra någonting för någon annan i dennes närhet, som till exempel att 

utföra ett arbete för att det kan påverka en vän, kollega, eller familjemedlem (Brewer & 

Gardner, 1996, s. 84). Dessa personer ser sig själva som “någon annans” till exempel en 

syster/bror, en kollega eller en vän. De kollektiva individerna motiveras istället till 

största delen av att göra någonting som ger välfärd åt sin grupp, till exempel att en 

person arbetar för att dennes arbetsgrupp gynnas av det. Individer av denna karaktär ser 

sig själva som gruppmedlemmar eller prototyper och jämför ”sin” grupp med andra 

grupper (Brewer & Gardner, 1996, s. 84). De två senare självuppfattningarna, alltså 

relationsbaserad och kollektiv, motiveras båda två av att individen gör någonting för 

någon annan snarare än sig själv (Brewer & Gardner, 1996, s. 84).  

 

Relationer är någonting som forskningen visat är viktigt för motivationen. Eftersom 

lokalvårdsarbetet innebär arbete hos andra (kunder) finns det möjlighet att arbetarna blir 

motiverade av att de gör nytta för andra än sig själva, vilket kan innebära att de har en 

relationsbaserad eller en kollektiv självuppfattning. Genom exempelvis en 

kontorsstädning genererar arbetet nytta för de individer som arbetar på det kontor som 

lokalvårdaren städar. Då det finns möjlighet att lokalvårdarna blir motiverade av denna 

faktor, men ingen forskning som bekräftat det, kommer vi även att undersöka denna 

faktor. Vi vill även i denna faktor undersöka om det är någon skillnad i hur lokalvårdare 

med olika erfarenhet påverkas av den. 

 

3.11 Individuell motivation  
Furnham et al. (2009) har genomfört en undersökning där de ämnade ta reda på hur 

olika faktorer kan påverka en persons motivation samt tillfredsställelse i arbetslivet. De 

faktorer som undersöktes i studien var faktorer som kan skilja sig mellan olika 

individer, som personlighet och olika demografiska faktorer till exempel ålder, kön och 

erfarenhet i arbetet (Furnham et al., 2009). Furnham et al. (2009) hade innan studien 

lagt märke till att olika individer var olika motiverade till sina arbeten, och att deras 

motivation och tillfredsställelse eventuellt kunde påverkas av olika faktorer. Genom att 

utgå från tidigare forskning kom Furnham et al. (2009) fram till ett antal variabler som 

de testade mot hygien- och motivationsfaktorerna. Resultatet visade att personligheten 
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hos individen påverkar motivationen och tillfredsställelsen i dennes arbete, snarare än 

att de externa faktorerna ensamma styr över detta (Furnham et al., 2009, s. 776). De 

externa faktorerna kan som tidigare nämnts beskrivas som yttre påverkande faktorer 

som till exempel lön eller bonusar (Amabile, 1993, s. 44; Furnham et al., 2009, s. 776). 

De individuella skillnader och olikheter som människor har bör enligt Furnham et al. 

(2009, s. 776) tas i beaktande då detta kan påverka motivationen. För att få individerna 

motiverade kan det krävas olika typer av drivkrafter och belöningar. Furnham et al. 

(2009, s. 777) menar att fortsatt eller framtida forskning bör ha detta i åtanke. Genom att 

anpassa studier efter olika individuella skillnader, kan ledare ta lärdom av detta och 

tänka på sådana olikheter när det gäller deras sätt att motivera och driva sina anställda. 

 

Med tanke på de olikheter Furnham et al. (2009) menar bör tas i beaktande vid studier 

om individers motivation har vi valt att använda oss av en bakgrundsvariabel i denna 

studie. Den variabel vi valt är individernas arbetslivserfarenhet inom lokalvårdsyrket, 

variabeln har vi valt för att kunna jämföra om motivationen skiljer sig beroende på hur 

länge individen arbetat inom branschen. Denna variabel går även bra ihop med 

motivationsfaktorerna, då vi med denna kan jämföra till exempel om ansvar påverkar 

olika erfarenhetsgrupper olika mycket.  

 

3.12 Enkätkonstruktionens teoretiska koppling 
Sammanfattningsvis har vi i detta kapitel tagit upp de teorier som ansetts mest relevanta 

och passande för denna studie. Det finns fler teorier som skulle kunna användas och 

lyftas fram, men vi valde att begränsa oss till de utvalda då vi anser att de täcker upp en 

adekvat del av motivationsforskningen. Med utgångspunkt i motivationsfaktorerna 

(Herzberg et al., 1959/1993) och Maslows (1943) behovshierarki beslutade vi oss för att 

analysera vårt problem “Vad är det som motiverar lokalvårdare i sitt arbete trots att 

hygienfaktorerna kan vara bristfälliga?” genom att formulera enkäter med frågor 

gällande motivation. Frågorna baseras på faktorerna ansvar, utveckling, mål, feedback, 

arbetsdesign samt relationer. Enkäten (se appendix 1) inleds med en bakgrundsfråga 

gällande respondentens erfarenhet inom lokalvårdsyrket, denna fråga ställdes eftersom 

vi även ville undersöka om motivationen skilde sig beroende på detta. Det kan finnas 

skillnader i hur arbetarna upplever sitt arbete och huruvida de är motiverade, eller på 

vilket sätt de blir motiverade, beroende på hur länge de arbetat i branschen. I enkäten 

följer sedan 14 påståenden om huruvida respondenten motiveras av de olika 

motivationsfaktorerna eller andra faktorer. Vi valde att ge två påståenden (en positiv 

och en negativ) för varje faktor för att få en säkrare och tydligare bild av motivationen. 

Dessutom valde vi att ställa dessa frågor i olika ordning för att respondenten inte skulle 

kunna se något samband mellan dem utan svara utifrån hur den kände på var och en. Vi 

valde även i dessa frågor att använda oss av olika ord av motivation för att få variation, 

därför kunde vi fråga om “de arbetar bättre”, om “de drivs av”, “presterar bättre” istället 

för att skriva “motiveras av” i varje fråga. 

 

Alla frågor är grundade i teorin om de olika motivationsfaktorerna. Fråga 2 och 13 

behandlar motivationsfaktorn ansvar. Där har vi ställt frågorna om de blir motiverade av 

att bestämma över sina egna arbetsuppgifter, och om de arbetar bättre av att någon 

annan säger åt dem vad de ska göra.  Fråga 3 och 12 gäller faktorn relationer, där 

ställdes frågor om respondenterna motiveras av att deras arbete påverkar någon annan 

positivt, och om deras motivation inte påverkas av att insatsen kan påverka någon 

annan.  För att undersöka vad utveckling har för inverkan på motivation ställde vi fråga 

4, om de motiveras av att kunna avancera, exempelvis att kunna ta sig till en högre 
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position inom arbetet, eller att få en fast anställning, och fråga 11, om lön inte har någon 

påverkan på deras motivation. Motivationsfaktorn arbetsdesign tas upp i fråga 5, om de 

kan motiveras utan att ha ett utmanande arbete, och i fråga 10, om de blir motiverade av 

att ha varierande arbetsuppgifter. Fråga 6 och 9 gäller mål, där ställde vi frågorna om de 

motiveras av att arbeta mot ett mål, eller om de kan vara motiverade utan att ha ett mål. 

Den sista faktorn feedback tas upp i frågorna 7 och 8. Där tillfrågades om 

respondenternas motivation påverkas av vad andra tycker om deras arbetsprestation, och 

om feedback från ledare eller chefer har någon påverkan på deras motivation. ”Andra” i 

fråga 7 innebär alltså personer utöver chefer och ledare, det kan exempelvis vara en vän, 

kollega, kund, eller familjemedlem.  

 

Efter frågorna gällande motivationsfaktorerna ställdes ytterligare en fråga som gav 

respondenten möjlighet att uppge om det finns någonting annat som motiverar denne, 

förutom de faktorer vi nämnt i de tidigare frågorna. Allra sist i enkäten ställdes en fråga 

gällande om respondenten överhuvudtaget känner sig motiverad till sitt arbete. Den sista 

frågan ställdes för att se om det finns ett samband mellan de olika faktorerna och den 

totala motivationen, samt för att ta reda på om de faktiskt är motiverade i dagsläget. 

Genom att ställa dessa frågor kunde vi se vilka faktorer som stämmer bäst överens med 

lokalvårdarnas motivation, och vilka som stämmer minst överens. Då det även kan 

skilja sig mellan hur lokalvårdare med olika erfarenhet ser på de olika 

motivationsfaktorerna anser vi att de är viktigt att vi även tar med detta i vår empiri.  

 

Genom resultatet på vilka motivationsfaktorer som stämmer bäst överens med 

lokalvårdarnas motivation, samt om det finns någon skillnad mellan olika 

erfarenhetsgrupper, kan vi ge rekommendationer till ledare. Rekommendationerna ska 

innefatta hur ledaren kan påverka de anställdas motivation genom olika 

motivationsfaktorer, men även beroende på vilken erfarenhet de har i branschen. För att 

se vilken eller vilka motivationsfaktorer som anses vara viktigast använde vi oss av ett 

medelvärde av svaren på varje ställd fråga, men även diagram för att visuellt visa 

svarsfördelningen för varje fråga. För att testa om respondenterna svarade olika på 

frågorna beroende på vilken erfarenhet de har i branschen, valde vi att ställa upp 

hypoteser (tabell 1) för de olika frågorna för att sedan testa sambandet i ett Chi-två test. 

Varje faktor hade en positiv och en negativ fråga, därför ställdes en hypotes upp per 

fråga. Den positiva frågan benämns med ett (+) och den negativa genom ett (-) i 

hypoteserna. Nedan följer de hypoteser vi ställt upp och testat.  

 
Tabell 1: Uppställning av nollhypoteserna utefter faktor. 

Ansvar H0a+ Erfarenhet i branschen har ingen påverkan på om arbetarna 
motiveras av faktorn ansvar. 

 H0a- Erfarenhet i branschen har ingen påverkan på om arbetarna 
motiveras av faktorn ansvar. 

Utveckling H0b+ Erfarenhet i branschen har ingen påverkan på om arbetarna 
motiveras av faktorn utveckling. 

 H0b- Erfarenhet i branschen har ingen påverkan på om arbetarna 
motiveras av faktorn utveckling. 

Mål  H0c+ Erfarenhet i branschen har ingen påverkan på om arbetarna 
motiveras av faktorn mål. 

 H0c- Erfarenhet i branschen har ingen påverkan på om arbetarna 
motiveras av faktorn mål. 



28 
 

Feedback H0d+ Erfarenhet i branschen har ingen påverkan på om arbetarna 
motiveras av faktorn feedback. 

 H0d- Erfarenhet i branschen har ingen påverkan på om arbetarna 
motiveras av faktorn feedback. 

Arbetsdesign H0e+ Erfarenhet i branschen har ingen påverkan på om arbetarna 
motiveras av faktorn arbetsdesign. 

 H0e- Erfarenhet i branschen har ingen påverkan på om arbetarna 
motiveras av faktorn arbetsdesign. 

Relationer H0f+ Erfarenhet i branschen har ingen påverkan på om arbetarna 
motiveras av faktorn relationer. 

 H0f- Erfarenhet i branschen har ingen påverkan på om arbetarna 
motiveras av faktorn relationer. 
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4. Praktisk Metod 

Detta kapitel kommer att ge läsaren förståelse för hur insamlingen av det empiriska 

materialet har gått till. Dessutom ges här en förklaring till hur utformningen av 

enkäterna har genomförts. Kapitlet inleds med en förklaring till hur vi gjort urvalet av 

respondenter för forskningen, samt en generell beskrivning av studieobjekten (alltså 

företagen) som medverkat i undersökningen. Därefter beskrivs 

datainsamlingsprocessen, från konstruktion av enkätmall, till insamling och 

bearbetning av data.  

 

4.1 Urval  
Urvalet av respondenter för denna studie har skett genom flera steg. Först har den 

population som är aktuell för studien valts ut. Eftersom att vi har haft en begränsad 

tidsram, och målet var att göra fysiska besök hos studieobjekten, har vi inte möjlighet 

att utföra studien i hela Sverige. Vi har därför valt att begränsa studien till två 

kommuner, nämligen Örnsköldsvik och Umeå. Dessa två kommuner har vidare valts 

eftersom att vi har personliga erfarenheter och kontakter från just dem. Den tänkta 

populationen (Ejlertsson, 2014, s. 20) var med andra ord, alla lokalvårdare som arbetar 

inom lokalvårdsyrket i Örnsköldsviks och Umeå kommun. Genom att begränsa oss till 

ett specifikt geografisk område har vi gjort ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att forskaren undersöker de respondenter som finns 

tillgängliga (Bryman & Bell, 2013, s. 204; Lantz, 2014, s. 106). Vi valde för 

undersökningen att begränsa urvalet till lokalvårdare i Umeå och Örnsköldsviks 

kommun. Detta val gjordes eftersom att vi i första hand ville kunna göra fysiska besök 

hos studieobjekten, vilket vi inte haft samma möjlighet till om vi valt företag i andra 

kommuner.  

 

Vi valde själva ut ett antal företag för denna undersökning, vilket enligt Tongco (2007) 

kallas för ett avsiktligt urval. Ett avsiktligt urval innebär att forskaren själv, utifrån 

problematiseringen, bestämmer vilka respondenter som ska användas vid 

undersökningen (Tongco, 2007, s. 151). Genom ett avsiktligt urval kan forskaren 

anpassa respondenterna efter passande kriterier som matchar problematiseringen. Något 

som måste tas i beaktande vid ett sådant urval är att det är en partisk urvalsmetod som 

kan leda till ett påverkat resultat. Det är viktigt att analysera kring detta i 

undersökningen (Tongco, 2007, s. 151). Lokalvårdare kan både vara anställda av ett 

lokalvårdsföretag, men även direkt av andra företag som inte i huvudsak är inriktade på 

lokalvård, till exempel skolor och kommuner. Företag inom lokalvården kan även se 

olika ut när det gäller till exempel tjänsteutbud och storlek. För att få ett så 

representativt urval som möjligt valde vi att kontakta företag som är aktiva inom 

lokalvården från olika typer av organisationer. För att komma åt företagen inom denna 

bransch valde vi bland annat att använda oss av sökmotorn Företagsfakta (u.å.) samt 

Allabolag.se (u.å.). Företagsfakta och Allabolag.se listar företag i en vald bransch, där 

framgår även olika uppgifter om företaget till exempel antal anställda och 

kontaktuppgifter. Vi kontaktade flera av de företag som dessa sökmotorer listade för 

förfrågan om de var intresserade av att delta i undersökningen. Utöver dessa sökmotorer 
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sökte vi även upp några företag och organisationer genom egna kontaktnät. På så sätt 

kunde vi även komma åt de företag som inte är direkt inriktade på lokalvård. Utav de 

företag vi kontaktade var det 13 stycken som var intresserade att låta oss utföra 

enkätundersökningen på deras anställda lokalvårdare. Det var däremot inget företag som 

hade något annat i huvudfokus än just lokalvård som ville delta i undersökningen (ex. 

kommunerna). På grund av det valde vi att förändra vår tänkta population till endast 

lokalvårdare som arbetar på företag som är direkt inriktade mot lokalvård. Den aktuella 

populationen är med andra ord alla lokalvårdare som arbetar åt företag som är direkt 

inriktade mot lokalvård inom Örnsköldsviks och Umeå kommun. Eftersom företagen 

som valde att delta såg olika ut, var det hos vissa svårt att fysiskt träffa alla respondenter 

för att dela ut enkäterna. För att komma åt alla respondenter, valde vi därför att 

komplettera vår undersökning med en webb-baserad enkät. 

 

På alla de avsiktligt utvalda företagen genomförde vi sedan försök till 

totalundersökningar på de anställda lokalvårdarna. En totalundersökning innebär att alla 

individer som ingår i en population undersöks (Ejlertsson, 2014, s. 20; Lantz, 2014, s. 

102). Vi gjorde med andra ord inte totalundersökning på hela populationen, utan endast 

på den del av populationen som ingick i de utvalda företagen. Totalundersökningar på 

företagen anser vi ger ett bättre resultat än att endast välja ut ett antal individer från 

respektive företag, detta gäller även eftersom många lokalvårdsföretag endast har ett 

fåtal anställda. Genom att välja ett representativt urval av respondenter kan forskarna 

försöka generalisera resultatet från undersökningen till andra än endast studieobjekten 

(Bryman, 2011, s. 169). Genom detta urval anser vi att resultatet kommer att kunna 

ligga till grund för att se mönster och förstå den population som gäller för denna 

undersökning. 

 

4.2 Studieobjekt 
För denna studie har 13 aktiva företag i Örnsköldsviks och Umeå kommun valt att delta. 

Alla de företag som vi har kontaktat har blivit informerade om vad studiens syfte är, 

samt att de som väljer att medverka kommer att vara helt anonyma. Anonymiteten gäller 

för såväl företagen som för var och en av de anställda i dessa företag. De respondenter 

som besvarat enkäten via webben, behöver inte uppge vilket företag de arbetar för. 

Dessa svar sammanställs automatiskt till en tabell som vi undersökare kan ta del av. Det 

innebär alltså att vi inte kan se skillnad på vilka svar som kommer från ett specifikt 

företag eller en specifik person. 

 

För att företagen ska vara anonyma följer nedan endast en generell beskrivning av de 

företag som vi undersökt i denna studie. Vi vill inte att det ska gå att lista ut vilka 

företag det är vi undersökt genom denna beskrivning. Vissa av de företagen vi 

undersökt arbetar främst med hushållsnära tjänster för privatpersoner, men de erbjuder 

även vissa tjänster till företag så som fastighetsskötsel och lokalvård. Andra företag 

arbetar framförallt med företagstjänster så som kontorsstädning, men även en del 

hushållsnära tjänster för privatpersoner. Antalet anställda på dessa företag varierar från 

2-3 upp till 25-30 anställda. De flesta större företagen har ingen samlingsplats till 

exempel under morgonen eller vid lunchtid, utan många arbetare utgår från sina hem 

och åker direkt ut till sina respektive arbetsplatser. Det var därför svårt att kontakta 

anställda på sådana företag personligen. Vi utökade därför vår insamlingsmetod med en 

webbenkät. Däremot var det många av de anställda på dessa företag som inte hade 

någon mailadress vilket gjorde att vi ändå inte kunde få tag på dem. Det blev med andra 

ord ett ganska stort bortfall av respondenter på de större företagen och organisationerna. 
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På de mindre fanns det plats och tid för att samla alla anställda vilket gjorde det möjligt 

för oss att besöka och genomföra totalundersökningar på många av dessa.  

 

4.3 Utformning av Enkät  
För att bygga upp en enkät är det viktigt att först strukturera frågeområden (Hansagi & 

Allebeck, 1994, s. 39). För denna enkät har vi valt att utforma frågeområdena utefter de 

rubriker som presenterats i teoriavsnittet. Genom att underbygga frågorna i de utvalda 

teorierna har en operationalisering möjliggjorts (Eliasson, 2010, s. 36). Genom att 

strukturera enkäterna i sådana frågeområden täcks alla viktiga aspekter in (Hansagi & 

Allebeck, 1994, s. 39). De viktiga aspekterna blir för vår studie innehållet i de olika 

rubriker som tas upp i teoriavsnittet.  Vi var i undersökningen noga med att enkäten 

skulle vara genomtänkt när det gäller såväl design som antal frågor, och formulering av 

frågor. Enligt Ejlertsson (2014, s. 99) och Hansagi och Allebeck (1994, s. 43) bör 

enkäten vara väl utformad i bland annat längd, typsnitt och formulering, allt för att det 

ska vara så enkelt som möjligt för respondenterna att besvara den. Hansagi och 

Allebeck (1994, s. 46) menar att utformningen bland annat bör innebära att frågorna inte 

innehåller flera olika påståenden med endast ett svarsalternativ då det kan innebära att 

respondenten inte vet vad det är denne egentligen svarar på. Vi har tagit detta i 

beaktande i utformningen och formuleringen av frågorna i denna enkät genom att se till 

att det endast finns ett påstående i varje fråga. För varje frågeområde valde vi sedan att 

ställa respektive två frågor (i form av påståenden) som formulerats på olika sätt för att 

säkerställa att respondenterna tänkt igenom sina svar (se appendix 1). Ett positivt 

påstående skulle kunna vara “har påverkan på min motivation”, medan ett negativt 

skulle kunna vara “har ingen påverkan på min motivation”. Befring (1994, s. 79) menar 

att en sådan motsatsformulering kan vara fördelaktig för att få en mer äkta bild av hur 

respondenterna ställer sig till frågan, det går genom detta att avgöra om respondenterna 

tänkt efter när de svarat. Dessutom har respondenten en tendens att hålla med i det som 

står i påståendet och därför bör man ha både en positiv och en negativ frågekonstruktion 

(Ejlertsson, 2014, s.56f). Det är enligt Eliasson (2010, s. 13) även viktigt att forskarna 

förbereder undersökningen väl med tydliga instruktioner.  

 

Till enkäten ska det även bifogas ett följebrev till respondenten, följebrevet ska bland 

annat innefatta en förklaring till undersökningen, samt dess syfte (Ejlertsson, 2014, s. 

113; Hansagi & Allebeck, 1994, s. 61). För denna undersökning valde vi att bifoga ett 

sådant brev tillsammans med enkäten så att respondenterna skulle förstå hur 

undersökningen går till samt vad syftet med undersökningen är (se appendix 1). Vid 

utformandet av följebrevet valde vi att utgå ifrån, och använda oss av, de punkter som 

Ejlertsson (2014, s. 113-118) men även Hansagi och Allebeck (1994, s. 61) menar är 

viktiga. Följebrevet ska vara utformat på ett visst sätt (Ejlertsson, 2014, s. 115: Hansagi 

& Allebeck, 1994, s. 61). Först ska undersökningens syfte tydliggöras, därefter ska det 

framgå att deltagandet i enkätundersökningen är frivillig och att uppgifterna i enkäten 

behandlas konfidentiellt, vilket det i de flesta fallen gör (Ejlertsson, 2014, s. 115: 

Hansagi & Allebeck, 1994, s. 61). Konfidentialitet innebär att om respondenten väljer 

att delta i undersökningen så kommer denne kunna delta helt anonymt och utan att 

dennes identitet framkommer (Ejlertsson, 2014, s. 115). Vidare menar Ejlertsson (2014, 

s. 117) att respondenten ska ha möjlighet att ställa frågor, detta ska även framgå i 

följebrevet. Följebrevet skall även innehålla information om hur respondenten ska svara 

på enkäten (Hansagi & Allebeck, 1994, s. 61). Dessutom är det viktigt att sista svarsdag 

framgår om sådant finns, så att respondenten vet hur länge denne har på sig att besvara 

enkäten (Ejlertsson, 2014, s. 116: Hansagi & Allebeck, 1994, s. 61). Avslutningsvis ska 



32 
 

följebrevet enligt Ejlertsson (2014, s. 118) men även enligt Hansagi och Allebeck 

(1994, s. 61) innehålla namn på den eller de som utför undersökningen så att 

respondenten vet vem som bär ansvaret för enkäten. 

 

När det gäller frågorna menar såväl Ejlertsson (2014, s. 99) som Hansagi och Allebeck 

(1994, s. 39), att en enkät bör inledas med neutrala lättsvarade frågor, för att sedan 

kunna lyfta de tyngre och kanske mer känsliga frågorna senare i formuläret, detta för att 

hålla uppe svarsfrekvensen. Känsliga frågor bör dock generellt sett undvikas till största 

möjliga mån (Ejlertsson, 2014, s. 32). Vidare menar Ejlertsson (2014, s. 103) att 

enkäten bör ha en följsam struktur där frågorna kommer i en logisk ordning.  Dessa 

kriterier har vi haft i åtanke när vi utformat enkäten till denna studie, enkäten inleds 

därför med en (enligt oss) lättbesvarad fråga gällande respondentens erfarenhet i 

branschen. Vidare har vi helt undvikit att ställa känsliga frågor, då vi endast riktat in oss 

på olika motivationsfaktorer och ställt frågor kring det. Vi har även endast ställt frågor 

som är relevanta för vårt resultat och inte tagit med onödiga utfyllnadsfrågor, vilket 

Hansagi och Allebeck (1994, s. 39) beskriver som viktigt. Enligt Ejlertsson (2014, s. 41) 

finns det risk att respondenten blir uttråkad om enkäten är för lång. Antalet frågor i 

enkäten anpassades därför för att undvika att respondenterna i vår undersökning skulle 

bli uttråkade. 

 

Alla frågor gällande motivationsfaktorerna är i enkäten formulerade som påståenden 

med tillhörande svarsalternativ i form av en fyrgradig likertskala. En likertskala är en 

typ av ordinalskala då den har skalsteg (Ejlertsson, 2014, s. 94f). Likertskalan innehåller 

därför alternativen instämmer inte, instämmer delvis, instämmer till stor del, och 

instämmer helt (Ejlertsson, 2014, s. 95). För varje påstående har vi valt en skala om fyra 

eftersom att respondenterna då tvingas ta ställning till varje påstående på ett annat sätt 

än om de haft möjlighet att kryssa i ett mellanläge som till exempel “varken eller”. 

Enligt Dalal et al. (2014, s. 474f) kan ett mellanläge möjliggöra för respondenten att 

kryssar i det alternativet endast av bekvämlighet för att den inte orkar anstränga sig och 

fundera på hur den vill svara. Studien av Dalal et al. (2014, s. 475) visar att det finns 

risk att fel analys kan göras om ett neutralt “mitten” alternativ finns tillgängligt, då 

personens svar inte stämmer överens med hur personen faktiskt tycker. Wärneryd et al. 

(1990, s. 107) menar att ett neutralt alternativ gör att respondenter tenderar att välja det 

alternativet då de till exempel inte orkar eller vill ta ställning, eller för att de inte besitter 

tillräckligt med kunskap om frågan. En fråga utan ett sådant neutralt alternativ tvingar 

respondenten att ta ställning till frågan och tänka igenom sin åsikt (Wärneryd et al., 

1990, s. 107). Genom att använda en fyrgradig skala blir det för oss även enklare att 

analysera våra data samt att se eventuella mönster. Respondenten fick för varje 

påstående kryssa för det alternativ som denne själv ansåg stämmer bäst överens på sin 

egen situation. Ejlertsson (2014, s. 56f) beskriver att frågor i största mån ska vara 

neutrala, men vid användning av likertskalor är det till viss del godtagbart att ställa 

ledande påståenden, i och med att respondenterna själva värderar hur påståendet passar 

in på dem.  

 

Ejlertsson (2014, s. 40) menar vidare att det är viktigt att göra tydliga, intressanta, 

relevanta och väl formulerade frågor i enkätundersökningar. Genom att göra flera frågor 

kan forskaren få en djupare kunskap om ämnet även vid en kvantitativ undersökning 

(Ejlertsson, 2014, s. 46). Hansagi och Allebeck (1994, s. 41) beskriver att utöver direkta 

frågor kan man även ställa öppna frågor. Med öppna frågor menar de att det inte finns 

något fast svarsalternativ.  Vi har valt att lägga till en sådan fråga där respondenten får 
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skriva om den motiveras av någonting annat, utöver de faktorer vi tagit upp i enkäten. 

Genom att lägga till ett alternativ eller en fråga, ges alla respondenter möjlighet att yttra 

sin åsikt i och med att de då kan skriva ned, eller fylla i det som passar just dem 

(Ejlertsson, 2014, s. 74). Vi har i denna studie lagt mycket fokus på frågornas 

formulering, bland annat genom att använda ett lättförståeligt språk. Enligt Ejlertsson 

(2014, s. 52), och Hansagi och Allebeck (1994, s. 44) bör språket i enkäter anpassas till 

målgruppen, man bör alltså använda begrepp och formuleringar som den aktuella 

målgruppen förstår. Hansagi och Allebeck (1994, s. 62f) beskriver att undersökarna bör 

testa enkäten på dem själva först för att se om de kan svara på enkäten och se hur de 

skulle svara på den. Det kan vidare vara bra att testa enkätfrågorna på någon annan än 

den aktuella urvalsgruppen innan den verkliga undersökningen, forskarna har då 

möjlighet att rätta till eventuella svårigheter med till exempel formulering eller begrepp 

innan det verkliga genomförandet (Eliasson, 2010, s. 13). Vi valde därför att testa 

frågorna i enkäten för denna studie på en pilotgrupp, innan den riktiga undersökningen, 

för att se hur frågorna uppfattades av andra. Pilotgruppen bestod av en mindre grupp 

undersköterskor som vi fick kontakt med genom en bekant. Eftersom vi framförallt ville 

få en uppfattning om hur frågorna tolkades, ansåg vi att det inte spelade någon roll vilka 

som ingick i pilotgruppen. Därför hade pilotgruppens yrkesroller ingen egentlig 

betydelse. Enkätfrågorna omformulerades och omstrukturerades därefter utifrån de 

synpunkter som pilotgruppen hade. Efter omformuleringen var enkäten färdig att 

användas som insamlingsinstrument.  

 

4.4 Etik vid insamling av data 
Vi har i denna undersökning låtit respondenterna vara anonyma, och har därmed 

tydliggjort för dem att enkäten besvaras helt anonymt samt att alla uppgifter som lämnas 

hanteras konfidentiellt. Detta är en del i de etiska regler som finns gällande forskning, 

alltså att informationen som samlas in ska hanteras konfidentiellt så att respondenterna 

förblir anonyma (Bryman & Bell, 2013, s. 137). En annan etisk regel är att 

undersökningen måste vara frivillig för respondenterna, det får alltså inte finnas något 

krav på deras deltagande. Ytterligare en regel är att respondenterna ska informeras om 

vad undersökningen i fråga handlar om och vilket syfte den har (Bryman & Bell, 2013, 

s. 137). Respondenterna bör enligt dessa regler informeras om att enkäten är frivillig. 

Det kan vara extra viktigt att förtydliga detta vid genomförandet av en gruppenkät, 

annars kan respondenterna känna sig tvingade att svara då alla andra svarar (Ejlertsson, 

2014, s. 10). Genom att försäkra respondenten om sin anonymitet och konfidenstialitet 

anser vi även att denne kan känna en trygghet, och därmed till svara ärligt på frågorna 

som ställs i enkäten till en större grad. Vi har av dessa skäl varit noga med dessa 

punkter vid beskrivning av studieobjekten under punkt 4.2, men även vid utformning av 

enkät 4.3 och vid insamlingstillfället 4.5.  

 

4.5 Insamlingstillfälle 
Ejlertsson (2014, s. 35) menar att det i vissa fall kan vara effektivt att som undersökare 

kontakta respondenternas ledare eller chefer. Genom att kontakta dem och klargöra 

undersökningens syfte och värde för dem kan chansen att de vill delta öka (Ejlertsson, 

2014, s. 35). För denna undersökning valde vi att använda denna metod och kontaktade 

ledarna för att nå respondenterna i urvalet. Via telefon tog vi kontakt med olika ledare 

och frågade om det fanns möjlighet att utföra undersökningen på deras anställda. I 

samtalet lade vi stor vikt vid att tydliggöra för ledarna att resultatet förhoppningsvis 

kommer vara användbart för dem i framtiden. Några var positiva till att vara med i 

undersökningen, medan andra inte ville vara med.  Anledningen att vissa inte ville delta 



34 
 

var på grund av tidsbrist, eller att de inte hade möjlighet då de inte hade någon 

samlingsplats eller några mejladresser. Många uppgav att det just nu var högtryck då det 

var vår och det skulle tvättas fönster och uteplatser skulle städas. Enligt Ejlertsson 

(2014, s. 35) kan en första kontakt med en chef eller ledare vara positiv för 

undersökningen, då det kan innebära att de förbereder de anställda och pratar positivt 

om undersökningen. Genom sådana förberedelser kan de anställda uppmuntras till att 

delta, vilket alltså innebär att svarsfrekvensen kan förbättras (Ejlersson, 2014, s. 35). 

 

Insamlingen av data skedde under olika dagar hos de utvalda företagen. 

Datainsamlingen hos två av företagen skedde under onsdagen den 15e april. Vi åkte 

personligen ut till dessa företag och lämnade ut, samt samlade in, enkäterna, det ena 

företaget mötte vi under morgonsamlingen medan vi träffade det andra under deras 

lunchsamling. Därefter utförde vi enkätundersökningen hos ytterligare ett företag på 

deras morgonsamling den 21a april. Under dagarna 20e till och med 24e april fortsatte 

vi sedan våra besök för utlämning av enkäterna. Resterande företag som deltog i 

undersökningen svarade löpande på webb-enkäten från den 17e april till den 29e april. 

Enligt Ejlertsson (2014, s. 10) kallas det för gruppenkät när man samlar flera 

respondenter på ett och samma ställe under en viss tidpunkt för att genomföra en 

enkätundersökning. Fördelen med denna metod är att det ger undersökaren en viss 

kontroll över vilka som fyller i enkäten (Ejlertsson, 2014, s. 10). Dessutom möjliggör 

det för individuella svar, då respondenterna inte ges möjlighet att diskutera frågorna 

eller svaren med varandra (Ejlertsson, 2014, s. 10). En fördel med denna typ av enkät är 

att respondenterna inte blir utfrågade av någon beroende individ, utan får svara helt 

anonyma. Hansagi och Allebeck (1994, s. 67) beskriver att respondenten kan bli 

påverkad hur den ska svara om det finns en relation mellan intervjuaren och 

respondenten. Därför är det dels bra att vi som undersökare är oberoende och att de får 

svara på en enkät. Vid en gruppenkät är det normalt sett en stor andel respondenter som 

väljer att delta (Ejlertsson, 2014, s. 10). Det kan därför ses som en fördel att vid denna 

studie genomföra en gruppenkät då vi kommer att göra ett försök till totalundersökning 

hos alla deltagande företag.  

 

Vid de tillfällen där vi personligen lämnade ut enkäterna hos företagen valde vi att 

tydliggöra det som framgick i följebrevet genom att även ge respondenterna denna 

information muntligen. Vid detta tillfälle informerades respondenterna om det som 

framgick i följebrevet så som vilka vi var, varför undersökningen genomfördes, 

information om studiens syfte samt att enkäten var anonym. Dessutom informerade vi 

dem mer praktiskt om hur enkäten fungerade, till exempel hur de skulle gå tillväga för 

att besvara enkäten och hur många svarsalternativ de fick fylla i. På alla fysiska besök 

fylldes enkäterna i medan vi var kvar på arbetsplatsen, men på en avskild plats eller i ett 

annat rum. På så vis hade respondenterna möjlighet att ställa frågor om det var 

någonting de funderade över. En nackdel med vår närvaro skulle dock kunna vara att 

respondenterna kände en stress, och därför skyndade sig att fylla i enkäterna. Vi var 

tydliga med att förklara för dem att de inte behövde stressa, men det är ändå ingenting 

vi med säkerhet kan säga att de inte gjorde. Vi uppfattade dock vår närvaro som positiv, 

då många påpekade att det var bra att vi fanns nära så att de kunde ställa frågor. 

Dessutom kände vi att det fanns en positiv atmosfär bland respondenterna och deras 

deltagande. Många kändes engagerade och ville fortsätta diskutera kring området efter 

att de fyllt i enkäten.  
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4.6 Bearbetning av data 
För att redovisa de data som framkom ur enkäterna, valde vi att använda oss utav 

Hansagi och Allebeck (1994, s. 66) tips om att koda alla enkäter. Det innebär att alla 

besvarade enkäter får ett eget löpnummer, detta visar följaktligen från vilken enkät ett 

visst svar kommer (Hansagi & Allebeck, 1994, s. 66). Vi valde att koda enkäterna för 

att underlätta om vi ville kolla om siffrorna i databearbetningsprogrammet stämde 

överens med svaren i enkäten, samt att vi lätt kunde hålla reda på vilka enkäter som 

blivit införda i dokumentet. Dessutom underlättar detta för att utomstående ska kunna 

granska våra data. De kodade enkäternas insamlade data sammanställdes i ett kalkylblad 

i kalkyleringsprogrammet Excel. Genom sammanställningen fick vi en bra överblick 

över alla svar vi fått in på de olika frågorna. För de positivt ställda frågorna med 

svarsalternativ som var formulerade i ord gjordes svaren om till siffror där “instämmer 

inte” fick siffran 1, “instämmer delvis” 2, “instämmer till stor del blev 3, och 

“instämmer helt” fick siffran 4, vi gjorde alltså en så kallad omkodning (Befring, 1994, 

s. 76). För de negativa påståendena kodades svaren tvärsom, alternativet “instämmer 

inte” fick därför siffran 4, “instämmer delvis” 3, “instämmer till stor del” blev 2 och 

“instämmer helt” fick siffran 1 (Befring, 1994, s. 76). Denna omvända kodning görs för 

att både de positivt ställda och de negativt ställda påståendena ska kunna analyseras 

likadant (Befring, 1994, s. 76).  

 

Omkodningen gjorde vi för att kunna analysera hur varje faktor (från både det positiva 

och det negativa påståendet) påverkar motivation. Genom att numrera alternativen 

konverterar vi de kvalitativa värdena till att bli kvantitativa, då det numeriska värdet 

medför att ett genomsnitt kan tas fram (Moore et al., 2011, s. 4, 6). Vad som däremot 

kan vara svårt, är att avgöra om skillnaden mellan de olika alternativen är desamma. Är 

till exempel skillnaden mellan “instämmer inte” och “instämmer delvis” samma som 

skillnaden mellan “instämmer till stor del” och “instämmer helt” (Moore et al., 2011, s. 

6). Genom att ge alternativen ett numeriskt, kvantitativt värde antas att skillnaden är lika 

stor (Moore et al., 2011, s. 6).  

 

När all data var sammanställd kunde vi börja undersöka var och en av variablerna för 

sig, samt i relation till varandra. För att undersöka variablerna ställdes de upp i grafer 

och tabeller genom programmet Excel. I diagram visas fördelningen av olika svar på 

vardera fråga, i dessa framgick alltså hur stor del av respondenterna som angett var och 

ett av svarsalternativen för var och en av frågorna. För att undersöka om det fanns 

någon skillnad i svarsfördelningen beroende på hur länge lokalvårdarna arbetat i 

branschen valde vi även att ställa upp hypoteser för att testa detta, där var de olika 

motivationsfaktorerna våra beroende variabler medan vi valde att använda 

lokalvårdarnas erfarenhet i branschen som oberoende variabler. Vi delade upp 

respondenternas olika erfarenhet i tre näst intill lika stora grupper så att de som arbetat 0 

till och med 2 år hörde till en grupp (35st), medan 3 till och med 7 år hörde till den 

andra gruppen (34st), och i den sista gruppen fanns de personer som arbetat 8 år eller 

mer i branschen (38st). Valet att forma dessa grupper var för att vi ville jämföra de som 

hade kortare erfarenhet mot de med längre erfarenhet. Genom att dela upp 

respondenternas erfarenhet i tre kategorier kunde vi bilda någorlunda jämnstora 

grupper. Vi anser även att det blir en mer intressant fördelning att jämföra tre grupper än 

att till exempel bara dela upp dem i två grupper. Hade vi valt att göra fler grupper än tre 

hade vi istället velat ha fler respondenter så att det hade blivit ett större antal i varje 

grupp.  
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Utöver de tabeller och diagram som ställts upp valde vi även att genomföra några 

statistiska tester i statistikprogrammet SPSS. Testerna som gjordes i SPSS gjordes för 

att säkerställa att variablerna är signifikanta, samt undersöka om det finns några 

samband mellan dem. För att undersöka om frågorna som vi ställt gällande samma 

faktor faktiskt mätte samma sak, det vill säga att vi lyckats reducera mätfelen i studien, 

undersöktes deras reliabilitet (Befring, 1994, s. 61). För att mäta reliabiliteten jämförs 

ett uträknat förväntat värde med det verkliga värdet (Eisinga et al., 2013, s. 638). Ett 

sådant test ska genomföras innan vidare analys görs, detta för att det annars kan bli 

missvisande resultat och låg validitet (Tavakol & Dennick, 2011, s. 53). Reliabilitet 

mäts enligt Befring (1994, s. 62) bäst genom ett så kallat Cronbachs alfa test. Testet tar 

ut den genomsnittliga korrelationen mellan de olika frågorna i form av ett “alfa-värde” 

(Befring, 1994, s. 62). I vårt fall betyder det att vi kommer att testa hur frågorna kring 

varje variabel korrelerar med varandra. Testet visar om vi konstruerat frågorna rätt, om 

respondenterna svarat att de exempelvis motiveras av “Mål” i den positivt formulerade 

frågan så ska de svara samma sak på den andra, negativt formulerade, frågan om “Mål”. 

Alfavärdet kan anta ett värde från 0 till 1 där 0 innebär att det inte finns någon 

korrelation alls medan 1 innebär en total korrelation (Bryman & Bell, 2013, s. 172). 

Värdet ska enligt Bryman och Bell (2013, s. 172) vara minst 0,7 för att det ska vara 

acceptabelt. Korrelationen mellan frågorna, och därmed alfa-värdet, blir lägre om 

frågorna inte korrelerar med varandra, men det kan även bli lägre om antalet frågor är få 

(Tavakol & Dennick, 2011, s. 54). Det beror på att detta test är ett så kallat “multiple-

item test”, vilket kan vara missvisande när det endast är två frågor som ska testas 

(Eisinga et al., 2013, s. 641). Då vår enkät endast behandlar två frågor per faktor, är det 

alltså endast två frågor som går att testa mot varandra i ett sådant test. Alfavärdet kan på 

grund av detta påverkas till att bli lägre. Det kan i de fall där det endast är två frågor 

som ska mätas vara mer passande att använda sig av Spearman-Brown’s split-half test 

(Eisinga et al., 2013, s. 641). Eftersom våra faktorer endast undersöktes genom två 

frågor vardera är Spearman-Browns test det som passar bäst. Däremot valde vi att ändå 

genomföra Cronbachs alfa testet också, bara för att säkerställa och underbygga resultatet 

ytterligare. Om resultatet visar att frågorna vi ställt mäter samma sak, att det finns en 

stark korrelation mellan dem, skulle möjligheten finnas att slå ihop resultaten från dessa 

två frågor för att sedan vidare analysera dem som en. Korrelationen antar ett värde från 

0 till 1 där 0 innebär att det inte finns något samband alls medan 1 innebär en fullständig 

korrelation (Bryman & Bell, 2013, s. 172). För Cronbachs alfa finns ett minimum om 

0,7 för att man ska kunna säga att det är en bra intern reliabilitet, för Spearman-Brown 

koefficienten gäller 0,8 (Bryman & Bell, 2013, s. 172). Även om Spearman-Brown 

testet har ett högre krav på korrelationsvärdet, är det testet bättre anpassat för 

undersökningar som har färre frågor än vad Cronbachs alfa testet är. Därför väljer vi att 

inkludera det testet trots den höga gränsen.  

 

Efter att ha undersökt den interna reliabiliteten i frågorna valde vi att genomföra ett 

signifikanstest för att ta reda på om det finns något samband mellan bakgrundsvariabeln 

(erfarenhet i branschen) och de olika motivationsfaktorerna (Moore et al, 2011, s. 351; 

Bryman & Bell, 2013, s. 355). I och med att vi grupperat erfarenheten i tre grupper 

gäller att vi har båda de variablerna som ska testas i ordinalskaleform. Enligt både 

Eliasson (2010, s. 94) och Befring (1994, s. 169) är Chi-två testet ett lämpligt sätt för att 

undersöka sambandet mellan variablerna. För att utföra ett sådant test ställer man först 

upp variablerna i en kontingenstabell (korstabell) (Bryman & Bell, 2013, s. 354, 362). 

Sammanställningen till korstabell och uträkningen görs per automatik i SPSS när man 

väljer att genomföra ett chi-två test. Vid testet ställs nollhypoteser upp som, efter testet 
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är genomfört, endera inte förkastas eller förkastas (Bryman & Bell, 2013, s.362). 

Nollhypoteser innebär alltså att det inte finns något samband mellan två variabler 

(Bryman & Bell, 2013, s. 361). För denna studie säger nollhypoteserna att det inte finns 

något samband mellan lokalvårdarnas erfarenhet i branschen, och vilka 

motivationsfaktorer de föredrar (se avsnitt 3.12). 

 

Vidare gjordes även en undersökning om dagens motivation kan vara påverkad av de 

olika faktorerna, undersökningen gjordes genom en multipel regressionsanalys. Men 

först tittade vi på fördelningen av residualerna för att se om det finns någon avvikelse 

eller om de tyder på att det finns en normalfördelning i undersökningsmaterialet. Om 

materialet visar en “klockform” i histogrammet tyder det på att materialet är 

normalfördelat (Moore et al., 2011, s. 45). Residualplotten visar hur väl regressionen 

passar för materialet (Moore et al., 2011, s. 107). En regressionsanalys görs för att 

undersöka om det finns något linjärt samband mellan en beroende variabel och en eller 

flera oberoende variabler (Moore et al., 2011, s.107). Vid en regression i SPSS får man 

fram flera olika värden, varav det är vissa specifika som bör tas i beaktande. Den första 

är R
2
 som beskriver hur starkt det linjära sambandet är, denna kan anta ett värde mellan 

0 och 1 där 0 inte innebär något samband alls medan 1 innebär fullständigt samband 

(Moore et al., 2011, s. 106; Dahmström, 2011, s. 228). Därefter ses även till de 

oberoende faktorernas signifikansnivåer för att se om de verkligen påverkar den 

beroende variabeln (Wahlgren, 2005, s. 105), dessa värden ska i denna undersökning 

inte överstiga 5 % (0,05). Det beror på att vi för denna studie valt att anta att det finns 

en normalfördelning vilket innebär att vi kan använda ett 95 %-igt konfidensintervall. 

Vi antar att det finns en normalfördelning eftersom att vi försökt att utföra 

totalundersökningar på de avsiktlig utvalda företagen. Chi-två testet görs även det enligt 

detta intervall och kommer att resultera i ett P-värde, detta värde säger hur stor 

sannolikheten är att den uppställda nollhypotesen är sann (Lantz, 2014, s. 88). I och 

med det valda konfidensintervallet kommer signifikansnivån, och alltså P-värdet, att 

mätas för 5 % (Befring, 1994, s. 169). Om P-värdet med denna signifikansnivå är under 

5 % innebär det att nollhypotesen kan förkastas, medan ett värde över 5 % innebär att 

nollhypotesen inte kan förkastas.   

 

Dessutom måste kollineariteten undersökas bland faktorerna för att se till att ingen av 

dem påverkar varandra till för stor grad, det vill säga att det finns en för stor korrelation 

mellan de oberoende variablerna (Moore et al., 2011, s. 610). Kollineariteten ges i SPSS 

genom ett VIF-värde, detta värde bör inte vara över 10.  

 

4.7 Felkällor 
När det gäller kvantitativa undersökningar finns en del felkällor som forskarna bör ha i 

åtanke. Bryman och Bell (2013, s. 211) beskriver några olika “felkällor” som kan 

påverka studiens utfall och resultat. Till exempel finns samplings- eller urvalsfel, det 

vill säga att urvalet forskarna valt till undersökningen inte kan ses som representativt för 

populationen (Bryman & Bell, 2013, s. 191f, 211). Ett annat fel är bortfall, när 

tillfrågade respondenter inte vill eller kan besvara enkäten kallas det för externt bortfall, 

och när någon inte har besvarat enkäten fullständigt kallas det för internt bortfall 

(Bryman & Bell, 2013, s. 190; Ejlertsson, 2014, s. 26). Vidare finns även fel som 

relateras till bearbetningen av data, dessa är fel som kan bero på den mänskliga faktorn, 

personen som för in resultat i dator kan till exempel råka trycka på fel tangent eller 

liknande (Bryman & Bell, 2013, s. 211).  
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Då vi vill undersöka lokalvårdarnas motivation i Örnsköldsviks och Umeås kommun, 

valde vi just dessa personer som respondenter. Vi försökte även i denna studie att välja 

olika typer av företag, stora, små och företag med olika städarbeten. Några företag riktar 

sig mer mot städning hos privatpersoner och några mot städning hos externa företag. Då 

webb-enkäten är helt anonym, även mot oss undersökare, kan vi inte utesluta risken att 

chefer kan ha besvarat enkäten samt att de i sin tur kan ha distribuerat den till anställda 

som inte arbetar inom lokalvården. För att undvika detta var vi noga med att 

understryka att det var lokalvårdarna som vi ville göra undersökningen på och att det 

var deras åsikter som vi ville ha med i undersökningen. Vi valde därför att lita på 

cheferna som vi kontaktade i denna fråga. Vi anser därför utifrån våra valda 

respondenter att vi med största sannolikhet inte har något urvalsfel då våra dem matchar 

vår problemformulering och syftet.   

 

Vi har i denna studie drabbats av en del bortfall. En del av dem har varit externa, då inte 

alla företag vi kontaktat velat eller haft möjlighet att delta i undersökningen. Bland 

annat valde båda kommunerna, samt de skolor vi kontaktat att tacka nej till 

undersökningen. I och med detta fick vi i slutänden endast in svar från företag som 

direkt riktar in sig mot lokalvården, alltså inget svar från något företag som inte direkt 

arbetar med lokalvård. På grund av detta bortfall, har vår population ändrats till företag 

som har lokalvård som huvudfokus. För de företag som hade inplanerade 

arbetsplatsmöten kunde vi åka dit och lämnade ut fysiska enkäter, medan de som inte 

hade några möten inplanerade istället fick ta del av en webb-baserad enkät. 

Lokalvårdarna på de företag där inga möten hölls fick information om den webb-

baserade enkäten genom mejl som sändes ut av deras ledare. I och med att alla 

människor inte har en mejladress var vi medvetna om att vi inte skulle kunna nå ut till 

alla lokalvårdare, och att det skulle leda till bortfall i den webb-baserade enkäten. 

Dessutom betyder en sådan enkät en risk att respondenterna inte ser mejlet i tid, de kan 

råka radera det eller de kan helt enkelt välja att inte delta.  

 

Av de totalt 170 enkäter som vi lämnat och skickat ut till de 13 företagen som valde att 

delta, fick vi slutligen tillbaka 112 stycken. Vi hade skickat ut 125 webbenkäter och 45 

fysiska enkäter, svarsfördelningen mellan dessa var 73 från webben och 39 från de 

fysiska. Från 3 företag fick vi tillbaka lika många enkäter som vi skickat ut, medan vi 

från resterande företag endast fick tillbaka ett antal vilket alltså betyder att det på de 

företagen inte lyckats bli totalundersökningar. Eftersom webbenkäten var helt anonym, 

kan vi inte se vilka eller hur många från varje företag som svarade på den enkäten. 

Alltså finns det en risk att respondenter från något företag inte fyllt i enkäten alls, men 

det finns även en möjlighet till att vi fått totalundersökningar hos fler företag än vi 

nämnt ovan. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 203) beräknas svarsfrekvensen genom att 

antalet användbara enkäter divideras med “totala urvalet minus medlemmar av urvalet 

som inte passar eller som inte går att få tag i”. Det innebär att den totala svarsfrekvensen 

för denna undersökning blir 107/170=0,63, det betyder således att vi har en svarsprocent 

på 63 %, (eller ett bortfall på 37 %). Enligt Mangione (1995, s. 60f) är en svarsprocent 

som är mellan 60 och 70 acceptabel.  

 

Vidare blev det i undersökningen även interna (partiella) bortfall då 5 av de 112 

insamlade enkäterna inte var fullständigt ifyllda. 2 bortfall var från den fysiska enkäten 

och 3 bortfall var från webb-enkäten. För alla 5 enkäter gällde bortfallen endast en fråga 

per enkät, dessa skulle därför kunna förklaras av att vi formulerat frågan fel så att 

respondenterna inte förstod, eller att de helt enkelt missade frågan. Den låga andelen 
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partiella bortfall är dock ett bra tecken på att frågorna generellt sett inte var för svåra att 

förstå och att de var tydligt formulerade. Eftersom det endast var 5 enkäter av 112 som 

innehöll bortfall valde vi att plocka bort dessa enkäter helt ur undersökningen, så vi 

använde data från 107 enkäter för vår empiri, analys, slutsats och rekommendationer. 

Detta innebar att svarsfrekvenserna för de två olika metoderna blev 70/125=56 % för 

webb-enkäten och 37/45=82 % för den fysiska enkäten. Bortfallet för webb-enkäterna 

skulle kunna ses som stort då det nästan var hälften. Men vi anser att de svar vi fick in 

ändå var bättre än att vi inte skulle ha undersökt de som arbetar självständigt 

överhuvudtaget. Vi anser att deras åsikter och känslor kring motivation skulle kunna 

öka förståelsen kring motivation ytterligare. 

 

Det totala bortfallet kan ha en påverkan på studien då vi på grund av detta inte kunde nå 

totalundersökningar hos företagen. Vidare gjorde vi en bortfallsanalys för att undersöka 

om det finns någon signifikant skillnad mellan hur respondenterna svarat beroende på 

om de fyllt i en webb-enkät eller en fysisk enkät. Det gjorde vi genom att göra ett Chi-

två test för varje fråga i enkäten. Inget av testen visade på något signifikant samband. 

Vårt resultat kommer därför inte att påverkas av att bortfallen var större för webb-

enkäten än för den fysiska enkäten.  

 

När det gäller eventuella fel vid bearbetningen av data kan vi inte helt utesluta att något 

sådant har skett, men vi har försökt att undvika det till största möjliga mån. För att 

undvika sådana bearbetningsfel, valde vi att ta god tid på oss och kontrollera våra 

inmatade siffror. Dessutom var vi två stycken som kontrollerade svaren i enkäterna och 

de svar vi matat in i dataprogrammet. I och med att vi tillsammans kontrollerat svaren 

anser vi dock att risken att det finns bearbetningsfel är minimal, men det går inte att 

utesluta helt då vi inte är annat än människor.  
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 5. Empiri 

I detta kapitel redogörs för det insamlade data som framkommit i enkätundersökningen. 

Först kommer vi i kapitlet att gå igenom medelvärdet på de olika frågorna. Därefter 

kommer kapitlet att delas upp på samma sätt som teorikapitlet i 6 rubriker som 

behandlar frågeområdena och variablerna (“Ansvar”, “Utveckling”, “Mål”, 

“Feedback”, “Arbetsdesign” och “Relationer”). För varje frågeområde kommer vi 

även att mäta korrelationen mellan dem genom ett Cronbachs alfa test och ett 

Spearman-Brown test. Därefter kommer även ett Chi-två test att göras för att se 

sambandet mellan hur lokalvårdarna svarat beroende på vilken erfarenhet de har. Efter 

dessa rubriker redogörs för de svar som den öppna frågan i enkäten gav. Dessutom 

kommer vi även att ta upp hur lokalvårdarnas motivationsnivå ser ut i dagsläget.   

 

5.1 Medelvärde på givna motivationsfaktorer 
För att få en överblick över fördelningen av motivationsfaktorerna har vi sammanställt 

ett diagram som visar medelvärdet för vardera fråga. Vi valde att låta varje fråga stå för 

varsin stapel i diagrammet. Det högsta medelvärde som var möjligt för varje fråga var 4. 

Det lägsta medelvärdet var det lägsta alternativet, alltså 1. Ju högre medelvärde, desto 

mer påverkar faktorn i frågan lokalvårdarnas motivation. Medelvärdet räknades genom 

summan poäng på varje fråga, dividerat med antal svarande. Nedan visas diagrammet 

över frågorna rangordnade utifrån medelvärdet.  

 

 
Diagram 1: Medelvärde för varje fråga. 

Diagrammet ovan (diagram 1) visar att frågan gällande relationer som var negativt 

formulerad (“Att min insats gör skillnad för någon annan har ingen påverkan på min 

motivation.”) var den fråga som fick det högsta medelvärdet (3,4), det var alltså den 

som respondenterna värderade högst i undersökningen. Den fråga som värderades lägst 

av respondenterna var den positivt formulerade frågan gällande utveckling (“Jag 

motiveras av möjligheten att avancera i arbetet.”) där medelvärdet endast var 2,6. I 

övrigt visar diagrammet dock en relativt jämn fördelning i medelvärdena, där 

skillnaderna endast handlar om decimaler. Vi kan utifrån detta diagram se att alla 

faktorer är ungefär lika viktiga för lokalvårdarnas motivation. I rubrikerna nedan visas 

svarsfördelningen på varje fråga, samt skillnader i svar beroende på vilken erfarenhet i 

branschen lokalvårdarna har. 
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5.2 Ansvar 
För att mäta hur många som ansåg att ansvar påverkade deras motivation ställdes till att 

börja med den positivt formulerade frågan “Jag motiveras av att kunna styra över mina 

egna arbetsuppgifter” (fråga 2 i enkäten, se appendix 1). Medelvärdet för denna fråga 

(se diagram 1) var likt många andra frågor 3,2, vilket tyder på att den anses vara ungefär 

lika viktig för respondenternas motivation som de andra frågorna. För att ge en mer 

detaljerad beskrivning om fördelningen av respondenternas svar på frågan visas nedan 

ett diagram där andelen svar är angivet i procent. 

 

 
Diagram 2: Svarsfördelning för fråga 2, "Jag motiveras av att kunna styra över mina egna arbetsuppgifter". 

Vi kan i diagrammet se att det är en stor del av lokalvårdarna som valt ett svar i den 

övre halvan av svarsalternativen. 39 % av respondenterna instämde helt med att ansvar 

över de egna arbetsuppgifterna påverkade deras motivation medan 43 % svarade att de 

instämde till stor del. I den undre halvan av svarsalternativen visade fördelningen att 12 

% av respondenterna instämde i påståendet till viss del, medan endast 6 % av 

respondenterna inte ansåg att ansvar över de egna arbetsuppgifterna motiverade dem.  

 

Den andra, negativt formulerade, frågan som ställdes var “Jag arbetar bäst när någon 

annan säger åt mig vad jag ska göra.” (fråga 13 i enkäten, se appendix 1). Även för 

denna fråga blev medelvärdet 3,2 (se diagram 1), vilket visar att frågan påverkar 

lokalvårdarens motivation ungefär lika mycket som de övriga frågorna. I diagram 3 

nedan följer fördelningen av respondenternas svar på frågan.  

 

 
Diagram 3: Svarsfördelning för fråga 13, “Jag arbetar bäst när någon annan säger åt mig vad jag ska göra”. 

I diagrammet går att utläsa att 44 % av de svarande lokalvårdarna ansåg att de inte 

arbetar bättre om någon annan säger åt dem vad de ska göra. Ytterligare 42 % svarade 

att de endast instämmer till viss del med påståendet. Det var bara 6 % av lokalvårdarna 

som ansåg att de till stor del arbetar bättre när de blir tillsagda vad de ska göra och 8 % 

som instämde helt med påståendet.  
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Sammanfattningsvis kan vi från de två ansvarsdiagrammen (Diagram 2 & 3) se att det 

är en betydligt större del av lokalvårdarna som motiveras av att ansvara och bestämma 

över sina egna arbetsuppgifter, än de som vill att någon annan bestämmer över vad de 

ska göra. Det är med andra ord endast en liten andel av lokalvårdarna som motiveras av 

att inte själva bestämma eller ansvara över sina arbetsuppgifter  

 

För att mäta om dessa två frågor är korrelerade med varandra, och på så vis mäter 

samma sak, gjordes först ett Cronbachs alfa test. Därefter, för att kontrollera resultatet 

av alfan, gjordes även ett Spearman-Brown test eftersom att det skulle kunna ge ett 

bättre resultat i och med att det är bättre anpassat till mätning av endast två variabler. 

Utifrån dessa test fick vi ut resultaten som visas i tabell 2 nedan.  

 
Tabell 2: Alfa-värde och korrelationskoefficient för frågorna under faktorn “Ansvar”. 

 
 

Som vi tidigare nämnt ska värdet på alfa vara över 0,7 för att det ska visa på en 

korrelation. Detta värde kunde dock dras ned om antalet frågor som mäts är för få, 

vilket kan vara fallet för vårt resultat. Resultatet visade nämligen (som vi kan se på den 

övre raden i tabell 2) ett alfa-värde på 0,658, vilket är under det rekommenderade värdet 

på 0,7. På den nedre raden i tabell 2 illustreras resultatet på Spearman-Brown testet för 

frågorna gällande ansvar. Vi har tidigare nämnt att detta värde ska vara över 0,8 för att 

det ska tyda på en korrelation. Resultatet för denna faktor blev 0,659, det finns alltså en 

korrelation mellan dessa variabler men den är inte tillräckligt stark för att vi ska kunna 

säga att de mäter samma sak. Vi måste därför undersöka dessa två frågor var och en för 

sig i chi-två testet istället för att undersöka dem tillsammans som en variabel. Nedan 

följer resultaten från de två chi-två test som genomfördes för frågorna om ansvar (se 

tabell 3) 

 
Tabell 3: Chi-två testets resultat för fråga 2, “Jag motiveras av att kunna styra över mina egna arbetsuppgifter” och 
fråga 13, “Jag arbetar bäst när någon annan säger åt mig vad jag ska göra”. 

 
 

I tabellen kan vi se P-värdet som Chi-två testet visade för de båda frågorna. Den positivt 

formulerade ansvarsfrågan (fråga 2), resulterade i ett P-värde som var 0,039, vilket är 

under signifikansnivån 0,05. Vi kan med andra ord säga att denna fråga har ett 

signifikant samband med erfarenheten i branschen. Alltså har lokalvårdare med olika 

erfarenhet i branschen svarat olika på den här frågan. Resultatet ger oss därför en 

indikation på att det finns ett samband mellan lokalvårdarnas erfarenhet i branschen och 

deras syn på motivation genom ansvar över de egna arbetsuppgifterna. Vi kan därför i 

detta fall förkasta nollhypotesen (H0a+). 
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P-värdet som Chi-två testet visade för den andra, negativt formulerade, frågan inom 

ansvar (fråga 13) visas på den nedre raden i tabell 3. Detta resultat visar dock en 

skillnad mot föregående test, då detta värde inte är signifikant. P-värdet är i detta fall 

0,171, vilket är för högt. Vi kan utifrån detta test inte säga att det finns ett samband 

mellan hur respondenterna ser på motivation genom att någon annan styr över deras 

arbetsuppgifter, och deras erfarenhet i branschen. Vi kan med andra ord inte förkasta 

nollhypotesen (H0a-) för den negativa ansvarsfrågan.  

 

Sammanfattningsvis kan vi för ansvarsfaktorerna se att det finns ett samband mellan att 

styra över sina arbetsuppgifter och erfarenhet. För att tydliggöra sambandet som visade 

sig för denna fråga har vi valt att redovisa en korstabell som visar det förväntade värdet 

(värdet som skulle bli om det inte fanns något samband) och det verkliga värdet (värdet 

som framkom utifrån våra data). Vi kan utifrån dessa siffror se om ett svarsalternativ 

valdes mer frekvent för en viss erfarenhetsgrupp än någon annan. Nedan följer 

korstabellen för den positivt formulerade ansvarsfrågan (tabell 4).  

 
Tabell 4: Korstabell för fråga 2, “Jag motiveras av att kunna styra över mina egna arbetsuppgifter”. 

 
 

I tabellen går att utläsa att det är fler respondenter som svarat 1 (instämmer inte) inom 

erfarenhetsgruppen 0-2 år än inom erfarenhetsgruppen 8-45 år. Det är alltså inte lika 

viktigt för erfarenhetsgruppen 0-2 år att ansvara över sina arbetsuppgifter som för de 

som arbetat 8-45 år i branschen.  

 

5.3 Utveckling 
För att mäta om lokalvårdarnas motivation påverkas av utveckling i arbetet valde vi att 

ställa två frågor om detta. I fråga 4 (se appendix 1) valde vi att ställa det positivt 

formulerade påståendet ”Jag motiveras av möjligheten att avancera i arbetet.”. Svaren 

på frågan visade ett medelvärde på 2,6 (se diagram 1), vilket var det lägsta medelvärdet 

som vi fick av alla frågor. Diagrammet nedan (diagram 4) visar den procentuella 

fördelningen av respondenternas svar för frågan uppdelat i de olika svarsalternativen.  
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Diagram 4: Svarsfördelning för fråga 4, “Jag motiveras av möjligheten att avancera i arbetet”. 

Som vi kan se i diagrammet är det flest respondenter som anser att möjligheten till 

avancemang i arbetet endast påverkar deras motivation till viss del (35 %) och därefter 

följer “instämmer till stor del” (31 %). Något mindre svarsfrekvens är det på 

“instämmer helt” (22 %) medan det är minst andel som svarat “instämmer inte“ (12 %).  

 

Det negativt formulerade påståendet för denna faktor var fråga 11 som gällde huruvida 

lönen har någon påverkan på respondenternas motivation (“En högre lön har ingen 

påverkan på min arbetsprestation.”). Denna fråga visade i diagram 1 ett medelvärde på 

3,2, vilket är ett högre medelvärde än för avancemangfrågan. Nedan visas fördelningen 

av svaren på frågan (diagram 5). 

 

 
Diagram 5: Svarsfördelning för fråga 11, “En högre lön har ingen påverkan på min arbetsprestation”. 

I diagrammet kan vi utläsa att det av alla svarande lokalvårdare är störst andel som 

svarat “Instämmer inte” (46 %). Därefter är det 36 % av lokalvårdarna som delvis 

instämt med påståendet att lön inte har någon påverkan på deras motivation. Endast 10 

% av respondenterna svarade att de höll med påståendet till stor del, och strax under 

denna andel svarade 8 % att de instämde helt. Diagrammet visar alltså att den största 

delen av lokalvårdarna inte, eller endast till viss del, håller med om att lönen inte har 

någon påverkan på deras motivation.  

 

Vi kan se att avancemang i arbetet inte påverkar lokalvårdarnas motivation lika mycket 

som en högre lön kan göra. I och med att de två frågorna behandlar två olika saker, kan 

det vara svårt att relatera dem till varandra. Men eftersom att de båda är ställda för att 

undersöka faktorn utveckling har vi valt att genomföra test gällande deras reliabilitet. 

Relabiliteten testade vi till att börja med genom Cronbachs alfa och sedan ett Spearman-

Brown, dessa resultat går att utläsa i tabellen nedan.  
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Tabell 5: Alfa-värde och korrelationskoefficient för frågorna under faktorn “Utveckling”. 

 
 

Tabell 5 visar på den övre raden att värdet på alfa är 0,219, vilket är för lågt då det helst 

ska vara över 0,7. Alltså tyder detta resultat på att det inte finns någon korrelation 

mellan de två frågorna. Spearman-Brown testets resultat går även det går att utläsa i 

tabell 5 ovan, men på den nedre raden. Även detta test resulterade i en låg korrelation 

mellan de två frågorna vi ställt för att undersöka utvecklingsfaktorn då värdet var 

samma som för alfa. Vi kan alltså inte säkerställa att dessa två frågor mäter samma sak 

och väljer därför att inte slå ihop dem i ett chi-två test. Vi genomförde därmed två 

separata Chi-två test för att se om någon av dem har något samband med lokalvårdarnas 

erfarenhet i branschen (se tabell 6).  

 
Tabell 6: Chi-två testets resultat för fråga 4, “Jag motiveras av möjligheten att avancera i arbetet” och fråga 11, 
“En högre lön har ingen påverkan på min arbetsprestation”. 

 
 

I tabell 6 kan vi på den övre raden se att resultatet av chi-två testet för 

utvecklingsfaktorn avancemang (fråga 4) gav P-värdet 0,686, vilket är för högt. Det 

finns alltså inte något signifikant samband mellan denna fråga och erfarenhet i 

branschen. Vi kan i detta fall inte förkasta nollhypotesen (se H0b+ i tabell 1).  

 

På den nedre raden i tabellen kan vi se om sambandet mellan en högre lön (fråga 11) 

och respondentens erfarenhet i branschen är signifikant. Testet visade ett P-värde på 

0,219, vilket är en för hög siffra för att vi skall kunna säga att det finns något samband. 

Vi kan i detta fall inte förkasta nollhypotesen (se H0b- i tabell 1). 

 

Sammanfattningsvis kan vi för dessa två frågor gällande utveckling se att deras P-

värden är för höga för att vi ska kunna säga att det finns något samband mellan hur 

respondenterna svarat på frågan och vilken erfarenhet de har i branschen. Eftersom att 

testet inte visade att det fanns något signifikant samband kommer vi inte att vidare 

undersöka hur svarsfördelningen ser ut beroende på erfarenhet.  

 

5.4 Mål 
Nästa faktor vi ville undersöka var hur viktigt mål var för en lokalvårdares motivation. I 

fråga 6 (se appendix 1) ställdes påståendet “Jag arbetar bäst när jag arbetar mot ett 

tydligt utsatt mål.”. Medelvärdet för svaren på denna fråga var 3 (se diagram 1). Nedan 

följer den svarsfördelning som angavs till detta påstående och som ligger till grund för 

medelvärdet (diagram 6).  
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Diagram 6: Svarsfördelning för fråga 6, “Jag arbetar bäst när jag arbetar mot ett tydligt utsatt mål”. 

Vi kan i diagrammet tydligt se att det är en större andel respondenter som anser att 

arbete mot ett tydligt utsatt mål till stor del eller helt har en påverkan på deras 

motivation. 37 % av lokalvårdarna instämde helt i påståendet och 37 % instämde till 

stor del. Vidare var det en lägre andel (20 %) som delvis instämde med påståendet. 

Lägst andel lokalvårdare var det som kryssade för svarsalternativet “instämmer inte” för 

påståendet, det var endast 6 %. Det var alltså få respondenter som ansåg att de inte 

arbetar bättre när de har utsatta mål.  

 

I fråga 9 (se appendix 1) gavs respondenterna det negativt formulerade påståendet “Jag 

motiveras av att arbeta utan att ha ett specifikt mål.”. Medelvärdet på denna fråga var 

3,3 (se diagram 1), vilket var det näst högsta medelvärde av alla frågor. I diagram 7 

nedan visas svarsfrekvensen på de olika svarsalternativen.  

 

 
Diagram 7: Svarsfördelning för fråga 9, “Jag motiveras av att arbeta utan att ha ett specifikt mål”. 

Som vi kan se i diagrammet är det flest respondenter (61 %) som inte instämmer med 

påståendet. Ytterligare 20 % ansåg att de endast delvis instämmer med påståendet. 

Därefter var det 10 % som kryssade för “instämmer till stor del” och 9 % som instämde 

helt med påståendet. Det visar alltså att det är en stor andel lokalvårdare som anser att 

de behöver ha ett utsatt mål för att de ska bli motiverade i sitt arbete.  

 

För att se om de två frågorna korrelerar med varandra, och förklarar samma variabel 

utfördes ett Cronbachs alfa test, samt ett Spearman-Brown test. Tabell 7 nedan visar 

resultaten av dessa test.   
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Tabell 7: Alfa-värde och korrelationskoefficient för frågorna under faktorn “Mål”. 

 
 

Frågorna gällande faktorn mål har, som det går att se i tabellen, ett lågt värde på alfa, då 

det endast var 0,506. De visar alltså inte en tillräckligt hög korrelation för att vi kan 

säga att de undersöker samma sak. Resultatet på Spearman-Brown testet visas på den 

nedre raden i tabell 7 ovan. Vi kan även i det testet se att korrelationen mellan de två 

frågorna är låg då det endast gav korrelationskoefficienten 0,508. Vi kan därför inte 

säga att dessa två frågor förklarar samma variabel. Utifrån detta kommer vi inte att 

lägga samman svaren på de två frågorna vid genomförandet av Chi-två testet. Frågorna 

kommer istället att behandlas separata när de testas för att undersöka om det finns något 

samband mellan dem och bakgrundsvariabeln. Nedan följer resultaten på de två olika 

Chi-två test som genomfördes för frågorna (se tabell 8).  

 
Tabell 8: Chi-två testets resultat för fråga 6, “Jag arbetar bäst när jag arbetar mot ett tydligt utsatt mål” och fråga 
9, “Jag motiveras av att arbeta utan att ha ett specifikt mål”. 

 
 

Då den övre raden i tabell 8 visas resultatet från testet för den positivt formulerade 

frågan (fråga 6) om faktorn mål. Vi kan utifrån detta resultat se att P-värdet är 0,825, 

eftersom att värdet inte är under 0,05 kan vi inte säga att det finns något signifikant 

samband mellan hur mål påverkar motivationen och vilken erfarenhet lokalvårdarna har 

i branschen. Vi kan alltså inte förkasta nollhypotesen, H0c+. 

 

Resultatet för det andra Chi-två testet gällande den negativt formulerade målfrågan 

(fråga 9) visade en stor skillnad jämfört med den negativt ställda frågan. Detta resultat 

visar att det finns ett signifikant samband mellan att arbeta utan ett specifikt mål och 

erfarenhet i branschen, då värdet är under signifikans nivån. Vi kan i detta fall förkasta 

nollhypotesen, (se H0c- i tabell 1).  

 

Utifrån ovanstående resultat kan vi alltså säga att det finns ett samband mellan den 

andra frågan och respondenternas erfarenhet. Vi kommer därför för den frågan att 

undersöka skillnaderna mellan svaren genom en korstabell (tabell 9).  
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Tabell 9: Korstabell för “Jag motiveras av att arbeta utan att ha ett specifikt mål”. 

 
 

I korstabellen (tabell 9) kan vi utläsa de förväntade och de verkliga värdena för svaren i 

den negativt formulerade målfrågan. Eftersom frågan var negativt formulerad har här 

värdena kastats om så att 1 betyder instämmer helt och 4 betyder instämmer inte. I 

tabellen går att utläsa att det är fler som har svarat 1 (instämmer helt) på påståendet ur 

erfarenhetsgruppen 0-2 år, medan det är färre ur erfarenhetsgruppen 8-45 år. Det är 

alltså viktigare för lokalvårdare som arbetat inom branschen längre än 2 år att ha ett 

tydligt mål för att kunna motiveras än det är för de som arbetat i branschen under en 

kortare tid.  

 

5.5 Feedback 
För att undersöka om feedback påverkade motivationen ställdes först den positivt 

formulerade frågan (fråga 8, se appendix 1) “Jag arbetar bättre när jag får feedback 

från min chef/ledare.”. Resultatet blev, likt som för många andra frågor, ett medelvärde 

på 3,2 (se diagram 1). Nedan följer svarsfördelningen för detta påstående.  

 

 
Diagram 8: Svarsfördelning för fråga 8, “Jag arbetar bättre när jag får feedback från min chef/ledare”. 

I diagram 8 går det att se att det var störst andel respondenter (48 %) som instämde helt 

med påståendet att de arbetar bättre när de får feedback från sin chef/ledare. 33 % av 

respondenterna svarade att de instämde till stor del. Det var en mindre andel (15 %) som 

endast instämde delvis, och minst var andelen som inte instämde alls med påståendet (5 

%). Svarsfördelningen visar alltså att feedback från chef eller ledare är viktigt för att 

lokalvårdarna ska motiveras till att arbeta bättre. Det var en betydligt mindre andel som 

ansåg att feedback inte påverkade deras arbetsprestation.  

 

Därefter ställdes fråga 7 (se appendix 1), som var negativt formulerad, “Vad andra 

tycker om min arbetsprestation har ingen påverkan på min motivation.”. Även denna 
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fråga hade 3,2 som medelvärde (se diagram 1), vilket grundats i svarsfördelningen som 

nedan illustreras i diagram 9.  

 

 
Diagram 9: Svarsfördelning för fråga 7, “Vad andra tycker om min arbetsprestation har ingen påverkan på min 
motivation”. 

I diagrammet går att utläsa att den största andelen av respondenterna inte instämde med 

påståendet, det var 55 % som alltså ansåg att vad andra tycker om deras arbete påverkar 

deras motivation. Därefter var det 18 % som endast instämde delvis med påståendet.  

16 % instämde till stor del och 11 % instämde helt med att vad andra tycker om deras 

arbete inte har någon påverkan på deras motivation. Respondenterna bryr sig alltså 

mycket om vad andra tycker om deras prestation.  

 

Vidare undersöktes de två frågornas korrelation med varandra genom ett Cronbachs alfa 

test och ett Spearman-Brown test. Nedan visas de resultat som de två testen visade i 

tabell 10. 

 
Tabell 10: Alfa-värde och korrelationskoefficient för frågorna under faktorn “Feedback”. 

 
 

I tabellen går att utläsa att värdet på Cronbachs alfa var 0,314. Värdet för våra frågor 

gällande feedback fick alltså ett för lågt värde för att det ska visa att det finns någon 

korrelation mellan dem. Vidare visas på den nedre raden i tabell 10 resultatet från 

Spearman-Brown testet, det skilde sig knappt från alfa-värdet då det var 0,319. Det är 

med andra ord för lågt för att vi ska kunna säga att de korrelerar med varandra. Vi kan 

utifrån dessa två test alltså inte säga att de två frågorna mäter samma sak. På grund av 

detta kommer vi i Chi-två testet att behandla dessa två frågor separat. Det kommer alltså 

att finnas ett test för vardera fråga i relation till lokalvårdarnas erfarenhet i branschen. 

Nedan följer de resultat som Chi-två testen visade i tabell 11. 
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Tabell 11: Chi-två testets resultat för fråga 8, “Jag arbetar bättre när jag får feedback från min chef/ledare” och 
fråga 7, “Vad andra tycker om min arbetsprestation har ingen påverkan på min motivation”. 

 
 

Resultatet för den positivt formulerade frågan (fråga 8) gällande feedback illustreras på 

den övre raden i tabellen, vi kan där utläsa att P-värdet är 0,283 vilket inte är 

signifikant. Vi kan alltså inte förkasta nollhypotesen (se H0d+ i tabell 1). Vi kommer 

därför inte att vidare undersöka vilka erfarenhetsgrupper som svarat vad, då det inte 

finns någon signifikant skillnad mellan dem.   

 

Den andra feedbackfrågan (fråga 7) som ställdes visade inte heller något signifikant 

samband mellan lokalvårdarnas erfarenhet i branschen och hur de svarade på frågan, då 

resultatet visade ett P-värde som var 0,25. Vi kan därför inte heller i detta fall förkasta 

nollhypotesen, (se H0d- i tabell 1). 

 

5.6 Arbetsdesign 
För att undersöka faktorn arbetsdesign ställdes den positivt formulerade frågan ”Jag 

blir motiverad av att ha varierande arbetsuppgifter.” (se fråga 10 i appendix 1). 

Medelvärdet som denna fråga fick var 3,1 (se diagram 1).  

 

 
Diagram 10: Svarsfördelning för fråga 10, ”Jag blir motiverad av att ha varierande arbetsuppgifter”. 

I diagram 10 ovan går det att se hur svarsfördelningen såg ut för de olika alternativen 

som gavs i frågan. Enligt diagrammet var det störst andel (48 %) som svarade 

“instämmer helt” till påståendet att de blir motiverade av varierande arbetsuppgifter. 

Därefter var det 29 % av lokalvårdarna som svarade att de instämde till stor del på att 

varierande arbetsuppgifter motiverade dem. 14 % instämde endast delvis med 

påståendet, och 9 % av respondenterna instämde inte alls. Vi kan alltså se att varierande 

arbetsuppgifter har en positiv påverkar på en stor del lokalvårdarnas motivation. 

 

Därefter ställdes en fråga om utmaning (se fråga 5 i appendix 1) som ett negativt 

formulerat påstående. Påståendet löd “Jag motiveras av ett arbete där jag inte behöver 

utmana mig själv.”. Resultatet av denna fråga gav ett medelvärde på 3 (se diagram 1). 

Nedan kan vi i diagram 11 utläsa fördelningen av hur respondenterna valt de olika 

svarsalternativen för frågan.   
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Diagram 11: Svarsfördelning för fråga 5, “Jag motiveras av ett arbete där jag inte behöver utmana mig själv”. 

Ur diagrammet går att utläsa att det var nästan lika många som inte instämde med 

påståendet som de som delvis instämde med det. Därefter var det 19 % av 

respondenterna som instämde till stor del, och 10 % som instämde helt med att de 

motiveras av ett arbete där de inte behöver utmana sig själva. De flesta motiveras alltså 

av att ha ett utmanande arbete. 

 

För att undersöka dessa två frågors korrelation med varandra, genomfördes ett 

Cronbachs alfa test och Spearman-Brown test. Resultatet från dessa test visas i tabellen 

nedan (tabell 12).  

 

Tabell 12: Alfa-värde och korrelationskoefficient för frågorna under faktorn “Arbetsdesign”. 

 
 

På den övre raden går att utläsa att resultatet för Cronbachs alfa för frågorna under 

faktorn “Arbetsdesign” var 0,455 vilket är ett för lågt värde för att det ska visa att det 

finns en korrelation mellan dessa två frågor. Resultatet på Spearman-Brown test blev 

detsamma som alfa-värdet, alltså 0,455 (se nedre raden i tabell 12). Värdet på 

koefficienten var med andra ord inte tillräckligt högt för att vi ska kunna anta att det 

finns en korrelation. Med tanke på detta väljer vi inte att lägga ihop dessa frågors 

resultat när vi utför Chi-två testet. De två frågorna kommer istället att testas var och en 

för sig mot lokalvårdarnas erfarenhet i branschen. Nedan följer de resultat som Chi-två 

testen visade i tabell 13. 

 
Tabell 13: Chi-två testets resultat för fråga 10, ”Jag blir motiverad av att ha varierande arbetsuppgifter” och fråga 
5, “Jag motiveras av ett arbete där jag inte behöver utmana mig själv”. 

 
 

Chi-två testets resultat för det positivt formulerade påståendet visade sig inte vara 

tillräckligt signifikant (se den övre raden i tabell 13). Resultatet på 0,085 visar att det 



52 
 

inte finns ett tydligt samband mellan erfarenhet i branschen och hur respondenterna har 

valt att svara på frågan. Vi kan i detta fall inte förkasta nollhypotesen (se H0e+ i tabell 1). 

Då testet inte visade att det finns någon skillnad mellan erfarenhetsgrupperna kommer 

vi inte att dela upp svaren för att se om det finns något mönster i hur de har svarat.  

 

På den nedre raden i tabell 13 ovan visas även det resultat som Chi-två testet gav för 

den negativa frågan om arbetsdesign (se fråga 5 i appendix 1). Där går att utläsa att P-

värdet ligger under signifikansnivån, vilket tyder på att det för denna fråga finns ett 

samband mellan vilken erfarenhet lokalvårdarna har och hur de motiveras av att inte 

behöva utmana sig själva. Vi kan i detta fall förkasta nollhypotesen (se H0e- i tabell 1). 

För att få en överblick hur svarsfördelningen ser ut mellan de olika 

erfarenhetsgrupperna har vi tagit fram en korstabell för detta (se tabell 14).   

 
Tabell 14: Korstabell för “Jag motiveras av ett arbete där jag inte behöver utmana mig själv”. 

 
 

Eftersom denna fråga var den som var negativt formulerad har värdena här kastats om 

så att 1 betyder instämmer helt och 4 betyder instämmer inte. Det går i tabellen att 

uttyda att det är fler respondenter ur erfarenhetsgruppen 0-2 år som instämmer helt (1) 

eller till stor del (2) med påståendet att utmaning i arbetet inte påverkar deras 

motivation, än de som svarat detta i de övriga två erfarenhetsgrupperna (3-7 år och 8-45 

år). Vidare är det fler i erfarenhetsgrupperna 3-7 år och 8-45 år som endast delvis 

instämmer (3) eller inte instämmer alls (4) än de som svarat så i erfarenhetsgruppen 0-2 

år. Vi kan utifrån detta resultat se att det är viktigare för de lokalvårdare som har längre 

erfarenhet att ha ett utmanande arbete än det är för de som har kortare erfarenhet.  

 

5.7 Relationer 
Den sista motivationsfaktorn som undersöktes var Relationer. För denna faktor ställdes, 

som för alla andra, två frågor där den ena var positivt formulerad och den andra negativt 

formulerad. Den positivt formulerade frågan var följande “Jag presterar bättre när jag 

vet att min insats påverkar någon annan positivt.” (se fråga 3 i appendix 1). 

Medelvärdet för denna fråga var likt som de flesta andra medelvärdena 3,2  

(se diagram 1).  
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Diagram 12: Svarsfördelning för fråga 3, “Jag presterar bättre när jag vet att min insats påverkar någon annan 
positivt”. 

Vi kan i diagram 12 ovan se hur de olika lokalvårdarna instämde med påståendet. Störst 

andel av respondenterna instämde helt (43 %). Därefter var det 39 % som instämde till 

stor del med påståendet, att de arbetar bättre om de vet att det påverkar någon annan 

positivt. 17 % instämde delvis, medan det endast var 1 % av respondenterna som inte 

instämde med påståendet alls. Detta visar alltså att det är en större andel av 

lokalvårdarna som anser att de arbetar bättre när de vet att deras arbete påverkar någon 

annan positivt, än de som inte tycker det.  

 

För att vidare undersöka denna faktor, ställdes även ett negativt påstående i fråga 12 (se 

appendix 1), “Att min insats gör skillnad för någon annan har ingen påverkan på min 

motivation.”. Resultatet av denna fråga visade 3,4 vilket var det högsta medelvärde av 

alla ställda frågor (se diagram 1). Diagrammet nedan visar andelen svarande på varje 

svarsalternativ (diagram 13).   

 

 
Diagram 13: Svarsfördelning för fråga 12, “Att min insats gör skillnad för någon annan har ingen påverkan på min 
motivation”. 

I diagrammet går det att utläsa att över hälften av de svarande lokalvårdarna (56 %), inte 

instämde med påståendet och 28 % instämde delvis. Endast en liten andel (11 %) 

instämde med påståendet till stor del, och 5 % instämde helt. Det är alltså en stor andel 

av respondenterna som anser att deras motivation påverkas av att deras insats gör 

skillnad för någon annan.  

 

Det var, utifrån båda frågorna gällande faktorn, en stor andel som ansåg att deras 

prestation och motivation förbättras och påverkas av att det gör skillnad för någon 

annan. Vidare mättes de två frågornas korrelation med varandra genom ett Cronbachs 
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alfa test och ett Spearman-Brown test. Nedan visas resultatet från dessa tester en tabell 

(tabell 15).  

 
Tabell 15: Alfa-värde och korrelationskoefficient för frågorna under faktorn “Relationer”. 

 
 

Som det går att se i tabellen är alfa-värdet 0,538, det är alltså för lågt för att vi ska 

kunna anta att det finns en korrelation mellan frågorna. Resultatet från Spearman-Brown 

testet visas på den nedre raden i tabellen. Det går där att utläsa att korrelationen antar 

värdet 0,54, även denna korrelation är alltså för låg. Vi kan därmed inte säga att dessa 

frågor faktiskt mäter samma sak. Vi kommer därför inte att kunna lägga samman svaren 

från dessa frågor vid genomförandet av ett Chi-två test. Utan vi kommer istället att göra 

två separata Chi-två test, för att undersöka om det finns något samband mellan dessa 

frågor och bakgrundsvariabeln erfarenhet i branschen. Nedan följer resultaten från Chi-

två testen (tabell 16).  

 
Tabell 16: Chi-två testets resultat för fråga 3, “Jag presterar bättre när jag vet att min insats påverkar någon annan 
positivt” och fråga 12, “Att min insats gör skillnad för någon annan har ingen påverkan på min motivation”. 

 
 

I tabellen går det att se resultatet för Chi-två testet som gäller sambandet mellan den 

positivt formulerade relationsfrågan (se fråga 3 i appendix 1) och lokalvårdarnas 

erfarenhet i branschen, detta visade P-värdet 0,454 och är alltså inte signifikant. Vi kan 

med andra ord inte förkasta nollhypotesen (se H0f+ i tabell 1).  

 

Den andra relationsfrågan (se fråga 12 i appendix 1) undersöktes likt som övriga frågor i 

ett Chi-två test och resultatet visade inte på något signifikant samband. P-värdet blev 

0,719 vilket är betydligt högre än 0,05. Det går alltså inte att säga att det finns något 

samband mellan hur lokalvårdarna valt att svara på denna fråga och hur lång erfarenhet 

de har i branschen och vi kan inte förkasta nollhypotesen (se H0f- i tabell 1).  
 

Sammanfattningsvis kan vi för de två relationsfrågorna se att ingen av dem visade något 

signifikant samband med hur lång erfarenhet lokalvårdarna har i branschen. Eftersom att 

ingen av dessa nollhypoteser kunde förkastas kommer det inte utföras några vidare 

tester på någon av dessa frågor i undersökningen.  

 

5.8 Övriga motivationsfaktorer 
Som en tilläggsfråga i enkäten valde vi att låta respondenterna svara på om det var 

någonting annat utöver de faktorer vi nämnt som de blev motiverade av (se fråga 14 i 

appendix 1). Utav de 107 respondenter som fullständigt svarade på enkäten i denna 

undersökning var det 17 som svarade ja på denna fråga och därmed även lade till egna 

tankar om vad som motiverar dem utöver de faktorer vi tagit upp. Nedan följer en lista 
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med de tillägg som respondenterna gjorde (en vidare utvärdering gällande dessa 

kommer att tas upp i kapitel 6, analys och diskussion): 

 
Tabell 17: Respondenternas egna tillägg från fråga 14, "Jag blir motiverad till att utföra mitt arbete av andra 
faktorer som inte nämnts i påståendena ovan". 

 
 

5.9 Dagens motivation 
För att undersöka om lokalvårdarna var motiverade trots att vi inledningsvis identifierat 

att hygienfaktorerna är bristfälliga, valde vi att avsluta enkäten med en fråga gällande 

detta. Fråga 15 löd “Jag känner mig mycket motiverad till att utföra mitt 

arbete.”.  Nedan visas ett diagram (diagram 14) över andelen svarande på varje 

svarsalternativ.  
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Diagram 14: Svarsfördelning för fråga 15, “Jag känner mig mycket motiverad till att utföra mitt arbete”. 

I diagrammet går det att se att en stor del (47 %) av de tillfrågade lokalvårdarna svarade 

att de instämmer helt med påståendet att de känner sig motiverade till att utföra sitt 

arbete. Ytterligare 33 % instämde till stor del med påståendet. Vidare svarade 15 % att 

de endast delvis instämde med påståendet.  Men, det fanns även en liten andel 

respondenter som inte instämde med påståendet, detta var 5 %. Vi gjorde även för denna 

fråga ett Chi-två test för att se om det fanns något samband mellan hur motiverade 

respondenterna är beroende på hur lång erfarenhet de har i branschen. Resultatet visas i 

tabell 18 nedan.  

 
Tabell 18: Chi-två testets resultat för fråga 15, “Jag känner mig mycket motiverad till att utföra mitt arbete”. 

 
 

I tabellen visas resultatet för detta test som inte visade på något signifikant samband då 

P-värdet för denna var 0,247 och alltså för högt. Det finns med andra ord ingen 

indikation på att motivationen hos lokalvårdarna skulle skilja sig beroende på hur lång 

erfarenhet de har.  

 

Frågorna vi ställt till respondenterna gäller i första hand vad de blir motiverade av, men 

i och med att den sista frågan gällde hur motivationen ser ut i dagsläget undersökte vi 

även om dessa har någon koppling till varandra. Alltså om de olika faktorfrågorna har 

något samband med dagens motivation. För att undersöka detta valde vi att göra en 

multipel regression i SPSS, där mäts om det finns något linjärt samband mellan x-

variablerna och y-variabeln, vilket i vårt fall innebär ett samband mellan faktorerna och 

dagens motivation.  

 

Vi började med att titta på ett histogram samt en residualplott för att se om värdena i 

undersökningen var normalfördelade. Ingen av dessa visade något avvikande då vi i 

histogrammet kunde uttyda en viss klockform, samt att residualplotten visade på en 

tydlig fördelning längs linjen (se appendix 3 och 4). När det gäller kollineariteten i 

denna modell visade VIF-värdena inte på några inbördes korrelationer mellan frågorna 

då inget värde var över 2 och den kritiska gränsen är från 10 och uppåt, se tabell 19 

nedan. 
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Tabell 19: VIF-värden och signifikansvärden från regressionsanalysen. 

 
 

Den multipla regressionen resulterade i en förklaringsgrad (R
2
) (Wahlgren, 2005, s. 

104) som var 0,404 (se appendix 2), det betyder att y variabeln (motivation) kan 

förklaras till 40,4 % av en variation i de oberoende variablerna (faktorfrågorna). 

Förklaringsgraden kan anta ett värde mellan 0 och 1, där 0 inte visar på någon som helst 

förklaring av y variabeln medan 1 innebär en fullständig förklaring (Lantz, 2011, s. 70). 

Det innebär att förklaringsgraden som i vårt fall blev 40,4 % inte är särskilt bra, men 

den är ändå bättre än ingen förklaring alls. Det skulle kunna bero på att vissa av 

frågorna förklarar motivation mer än andra. För att se vilka frågor som skulle kunna 

påverka dagens motivation tittade vi på de olika variablernas signifikansnivåer, dessa 

signifikansnivåer går att utläsa i tabell 19 ovan. I testet framgår att signifikansnivån för 

både den positiva och den negativa relationsfrågan, den negativa arbetsdesignfrågan, 

den positiva och den negativa målfrågan, den negativa feedbackfrågan, samt för den 

negativa utvecklingsfrågan är för hög, det vill säga över signifikansnivån 5 %. Dessa 

frågor verkar med andra ord inte ha något betydande samband med den beroende 

variabeln, alltså dagens motivation. De frågor som visade sig vara signifikanta, som 

alltså antagit ett mindre värde än 0,05, var i detta fall både den positiva och den negativa 

ansvarsfrågan som visade ett värde på 0,009 respektive 0,012, den positiva 

utvecklingsfrågan med värdet 0,015, den positiva feedbacksfrågan med 0,018, samt den 

positiva arbetsdesignfrågan som antog värdet 0,008. Det innebär att dessa fem faktorer 

som alla var under signifikansnivån har en påverkan på lokalvårdarnas nuvarande 

motivation. Det kan alltså betyda att det är på grund av dessa faktorer som 

förklaringsgraden blev 40,4 %. 
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6. Analys & Diskussion  

I detta kapitel analyseras och diskuteras det insamlade datamaterialet i relation till de 

teorier som tagits upp i kapitel 3. Vi försöker i detta kapitel att hitta eventuella mönster 

eller samband mellan det empiriska materialet och teorin. Först och främst kommer vi i 

rubrik 6.1 till och med 6.8 att gå igenom resultatet på vad som kan motivera 

lokalvårdarna, samt om det finns någon skillnad beroende på hur länge de arbetat i 

branschen. Därefter kommer vi i att analysera kring hur lokalvårdarnas motivation ser 

ut i dagsläget, samt om de olika faktorerna eventuellt påverkar dagens motivation.  

 

6.1 Medelvärde på givna motivationsfaktorer 
Medelvärdena för de olika frågorna blev alla nästan lika stora. De som skilde sig från 

mängden var den negativt formulerade relationsfrågan som fick det högsta medelvärdet, 

medan den positivt formulerade utvecklingsfrågan i stället fick det lägsta medelvärdet. 

Den relativt jämna fördelningen skulle kunna förklaras av att respondenterna ansåg att 

alla dessa faktorer var viktiga för deras motivation. Genom att vi ”gav” respondenterna 

dessa faktorer, behövde de inte själva fundera ut vad det är som kan motivera dem, det 

skulle alltså kunna vara så att vi påverkade deras svar. Anledningen till blandningen 

mellan positivt och negativt formulerade frågor var att vi ville undvika att 

respondenterna bara höll med i påståendet, vilket de enligt Ejlertsson (2014, s. 56f) har 

en tendens att göra vid påståenden. Däremot skulle vi kanske behövt ställa fler frågor 

för varje faktor än endast de två som nu ställdes, det kanske hade lett till en tydligare 

fördelning. Eller så är det helt enkelt så att respondenterna värderar dessa faktorer som 

motivation ganska likvärdigt.  

I och med att alla faktorer var nästan lika viktiga kan vi ta stöd i den kritik som Maslow 

(1943) och Herzberg et al. (1959/1993) fått. Dels då resultatet tyder på att det inte finns 

någon hierarkisk ordning på de olika faktorerna, vilket kan styrkas av den studie som 

utförts av Wahba och Bridwells (1976, s. 220f, 224-227). Vidare tyder resultatet även 

på att de faktorer vi tagit med, som Herzberg et al. (1959/1993) menar är hygienfaktorer 

(lön och relationer), faktiskt fungerar som motivationsfaktorer. Detta stöds även av den 

kritik som House och Wigdor (1967, s. 385) samt Ewen (1964, s. 163) riktat mot teorin 

av Herzberg et al. (1959/1993), då de menar att det inte finns någon sådan uppdelning 

mellan hygien- och motivationsfaktorer.  

 

6.2 Ansvar 
Vi kan i detta steg i processen se likheter, skillnader och mönster mellan de teorier vi 

tagit del av samt vår insamlade empiriska data. Motivationsfaktorn “Ansvar” visade i 

sin teoretiska bakgrund att det kunde resultera i en större tillfredsställelse och 

motivation hos en arbetare (Herzberg et al., 1959/1993, s. 60). Med ansvar menades att 

arbetaren får befogenhet att ansvara över sina egna arbetsuppgifter och arbetsmetoder 

(Leach et al., 2003, s. 28; Wall et al., 2002, s. 147; Vroom, 1964, s. 138f). Utifrån den 

empiriska insamlingen som gjorts visade det sig att en stor andel av respondenterna i 
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undersökningen motiverades av att ansvara över sina egna arbetsuppgifter. Det var även 

en stor del som ansåg att de inte motiverades att arbeta bättre om någon annan bestämde 

över vad som skulle göras. Utifrån dessa data kan vi tydligt se att respondenterna ansåg 

att det var viktigt för dem att bestämma och ansvara över sina egna arbetsuppgifter 

snarare än att någon annan bestämmer över dem. Trots att svarsfördelningen på de båda 

frågorna såg väldigt lika ut visade de statistiska testerna att det inte var någon 

korrelation mellan dem, det betyder att det inte är säkert att de två frågorna faktiskt 

undersöker samma sak. Den låga korrelationen kan bero på att respondenterna inte 

förstått frågorna, eller att de inte har satt sig in i enkäten tillräckligt. Det kan även bero 

på att vi dragit felaktiga slutsatser om att “styra över sina egna arbetssysslor” och “att 

någon annan säger vad som ska göras” är motsatser till varandra och att de både ingår 

under faktorn ansvar.  

 

Däremot kan vi säga att de båda frågorna påverkar lokalvårdarnas motivation. Det går 

även att koppla till den tidigare forskningen då exempelvis Zhang och Bartol (2010) 

menar att ansvar och kontroll kan leda till att en person blir mer tillfredsställd. 

Dessutom stämmer detta överens med Forresters (2000, s. 69) åsikt att effektiviteten 

och motivationen kan öka om en person får möjlighet att ta eget ansvar. Eftersom att 

många lokalvårdsarbetare utför uppdrag själva kan det innebära att arbetet faktiskt 

bygger mycket på eget ansvar. Det kan vara anledningen till att ansvar är viktigt för 

dem, då de egentligen måste ha ansvar för att kunna utföra arbetet. 

 

Den forskning som finns inom ansvar, visar även att implementation av ansvar i 

lärandesituationer fungerar bättre hos en individ med kort erfarenhet än en individ med 

lång erfarenhet (Aherne et al., 2005, s. 951f). Det var därför för oss i den empiriska 

undersökningen intressant att se om det fanns någon skillnad i denna motivationsfaktor 

beroende på vilken erfarenhet lokalvårdarna har i branschen. Som vårt resultat visade 

fanns det dock ingen skillnad mellan respondenternas erfarenhet och vad de ansåg om 

att någon annan bestämmer vad de ska göra. 

 

Den positivt formulerade ansvarsfrågan visade däremot ett samband mellan 

lokalvårdarnas erfarenhet i branschen, och hur de valde att svara. Vi kunde därför för 

denna fråga förkasta nollhypotesen, att det inte finns något samband. Vidare visade det 

sig att det är viktigare för lokalvårdare med lång erfarenhet att ansvara över sina egna 

arbetsuppgifter än vad det är för en lokalvårdare med kort erfarenhet. Trots att Aherne 

et al. (2005, s. 951f) säger att ansvar är mer effektivt hos en person med kort erfarenhet, 

verkar det i vår studie som att de inte anser att det är så viktigt. De med kort erfarenhet 

tenderar att tycka att de inte arbetar bättre om de får styra över sina egna 

arbetsuppgifter. Detta kan bero på att de med kort erfarenhet ofta blir tillsagda vad de 

ska göra då de inte fått in någon egen rutin på alla olika arbetsuppgifter i och med att de 

är ganska nya i branschen. De vet då kanske inte vad som ska göras, och kan, vill eller 

vågar därför inte ta några egna initiativ eller ta ansvar över någon egen del. De har 

heller inte hunnit få någon kunskap om vad som fungerar bäst, och i vilken ordning 

sysslorna bör utföras på effektivast sätt. Personer med längre erfarenhet besitter 

förmodligen bättre kunskap om vad som ska göras och hur det ska göras, det kan därför 

vara viktigare för dessa personer att få bestämma över vilka arbetsuppgifter de ska göra, 

och i vilken ordning de gör dem. Sådana personer kanske känner sig mer hämmade och 

begränsade när de inte får bestämma fastän de kan rutinerna. 
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Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår empiriska och teoretiska insamling se att ansvar 

är viktigt för lokalvårdarna. Dessutom har vi kunnat urskilja att det främst är de med 

längre erfarenhet som anser att ansvar är en viktig motivationsfaktor för dem. I och med 

att båda frågorna vi ställde under faktorn ansvar tyder på att de är viktiga för 

lokalvårdarnas motivation väljer vi att behålla dem under en och samma 

huvudrubrik/faktor trots att de inte visade sig korrelera med varandra i Cronbachs alfa 

testet eller i Spearman-Brown testet. Då det visat sig vara motiverande med ansvar så är 

det bra att ledarna och cheferna vet hur de ska gå tillväga för att kunna ge en person 

ansvar. Vi kan därför använda oss av Cattaneo och Chapmans (2010) tre steg. Vi 

rekommenderar därför alla ledare att använda dessa tre steg för att först se till att skapa 

ett mål med ansvaret, därefter arbetsuppgifter som matchar och uppfyller målet. Sedan 

ska dessa arbetsuppgifter analyseras tillsammans med arbetaren, genom att diskutera om 

målet kunde nås genom dessa eller inte, för att sedan gå tillbaka på det första steget att 

definiera nya mål (Cattaneo & Chapman, 2010, s. 647).  Vi anser att dessa steg skulle 

passa bra till lokalvården då de tillsammans med ledarna får bestämma mål och 

arbetsuppgifter, vilket i sig visar att arbetaren får ansvar då den får vara med och 

bestämma. 

 

6.3 Utveckling 
Utifrån den teoretiska insamlingen vi gjort har vi sett att avancemang och en högre lön 

kan ha en positiv påverkan på arbetsmotivationen. Både avancemang och en högre lön 

kan beskrivas som det som Ryan och Deci (2000, s. 60) säger är extern motivation. 

Avancemang kan betyda att personen får en anställning, vilket i sin tur kan resultera i att 

denne blir motiverad till att prestera bättre (Vroom, 1964, s. 260f). En person kan även 

bli motiverad till att prestera bättre om den kan få ökad lön (House & Wigdor, 1967, s. 

386). I den empiriska insamlingen undersöktes båda dessa motivatorer för att se om vår 

faktor utveckling kan innefattas av dessa, och om de påverkar motivationen hos 

lokalvårdarna. För avancemang visade det sig att det var nästan lika många som svarade 

“instämmer till stor del” och “instämmer helt” som de som svarade “instämmer delvis” 

och “instämmer inte”. Staplarna i Diagram 4 visar att det är en stor andel respondenter 

som svarat i de två mittersta svarsområdena, “instämmer delvis” och “instämmer till 

stor del”, väldigt få svarade att de inte instämde. Det tyder alltså på att denna fråga 

(avancemang) har en viss påverkan på lokalvårdarnas motivation, men i och med att det 

är så många som svarat delvis är det svårt att säga om det är en stark eller svag 

motivationsdrivare. Denna fråga var även den som fick lägst medelvärde i 

undersökningen, vilket syns i diagram 1, vi väljer därför att tolka detta som att 

lokalvårdarna inte värderar denna faktor särskilt högt när det gäller deras motivation. 

Dessutom visade denna fråga inte heller något samband med bakgrundsfaktorn, 

erfarenhet i branschen, vilken betyder att lokalvårdarna oavsett erfarenhet verkar ha 

ganska lika uppfattning om denna fråga. Att avancemang inte hade en stor påverkan för 

lokalvårdarna kan bero på att sannolikheten för dem att kunna avancera i arbetet är för 

liten. Enligt Vroom (1964, s. 260f) måste sannolikheten att kunna avancera genom att 

prestera bättre vara positiv för att individen ska kunna bli motiverad av det. En annan 

orsak skulle kunna vara att det är en stor konkurrens inom arbetet vilket gör att det är 

svårt för personer att avancera. Det kan även vara så att arbetet innebär så många olika 

uppdrag att det är svårt att egentligen säga vad ett avancemang innebär. 

 

I den empiriska insamlingen ställdes även en fråga om lön som ingår i faktorn 

utveckling. Denna visade, till skillnad från avancemang, en tydligare fördelning mellan 

svaren. Enligt denna svarsfördelning (se diagram 5) går det att utläsa att lokalvårdarna 
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motiveras att arbeta bättre om det finns möjlighet för dem att uppnå en högre lön. Det 

kan bero på att det är större sannolikhet för en lokalvårdare att få en högre lön än att 

avancera inom företaget. Enligt Vroom (1964, s. 252) beror en arbetares prestation i de 

flesta fall på att de får en lön. Det kan därför vara anledningen till att lönen hade en 

påverkan även på lokalvårdarnas motivation. Att lönen har en påverkan på en arbetares 

motivation överensstämmer med det Ryan och Deci (2000, s. 60) visat i sin studie. Då 

de två frågorna egentligen undersökte två olika saker (avancemang och lön), förstod vi 

att vi skulle kunna få en låg korrelation mellan dem, vilket även var fallet. Det kan som 

sagt bero på att frågorna helt enkelt inte undersökte samma sak. Vi valde därför att 

analysera dessa som två olika faktorer som ingår under utveckling, och har inte gjort 

något antagande att de ska mäta exakt samma sak. 

 

Det visade sig även att det inte finns något signifikant samband mellan lokalvårdarnas 

motivation genom lön och deras erfarenhet i branschen. Det spelar alltså ingen roll 

vilken erfarenhet lokalvårdarna har för hur de värderar lön som motiverande eller inte. 

Vi kunde med andra ord inte förkasta nollhypotesen. Att en högre lön kan påverka en 

persons motivation var helt i enighet med vad vi till en början trodde, då lön faktiskt kan 

vara det grundläggande motivet till att arbeta. Det tror vi också kan vara orsaken till att 

det inte finns något samband mellan hur lång erfarenhet arbetarna har och hur viktigt 

lönen är för deras motivation. Eftersom vi inledningsvis uppmärksammat att 

lokalvården är ett relativt lågavlönat yrke var resultatet av denna fråga även förståeligt 

då de vill nå en högre lön. Däremot är vi samtidigt en aning förvånade över att denna 

fråga inte fick större uppmärksamhet än den faktiskt gjorde. Både om man ser till 

exempelvis Vroom (1964) teori, de inledande källorna, och till våra förutfattade 

meningar kunde en högre lön haft en större påverkan på lokalvårdarnas motivation.  

 

Sammanfattningsvis har vi förstått att avancemang är den minst viktiga faktorn till 

motivation utav de vi tagit upp i denna undersökning, detta oavsett hur lång erfarenhet 

lokalvårdarna har i branschen. Däremot kan vi från resultatet utläsa att en högre lön 

påverkar lokalvårdarnas motivation till stor del att arbeta bättre. Det är dock ingen 

skillnad mellan hur de ser på detta utifrån vilken erfarenhet de har. Vi kan utifrån 

undersökningen, som tidigare nämnts, inte säga att dessa mätt samma sak (utveckling).  

 

6.4 Mål 
I den forskning vi tagit del av visade det sig att mål kan vara olika saker (Herzberg et 

al., 1959/1993, s. 59; Cattaneo & Chapman, 2010, s. 651f). Deci och Ryan (2000, s. 

248) argumenterade för att ett utsatt mål kan leda till att en person blir mer motiverad 

till att utföra sin uppgift. I vår empiriska undersökning framkom det att större delen av 

respondenterna ansåg att de arbetar bättre om de har ett tydligt utsatt mål. Även 

motfrågan resulterade i att mål är viktigt då större delen av respondenterna även här 

svarade “instämmer inte” i påståendet “Jag motiveras av att arbeta utan att ha ett 

specifikt mål.” Båda dessa resultat stämmer överens med teorin av Herzberg et al. 

(1959/1993, s. 59) som vi tagit del av som säger att mål kan påverka motivationen hos 

en arbetare. Att mål påverkade lokalvårdarnas motivation kan bero på det som Vroom 

(1964, s. 17) och Deci och Ryan (2000, s. 244) men även Cattaneo och Chapman (2010, 

s. 651f) beskriver, att det är personligt och meningsfullt men även att det har ett värde 

för individen. Det kan därför vara av dessa skäl som lokalvårdarna motiveras av ett mål, 

då målet driver dem att arbeta och prestera bättre. Det kan även vara så att de har mål 

som är sannolika att nå och därför väljer att lägga ner mycket prestation för att nå det 

målet. Det finns alltså olika typer av mål, och olika människor kan bedöma mål på olika 
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sätt. Till exempel kanske ett mål för en person kan vara att bara ta sig igenom dagen 

medan det för en annan innebär att nå en befordran. Det kan även vara mål som sätts av 

andra som att ett arbete ska vara gjort på en viss tid eller att ett visst antal uppdrag ska 

hinnas med. Vidare kan ett mål enligt Cattaneo och Chapman (2010, s. 652) resultera i 

att de sociala relationerna i företaget påverkas. Det skulle även kunna vara en anledning 

till varför vissa personer motiveras av att ha ett mål, att den känner en samhörighet med 

de andra på arbetet som strävar efter liknande eller samma mål. 

 

Korrelationen mellan de två frågorna som ställdes i enkäten, var inte tillräcklig för att 

säga att frågorna mäter samma sak. Det resultatet är någonting vi finner ganska 

uppseendeväckande då de faktiskt är raka motsatser till varandra. Vi tror dock att 

resultatet kan bero på att respondenten inte förstått frågan trots att vi i 

enkätutformningen varit noga med detta. Dessutom skulle det kunna bero på att de inte 

satt sig in tillräcklig i enkäten. Det kan även bero på att respondenterna inte anser att 

”arbetar bäst” och ”jag motiveras” har samma innebörd. Vi valde i alla fall att på grund 

av den bristande korrelationen utföra två separata chi-två test för de två frågorna. För 

den positivt formulerade målfrågan kunde vi inte förkasta vår nollhypotes, då det inte 

finns något samband mellan denna fråga och lokalvårdarnas erfarenhet i branschen. Det 

betyder med andra ord att lokalvårdarnas åsikter inte påverkas av vilken erfarenhet de 

har i branschen. För den andra, negativt formulerade, målfrågan visade det sig att P-

värdet var signifikant nog att förkasta nollhypotesen. Det visade sig att det var fler som 

hade längre erfarenhet som ansåg att det var viktigt med ett utsatt mål för att de skulle 

blir motiverade än de som hade kortare erfarenhet. Att mål är olika värderat av 

erfarenhetsgrupperna, kan bero på det som Cattaneo och Chapman (2010, s.651f) 

beskriver, att människor har olika mål. Det kan vara så att lokalvårdare med längre 

erfarenhet drivs av samma typ av mål, som är sannolikt att uppnå i lokalvården. Medan 

de med kortare erfarenhet kanske drivs av andra typer av mål. Det skulle även kunna 

förklaras av sannolikheten att de kommer att uppnå målet. Är det en liten sannolikhet att 

ett mål kan uppnås läggs det heller inte ner särskilt mycket energi för att uppnå det 

målet (Vroom, 1964, s. 19). Exempelvis kan lokalvårdare med kort erfarenhet ha som 

mål att bli fast anställd, men företaget kanske inte har möjlighet att anställa någon för 

tillfället, det är då låg sannolikhet att det målet kommer att uppfyllas. För dessa 

lokalvårdare är mål förmodligen ingen större motivationsfaktor, utan de kan istället 

motiveras av andra faktorer. Medan lokalvårdare som har längre erfarenhet kanske har 

större chans att uppnå de mål de strävar efter då de kanske inte har samma typ av mål 

som de med kortare erfarenhet, eller att de besitter annan kunskap. De lokalvårdarna 

kanske då ser en större sannolikhet att målet de strävar efter kommer att kunna uppnås 

vilket gör att deras motivation blir positivt påverkad av målet. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att denna undersökning visar att lokalvårdarna med 

längre erfarenhet i branschen anser att mål är en viktig motivationsfaktor. Då mål visat 

sig vara viktigt för motivationen för dessa lokalvårdare, är det enligt Vroom (1964, s. 

178) viktigt att arbetsmiljön möjliggör för arbetaren att nå dessa mål, då det resulterar i 

en högre prestation. Arbetare som endast arbetat upp till två år i branschen hade en lite 

annan inställning till mål som motivator då de inte ansåg att detta påverkade dem till 

samma grad som de med längre erfarenhet än 2 år ansåg att det gjorde. Orsaken till detta 

tror vi bland annat kan vara att personer med mindre erfarenhet har en annan inställning 

till arbetet, de har inte tillräckligt med kunskap för att kunna uppnå de mål som finns 

och ser därmed inte att målen är lika viktiga för dem i deras situation som andra 

motivations faktorer.  
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6.5 Feedback 
Herzberg et al. (1959/1993, s. 60f) menar att feedback kan leda till bättre motivation hos 

en arbetare. Arbetaren kan få feedback bland annat från sin ledare eller chef, men även 

från sin omgivning (Deci et al., 1999, s. 653; Deci, 1972, s. 119f). Vidare menade 

Cooper et al. (2006, s. 221) att feedback är väldigt effektivt i lärandesituationer då 

personen direkt får veta vad som är bra respektive dåligt. Det var därför för oss 

intressant att se vad de olika lokalvårdarna tyckte om denna faktor. Genom 

datainsamlingen visade det sig att en stor andel av lokalvårdarna ansåg att de arbetar 

bättre om de får feedback från sin chef eller ledare (diagram 8). Det visade sig även vara 

så att deras motivation påverkas av vad andra tycker om deras prestation (diagram 9). I 

lokalvården kan det vara viktigt att lokalvårdaren får feedback från både sin ledare eller 

chef, men även från deras kollegor eller kunden de arbetar hos. Feedback kan ses som 

en extern motivator som även kan påverka den inre motivationen (Deci et al., 1999, s. 

653). Att feedback är viktigt tror vi även beror på det Deci (1972, s. 119f) och Maslow 

(1943, s. 381f) menade, att alla människor vill bli uppskattade av sin omgivning, känna 

att de värderas högt av andra, och att deras arbete är respekterat. Vidare menar Maslow 

(1943, s. 381f) att alla människor någon gång även kommer att sträva efter att få en bra 

självkänsla (Maslow, 1943, s. 381f). 

 

Korrelationen mellan dessa två frågor var dock låg (tabell 9), vilket gör att vi inte kan 

säga att de båda frågorna undersökt samma sak, det vill säga faktorn feedback. Den låga 

korrelationen anser vi dock kan bero på att det helt enkelt inte går att sätta dessa två 

frågor under en och samma rubrik. Vi anser att de borde varit en högre korrelation 

mellan frågorna då de egentligen är motsatser till varandra, den ena riktar sig direkt mot 

feedback och den andra är en motsatsfråga gällande om motivationen påverkas av vad 

andra tycker om respondentens prestation (alltså bra eller dålig feedback). Det skulle 

kunna vara så att frågorna var fel formulerade så att respondenterna inte tänkte på att 

“vad andra tycker om min prestation” innebär ungefär samma sak som att få feedback 

av en ledare, respondenterna kanske inte tänker att “andra” även kan innebära en chef 

eller ledare. Men det behöver samtidigt inte vara så att respondenterna värderar 

feedback från chef eller ledare annorlunda mot feedback från någon annan. Hur som 

helst fortsätter vi att ha de båda frågorna kvar under gemensamma rubriken feedback 

eftersom att båda har med feedback att göra. Vi valde på grund av den låga 

korrelationen, att göra två olika Chi-två test för att undersöka sambandet mellan de två 

olika frågorna och lokalvårdarnas erfarenhet i branschen. 

 

Resultatet för den första positivt formulerade frågan var inte signifikant nog för att 

kunna förkasta nollhypotesten. Resultatet visade alltså inte på något samband mellan 

frågan och bakgrundsvariabeln. Frågan gav oss alltså endast information om att 

lokalvårdarna arbetar bättre om de får feedback från sin chef eller ledare, oavsett hur 

lång erfarenhet de har i branschen. Detta resultat säger alltså emot den teorin vi tagit del 

av, om att feedback är effektivare i lärande situationer (Cooper et al., 2006, s. 221), då 

det i sådant fall skulle varit en skillnad mellan erfarenhetsgrupperna. Det verkar utifrån 

våra resultat som att lokalvårdare med kortare erfarenhet i branschen inte motiveras mer 

än de med längre erfarenhet av denna faktor. Resultatet från den andra, negativa, frågan 

(tabell 10) visade sig heller inte vara signifikant nog för att förkasta nollhypotesen. Vi 

kan alltså i denna fråga se att lokalvårdarna svarat olika oavsett vilken erfarenhet de har 

i branschen. Vi tror att en orsak till att det inte visat sig finnas något samband mellan 

erfarenhet och frågorna gällande feedback är det som Deci (1972, s. 119f) och Maslow 
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(1943, s. 381f) beskriver, att alla vill känna uppskattning och respekt från omgivningen 

för att de ska få en bättre självkänsla. 

 

Sammanfattningsvis visar dessa två frågor att lokalvårdarna motiveras till att arbeta 

bättre när de får feedback från sin chef eller ledare, samt att deras motivation påverkas 

av vad andra tycker om deras prestationer. Dessutom visade det sig att det inte finns 

något samband mellan erfarenhet i branschen och hur de valt att svara på frågorna. 

Utifrån dessa resultat kan vi säga att feedback från ledare eller chefer samt från 

omgivningen är viktigt, vi kan därför använda oss utav de tips som Cooper et al., (2006)  

ger för att effektivt ge feedback. Feedback ska ges direkt och vara specifik, så att 

arbetaren vet vad den får feedback på (Cooper et al., 2006, s. 222). Dessutom ska den 

även ges vid rätt tillfälle så att arbetaren kan ta till sig den (Cooper et al, 2006, s .222). 

Då lokalvårdaren kan arbeta på olika ställen och/eller med olika uppgifter, kan det vara 

svårt att veta vad den gjort bra om feedbacken inte är specifik. Dessutom kan det vara 

svårt att komma ihåg om det gäller feedback för någonting som lokalvårdaren gjort för 

en tid sedan. Det kan därför vara viktigt att chefer och ledare, men även omgivningen, 

tänker på dessa punkter när de ska ge feedback så att den blir så effektiv som möjligt.  

  

6.6 Arbetsdesign  
Enligt den teori vi tagit del av finns det mycket som tyder på att arbetets design har en 

påverkan på motivation (Herzberg et al., 1959/1993, s. 61; Parker, 2014, s. 663). Bland 

annat menar Herzberg et al. (1959/1993, s. 61) att en person kan bli mer motiverad till 

att utföra sitt arbete om arbetet är anpassat efter denne. Vidare menar Herzberg et al. 

(1959/1993, s. 61) att det är viktigt att ha en givande, kreativ och varierande miljö. 

Enligt Deci (1972, s. 119f) och Amabile (1993, s. 39) kan en kreativ och varierande 

miljö ge personen möjlighet att utmana sig själv och ha roligt. Om personen anser att 

arbetsuppgifterna är intressanta och lämpligt utmanande kan det leda till att den inre 

motivationen ökar (Deci et al., 2011, s. 15). Enligt vår empiriska undersökning där vi 

frågade om respondenterna blir motiverade av att ha varierande arbetsuppgifter, och om 

de motiveras av att ha ett arbete där de inte behöver utmana sig själva visade det sig att 

den största andelen av lokalvårdarna tycker att variation och utmaning är motiverande. 

Eftersom att lokalvårdarna har olika arbetssysslor och är på olika ställen, kan det finnas 

en variation i deras arbete. Trots att de kanske utför samma typ av arbetssysslor kan det 

vara en variation i och med att arbetet utförs på olika ställen eller vise versa. Det kan 

vara av den anledningen som respondeterna anser att variation och utmaning är 

motiverande. Men det kan även vara så att de inte ser de olika arbetssysslorna och de 

olika arbetsplatserna som varierande och känner att de saknar detta i dagsläget.  

 

Korrelationsanalyserna (Cronbachs alfa och Spearman-Brown) som gjordes för dessa 

två frågor i syfte att se om de förklarar samma sak, visade dock på ett för lågt värde, 

vilket betydde att vi inte kunde fastställa att de faktiskt förklarade samma sak. På grund 

av detta undersökte vi om dessa faktorer påverkades av lokalvårdarnas erfarenhet i 

branschen var och en för sig.  

 

Undersökningen om sambandet mellan arbetarnas erfarenhet i branschen och de två 

frågorna genomfördes i ett varsitt Chi-två test. Resultatet av detta visade att den positivt 

formulerade frågan om variation i arbetsuppgifterna inte hade någon signifikant skillnad 

gentemot erfarenhet i branschen. Den andra frågan däremot, som var negativt 

formulerad och behandlade utmaning i arbetet visade på en skillnad då P-värde som låg 

under signifikansnivån. Det visade sig att i denna fråga hade respondenterna svarat olika 
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beroende på hur lång erfarenhet de hade i branschen. De arbetare som arbetat 2 år eller 

mindre ansåg inte att det var lika viktigt med utmaning i arbetet som de som arbetat 

längre än 2 år i branschen. Anledningen till denna skillnad tror vi kan bero på ungefär 

samma sak som vi var inne på gällande faktorn mål, först och främst kan det mycket väl 

handla om kunskap. De som är nya eller inte har arbetat så länge i branschen kanske 

inte har tillräckligt med kunskap för att de ska vilja ha ännu mer utmaning. De kanske 

känner sig nöjda med de arbetsuppgifter de för tillfället har, på grund av att de nyss lärt 

sig dem eller håller på att lära sig dem. Det skulle även kunna bero på det som Deci et 

al. (2001, s. 15) beskriver, att arbetssysslorna måste vara anpassade efter individen så att 

det är intressant och lämpligt utmanande. Det kanske är så att arbetssysslorna idag inte 

är anpassade efter de som har arbetat i branschen under en längre tid, och att det är 

därför dessa individer anser att denna faktor är viktig. Vidare kanske de även känner en 

större motivation av att uppnå andra saker än att utmanas i arbetet för att de är i en 

annan position i livet. När personer arbetat under en längre tid inom branschen har de 

förmodligen lärt sig (i princip) allt om alla tekniker och så vidare, vilket gör att de 

kanske är mer inställda på att gå vidare och utvecklas mer och göra saker utanför deras 

bekvämlighetsområde. Det skulle även kunna vara så att de som har kortare erfarenhet i 

branschen faktiskt är mitt i en utmaning i och med att de håller på att lära sig, eller nyss 

lärt sig, många nya saker inom arbetet. De kanske därför inte tänker på att det kan vara 

en utmaning i sig att lära sig ett nytt arbete. 

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån detta säga att faktorn arbetsdesign har en påverkan 

på lokalvårdarnas motivation över lag. Trots att det inte visade sig finnas något 

samband mellan dessa två faktorer kommer vi att låta dem gå under samma 

huvudfaktor, arbetsdesign, då de båda enligt våra tolkningar och kopplingar till 

teorierna (exempelvis Parker, 2014, s. 663; Deci, 1972, s. 119f; Amabile, 1993, s. 39) 

kan ses som delar i detta. Vi kan även utifrån undersökningen säga att någonting som 

bör tas i beaktande gällande denna faktor är att det kan finnas skillnader i hur 

lokalvårdarna motiveras av utmaning i arbetet beroende på hur lång tid de arbetat i 

branschen. Som vi nämnde i början av detta avsnitt argumenterar Herzberg et al. 

(1959/1993, s. 61) för att det är viktigt med kreativitet och varierande miljöer, det är 

någonting som vi efter denna undersökning är villiga att hålla med om. Vi tycker precis 

som Deci et al (2001, s. 15) att ledare ska lägga vikt vid att låta arbetare inom 

lokalvården få ett arbete som på ett eller annat vis kan försöka anpassas efter deras 

kunskaper och erfarenhet. För att arbetet ska kunna vara kreativt vill vi dessutom 

återkoppla denna faktor till faktorn ansvar, som vi tidigare nämnts under rubrik 6.1, i 

och med att ett större eget ansvar skulle kunna påverka variationen och kreativiteten i 

arbetet.   

 

6.7 Relationer 
Gemenskap är även någonting som kan motivera en arbetare, då den genom gemenskap 

får känna en tillhörighet och relation till någon eller några andra (Maslow, 1943, s. 

380f). När en person känner en tillhörighet till en annan person eller till en grupp, så 

identifierar denne sig med den personen eller den gruppen (Hogg & Terry, 2001, s. 3). 

När personen hittat sin identitet kan denne endera se sig själv som personlig, relations 

baserad eller kollektiv (Brewer & Gardner, 1996, s. 83). Då den identifierar sig med en 

annan individ (relations baserad) eller med en grupp (kollektiv), vill personen att det 

den gör ska gynna den andra individen, eller de andra personerna i gruppen (Brewer & 

Gardner, 1996, s. 84). Arbetaren kan därför utföra sitt arbete för att någon eller några 

andra ska påverkas positivt (Brewer & Gardner, 1996, s. 84). Vi formulerade utifrån 
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dessa teorier ovan rubriken “Relationer” för att undersöka om det påverkar 

lokalvårdarnas motivation. I vår empiriska insamling visade det sig att relationer är 

viktigt för motivationen hos lokalvårdarna, vilket kan bero på de ovan nämnda 

teorierna. Enligt våra data var dessa frågor två av de som fick högst medelvärde 

(diagram 1) av alla frågor i undersökningen, den ena fick allra högst värde (fråga 12) 

medan den andra fick lika högt värde som många av de andra faktorerna (fråga 3). 

Resultatet för den första frågan visade att det var en stor andel lokalvårdare som 

instämde helt eller till stor del med påståendet (diagram 12). Det visar alltså att dessa 

lokalvårdare arbetar bättre när de vet att det påverkar någon annan positivt. Resultatet 

från den negativt formulerade relationsfrågan, visade även den att motivationen för 

lokalvårdarna påverkas av hur deras prestation påverkar någon annan. Att relationer är 

viktigt för en lokalvårdare kan även bero på det som Vroom (1964, s. 40) då en 

människa vill bli omtyckt av andra samt att ha någon att bry sig om. Dessutom kan 

motivationen hos lokalvårdarna bero på att de har en stark social identitet och känner en 

tillhörighet med gruppen. Men det kan även bero på att de vill tillhöra en grupp, och 

känner att de saknar det i dagsläget. Lokalvårdare som arbetar på ställen där det finns en 

annan grupp människor som lokalvårdaren inte kan identifiera sig med, kanske saknar 

gemenskap. Utifrån de svar som vi samlat in verkar det som att lokalvårdarna har ett 

mer relationsbaserad och kollektiv synsätt, då deras motivation påverkas av att göra 

någonting som gynnar någon annan.  

 

Korrelation mellan frågorna visade dock inte på något signifikant resultat. Vi har svårt 

att se att dessa inte ska korrelera med varandra då de egentligen frågar samma sak, men 

det som skiljer dem åt är att den ena är positivt formulerad och den andra är negativt 

formulerad. Den låga korrelationen tror vi kan bero på att respondenterna inte satt sig in 

tillräckligt mycket i enkäten för att tänka igenom sina svar. Det skulle även kunna bero 

på att vi i den positivt formulerade frågan frågade om prestationen förbättrades av 

gemenskap, medan vi i den negativt formulerade frågade efter om motivationen 

påverkades. Respondenterna kanske inte tolkar motivation och bra prestation på samma 

sätt. Oavsett anledning till den låga korrelationen, valde vi att göra två olika Chi-två test 

för att se om det finns något samband mellan de två frågorna och lokalvårdarnas 

erfarenhet i branschen.    

 

Den positivt formulerade frågan visade att vi inte kunde förkasta nollhypotesen. Det 

fanns alltså inte någon skillnad i hur lokalvårdare med olika erfarenheter hade svarat på 

frågan. Vi kan utifrån denna information säga att de flesta lokalvårdarna, oavsett 

erfarenhet, motiverades av att deras prestation påverkar någon annan positivt. Detta kan 

bero på det som Brewer och Gardner (1996, s. 84) beskriver, att en person kan vilja 

arbeta för att det gynnar någon eller några andra och inte bara personen själv. Arbetarna 

inom lokalvården kan exempelvis identifiera sig med de andra som jobbar inom 

branschen och anser därför att de bli motiverade av att de underlättar arbetet för sina 

kollegor. Det kan också vara en anledning till att det inte fanns någon skillnad i hur 

respondenterna svarade beroende på hur lång erfarenhet de hade, alltså att de 

identifierar sig själva med övriga arbetare inom lokalvården. 

 

För den negativa frågan kunde vi inte heller förkasta nollhypotesen. Utifrån denna fråga 

har vi förstått att lokalvårdarna bryr sig mycket om att deras arbetsprestation påverkar 

någon annan oavsett hur lång erfarenhet de har. Orsaken till att de bryr sig om vad andra 

tycker tror vi beror på samma orsak som för den positivt formulerade frågan ovan, att de 

värderar sin grupp högt. De vill prestera för att gynna någon annan eller sin grupp då det 
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är viktigt för dem att göra gott för andra samt att deras grupp ska lyftas fram, precis som 

det Hogg och Terry (2001, s. 3f) lyfter fram i sin teori. 

 

Sammanfattningsvis har vi genom dessa frågor förstått att relationer är viktigt för 

lokalvårdarnas motivation, då det var denna faktor som fick högst medelvärde av alla 

faktorer. Vidare visade undersökningen att det inte fanns något samband mellan 

lokalvårdarnas erfarenhet i branschen och hur de svarade på de olika frågorna. 

Korrelationen mellan frågorna vi valde att ställa var inte tillräcklig för att vi skulle 

kunna lägga ihop och analysera dessa frågor som en. Men vi har ändå valt att fortsätta 

ha de två frågorna under samma huvudrubrik eftersom att de båda handlar om att tänka 

på någon annan. Då relationer är en så pass viktig faktor för lokalvårdarna anser vi att 

det är viktigt att alla ska få känna sig som en del av gruppen för att de ska bli motiverad 

till att utföra sitt arbete. Det är därför viktigt att som ledare, men även som kollega, 

skapa en trivsam och välkomnande miljö, för att dels de nya, men även för de som 

arbetar länge, lätt ska känna en tillhörighet. I teorin har vi gjort en liknelse mellan 

lokalvården och en lågstatusgrupp på grund av de låga lönerna samt att deras 

arbetsförhållanden kan vara bristfälliga.  Utifrån den beskrivning van Laar et al. (2010) 

ger om lågstatusgrupper, kan vi få en förklaring till varför lokalvårdarna har värderat 

relationer högt i denna studie. Som van Laar et al. (2010) nämnde så blir relationerna 

viktiga i sådana lågstatusgrupper, både för deras hälsa, deras motivation och deras 

prestation. Lokalvårdsyrket innebär i många fall arbete på platser där arbetaren kan 

omges av andra grupper eller individer med högre status, det kan innebära att 

lokalvårdaren känner ett hot mot sin sociala identitet. Det kan i sin tur leda till sämre 

hälsa och sämre motivation.  

 

6.8 Övriga motivationsfaktorer 
Den öppna frågan tillät respondenterna att lägga till andra saker som de anser motiverar 

dem utöver de faktorer som vi valt att ta upp i de tidigare frågorna. Den största delen av 

lokalvårdarna svarade att det inte fanns några ytterligare faktorer, utöver de vi tagit upp, 

som de motiveras av. Det var endast 17 stycken av de 107 svarande lokalvårdarna som 

valde att lägga till någonting i den frågan. De flesta av tilläggen som gjordes kunde vi 

direkt koppla till några av våra tidigare nämnda faktorer. Antingen kan respondenterna 

ha velat tydliggöra vad de faktiskt ansåg var viktigt, eller så ansåg de inte att det var det 

vi tagit upp i frågorna vi ställde. Några tillägg gällde dock saker som vi inte hade tagit 

med, varken i enkäten eller i den teoretiska ramen. Att det endast var 17 av 107 som 

valde att svara på denna öppna fråga skulle kunna bero på att de inte engagerade sig 

tillräckligt i enkäten. Dessutom skulle de olika faktorer vi redan tagit upp kunna 

påverkat att de helt enkelt låstes vid dessa, och på så vis inte kom på någonting annat 

som de egentligen motiveras av. Men man skulle även kunna tänka sig att de faktorer 

som vi lyft fram faktiskt täcker upp de områden som respondenterna känner att de 

motiveras av.  

 

I tabell 17 går det att utläsa de tillägg som gjordes i enkäten. Det första tillägget handlar 

om att ledaren bör ta ansvar. Det kan till exempel betyda att respondenten inte vill att 

den ger ut för mycket ansvar till de anställda, utan att den ändå har kontroll över arbetet 

som ska utföras. Det kan även innebära att ledaren till exempel ser till att arbetaren har 

tillgång till det material som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. Individen som gjort 

tillägget kanske även motiveras av att få tydliga riktlinjer av sin ledare. Det skulle även 

kunna betyda att respondenten vill att ledaren ska lita på den och låta denne ansvara 
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över sina egna arbetsuppgifter, precis som Leach et al. (2003, s. 28) och Wall et al. 

(2002, s. 147) beskriver är viktigt. 

 

Det andra tillägget vill vi koppla till vår faktor utveckling eftersom att det enligt 

Herzberg et al. (1959/1993, s. 62) innebär att en arbetare motiveras av möjligheten att få 

en anställning eller en befordran. Vidare framkom det i tillägg 3 att respondenten blir 

motiverad av att bara få arbeta. Det kan vara som Vroom (1964, s. 29) beskriver att en 

individ kan ha som mål av att bara få utföra sina arbetsuppgifter. Men det skulle även 

kunna vara av andra orsaker den motiveras bara av att arbeta. Det skulle exempelvis 

kunna bero på att individen bara vill arbeta för att uppfylla sina grundläggande behov så 

som att ha råd med mat, eller också att den helt enkelt vill ha någonting att göra. Det 

skulle även kunna vara för att få social interaktion. Det finns alltså många möjliga 

orsaker till varför respondenten lade till att den motiveras av detta, och den kan vara 

svår att försöka tolka.  

 

Därefter valde många respondenter att lägga till saker som gemenskap, umgänge, arbete 

i par, positiv stämning och “det sociala” i denna fråga (se tillägg 4,7, 9, 12 och 14 i 

tabell 17). Dessa tillägg kopplade vi därför tillbaka till vår faktor “Relationer”. Dessa 

åsikter stärker även de beskrivningar som Maslow (1943, s. 380f), Baumeister och 

Leary (1995, s. 522), och Vroom (1964, s. 40) gör gällande vikten av goda relationer 

och gemenskap för att påverka individers motivation. Det lyfter även fram resultatet 

som kom fram i frågorna gällande Relationer som var bland de högst värderade 

faktorerna i undersökningen. 

 

Vidare visade tillägg 5 att en respondent blir motiverad av att ha tillgång till bra 

arbetsmaterial. Detta är någonting som vi inte tidigare hade tänkt på kunde vara 

någonting som motiverar dem. Men samtidigt var detta någonting som vi 

uppmärksammade i inledningen till arbetet då vi fick vetskap om att vissa lokalvårdare 

använder hink och mopp medan andra har tillgång till maskiner. Ett bra material skulle 

med andra ord även kunna påverka den fysiska hälsan för arbetaren. Den öppna frågan 

ställde vi av just denna anledning, att det ger möjligheten att få reda på faktorer som vi 

inte visste om innan. Därefter anser vi att tillägg 6 kan kopplas tillbaka till faktorn 

feedback, då det för respondenten i detta fall var viktigt att få feedback från den som 

arbetet utfördes hos. Som Deci et al. (1999, s. 653) beskriver är det för en persons inre 

motivation viktigt att denne får feedback från sin omgivning. Det kan även innebära att 

respondenten vill få en bra relation till kunden, varför tillägget även skulle kunna 

kopplas till åsikterna som Maslow (1943, s. 380f), Baumeister och Leary (1995, s. 522), 

och Vroom (1964, s. 40) har gällande vikten av goda relationer och gemenskap som 

påverkan på individers motivation. 

 

I tillägg 8 ("Vill bevisa för mig själv att jag klarar av jobbet och att jag gör det bra") och 

15 (“Jag själv måste vara nöjd med det jag gjort”) tolkar vi respondenterna som att det 

är viktigt att de själva är nöjda över sig själva och sitt arbete. Enligt Maslow (1943, s. 

381f) är det viktigt att respektera sig själv, men även att få respekt från andra. I och med 

att vi anser att detta har med personens självkänsla att göra har vi valt att återkoppla 

dessa till faktorn Feedback. För att personerna ska veta att den gör ett bra jobb måste 

den få feedback från sin omgivning, det är även genom feedback den får veta om arbetet 

utförs bra (Cooper et al., 2006, s. 221). Det är alltså genom feedback som personen kan 

se att den klarar av jobbet och arbetet utförs bra, det är vidare genom detta som 

personen kan känna sig nöjd med sitt arbete. Detta tillägg går även att koppla till faktorn 
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Mål eftersom Herzberg et al. (1959/1993, s. 59) menar att individen kan ha som mål att 

lyckas med sitt arbete.   

 

En annan faktor som vi inte tidigare hade tänkt på var den som respondenten i tillägg 10 

beskrev som en motivationsfaktor, nämligen motion. Det visade sig alltså genom denna 

öppna fråga att en lokalvårdare, utöver de faktorer vi tog upp, även kan motiveras av att 

få röra på sig i arbetet. Sådana svar är värdefulla för oss då vi inte ville missa någon 

motiverande faktor. 

 

Vidare tog en respondent i tillägg 4 upp att denne blir motiverad av ”En annan 

arbetsplats”. Med det kan respondenten både mena att den blir motiverad av att arbeta 

ute hos kund och alltså inte alltid på samma ställe, men den kan även mena att den helt 

enkelt skulle behöva byta arbetsplats (alltså arbetsgivare) för att bli motiverad. Tillägget 

var svårtolkat varför vi här inte gör några vidare teoretiska kopplingar. 

 

Ett annat tillägg som gjordes var ”mera tid” (11) det tolkar vi som att respondenten vill 

att arbetet ska planeras bättre så att denne hinner utföra de arbetsuppgifter som ska 

göras väl. En bättre planering skulle kunna innebära att arbetsledaren eller chefen tar 

mer ansvar och till exempel anpassar arbetet mer utefter arbetaren. Mera tid skulle med 

andra ord kunna betyda eller innebära flera olika saker så det är svårt att avgöra vad 

respondenten exakt menar med tillägget. Därefter lade en respondent (13) till att arbetet 

innebär frihet samt att denne inte behöver ta med sig jobbet hem. Dessa tillägg kan 

exempelvis innebära att respondenten vill ha möjlighet att ta en del eget ansvar. Men 

även att denne kan släppa det ansvaret när arbetsdagen är slut. Respondenten som gjort 

tillägg 14 är även den inne på att friheten i arbetet är viktigt för dennes motivation, även 

om arbetet ofta är väl planerat. Vi kan tolka det som att denne individ gillar att kunna ha 

ett eget ansvar, som även tidigare forskning visat är viktigt (exempelvis Leach et al., 

2003, s. 28 och Wall et al., 2002, s. 147), men samtidigt begränsas med en plan eller ett 

mål att arbeta efter. Respondenten som lagt till tillägg 16 menar i likhet med föregående 

att denne motiveras av att arbetet innebär flexibilitet och en del eget ansvar.  

 

Till sist har vi kommit till respondenten som gjort tillägg 17, denne motiveras av bättre 

planering. Detta kan tyda på att planeringen för den respondenten i dagsläget inte är 

enligt dennes önskemål. Respondenten kan syfta på planering som utförs av ledare eller 

chefer, eller också att den själv bör planera sitt arbete bättre. Oavsett vem som sköter 

planeringen, så bör den göras utefter respondentens möjlighet att nå sina mål eller klara 

sina arbetsuppgifter. Vroom (1964, s. 17) menar att en individs prestation för att uppnå 

ett mål, beror på hur sannolikt det är att målet ska kunna uppnås. Respondenten i detta 

fall kanske anser att sannolikheten att denne ska kunna uppnå eller utföra det som är 

planerat är för låg och vill därför ha en bättre planering.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att respondenterna valde att göra tillägg som i vissa fall 

går att relatera till våra faktorer, men de gjorde även tillägg som vi inte hade tänkt på 

som motivationsfaktorer innan undersökningen. De tillägg som vi inte tänkt på innan 

var till exempel motion och tillgång till bra material.  

 

6.9 Dagens motivation 
Avslutningsvis ställde vi i enkäten påståendet “Jag känner mig mycket motiverad till att 

utföra mitt arbete.” Den frågan besvarades till största delen med positiva svar som 

instämmer till stor del och instämmer helt. Endast en liten andel av respondenterna 
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svarade att de inte alls instämde med påståendet. Det var med andra ord få lokalvårdare 

i denna undersökning som ansåg att de inte är motiverade till att utföra sitt arbete. 

Utifrån den kunskap vi inledningsvis tagit del av samt de beskrivningar vi fått om 

lokalvårdsarbetet innan undersökningen är denna svarsfördelning en aning 

överraskande, eftersom Herzberg et al. (1959/1993) menar att motivationsfaktorerna 

inte kan vara uppfyllda om hygienfaktorerna inte är det. Resultatet till denna fråga 

visade (som vi nyss nämnt) motsatsen, då den största delen av respondenterna instämde 

helt med att de var motiverade till sitt arbete. Detta tyder på att lokalvårdarna kan känna 

sig motiverade trots att hygienfaktorerna kan vara bristfälliga. Detta betyder att 

slutsatsen som Herzberg et al. (1959/1993) drar, om att hygienfaktorerna måste vara 

uppfyllda innan motivationsfaktorerna kan vara det, inte stämmer in på lokalvården. 

Enligt Mitchell (1982, s. 81) finns det flera olika definitioner av motivation vilket kan 

förklara, och vara en del i detta resultat i och med att respondenterna kan definiera 

“motiverad” på olika vis. Även denna fråga skulle kanske kunnat ställas från fler olika 

vinklar och med olika ord för att ett mer rättvisande resultat skulle kunna framkommit. 

Detsamma gäller för vårt val av svarsalternativ, det kan handla om en tolkningsfråga 

även där med tanke på att vissa människor kanske värderar “instämmer till stor del” på 

ett sätt som någon annan skulle värderat till “instämmer delvis” eller “instämmer helt”. 

Nu valde vi att ha just ett spann på fyra nivåer för att det på något vis skulle kunna täcka 

in denna typ av eventuell tolkning på ett bra sätt jämfört med om det endast funnits två 

alternativ. Generellt sett verkar motivationen vara väldigt bra hos lokalvårdarna som 

deltagit i denna undersökning. Det skulle kunna tyda på att någon eller några av de 

faktorer vi tagit upp även varit uppfyllda, men det är ingenting vi kan säga med 

säkerhet. Utifrån de antaganden vi kan göra kan vi även dra slutsatser för att ge 

rekommendationer till ledare och för framtida forskning.   

 

Vidare visade ett Chi-två test gällande sambandet mellan motivationen och 

lokalvårdarnas erfarenhet i branschen ett för högt värde för att det ska vara signifikant. 

Det finns alltså inget samband mellan hur lokalvårdarna har svarat och deras erfarenhet. 

Även detta väljer vi att återkoppla till Mitchells (1982, s. 81) teori om att alla motiveras 

av olika saker och att motivation har olika betydelse för olika människor. Alla 

lokalvårdare är olika, oavsett vilken erfarenhet i branschen de har.  

 

Därefter tydde en residualplot och ett histogram som gjordes för våra data att det fanns 

en normalfördelning. Det innebär att resultaten som kommit fram i testerna kommer att 

kunna generaliseras till andra än våra respondenter. Dessutom innebär 

normalfördelningen att vi kunde genomföra en regressionsanalys för att undersöka om 

det fanns något samband mellan lokalvårdarnas motivation i dagsläget och de olika 

frågorna vi ställt gällande vad de motiveras av. Resultatet på denna visade att fem frågor 

var signifikanta, det fanns alltså ett samband mellan dem och motivationen. Eftersom 

motivationsfrågan gällde hur respondenterna känner i dagsläget, medan faktorfrågorna 

gällde vad som kan påverka motivationen överlag, kan denna regression endast visa hur 

sambandet skulle kunna se ut. Vi kan endast göra antaganden om vad de kan bli 

motiverad av, inte vad som faktiskt gör att de känner sig motiverade i dagsläget. Men vi 

vill inte säga någonting om hur det i verkligheten ser ut eftersom att vi då skulle ha 

behövt ställa andra frågor eller formulerat frågorna annorlunda. Men, vi kommer ändå 

att analysera kring detta som att det skulle kunna vara faktorer som påverkar 

motivationen i dagsläget.  I regressionen visade det sig att några faktorer inte alls tydde 

på någon påverkan, medan fem stycken visade ett signifikant samband. För de frågor 

som inte tydde på att det fanns något samband kan vi tänka att motivationen idag kanske 
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inte är påverkad av dessa, men att det istället är någonting som skulle kunna påverka 

lokalvårdarna till att arbeta ännu bättre om de fick ta del av dem. Frågorna som däremot 

tydde på att det fanns ett samband var både den positivt och den negativt formulerade 

ansvarsfrågan (“Jag motiveras av att kunna styra över mina egna arbetsuppgifter” och 

“Jag arbetar bäst när någon annan säger åt mig vad jag ska göra.”), den positivt 

formulerade utvecklingsfrågan (“Jag motiveras av möjligheten att avancera i arbetet.”), 

den positivt formulerade feedbackfrågan (“Jag arbetar bättre när jag får feedback från 

min chef/ledare.”), samt den positivt formulerade arbetsdesignfrågan (”Jag blir 

motiverad av att ha varierande arbetsuppgifter.”). Utifrån detta skulle vi kunna tänka 

oss att dessa frågor faktiskt är någonting som lokalvårdarna upplever motiverar dem i 

dagsläget. De kanske känner att de har möjlighet att styra över hur de ska arbeta eller 

ser en möjlighet till avancemang.  

 

I regressionsanalysen som genomfördes visade kollineariteten att det inte fanns någon 

korrelation mellan frågorna. Dessa värden bekräftade på så vis att Cronbachs alfa 

testerna samt Spearman-Brown testerna med största sannolikhet inte varit felaktiga.  

 

6.10 Sammanfattning 
För att sammanfatta denna undersökning kan vi säga att de flesta frågorna som ställdes 

har ungefär lika stor påverkan på lokalvårdares motivation. En av frågorna gällande 

relationer visade sig dock vara en aning högre värderad av lokalvårdarna, medan en av 

utvecklingsfrågorna visade sig vara den lägst värderade. Ingen av frågorna som ställdes 

hade någon korrelation med sin motfråga inom samma faktor. Det innebar att vi gjorde 

separata test för alla frågor när vi undersökte sambandet mellan dem och lokalvårdarnas 

erfarenhet. Resultaten av dessa test visade att det för vissa faktorer fanns skillnader 

mellan hur respondenterna valde att svara på frågorna beroende på deras erfarenhet i 

branschen. Denna skillnad visade sig hos faktorerna Ansvar, Mål och Arbetsdesign, det 

var dock endast en fråga för respektive faktor som visade sig ha någon form av 

samband. För lokalvårdarna med längre erfarenhet i branschen var det viktigare med 

ansvar, än för de med kortare erfarenhet.  

 

Utifrån vårt resultat verkar det som att lokalvårdarna med kort erfarenhet inte blir 

särskilt motiverade av ansvar, trots att Aherne (2005, s. 951f) visat att ansvar är 

effektivare för att personer med kort erfarenhet ska lära sig nya arbetsuppgifter. Att mål 

påverkar lokalvårdare olika beroende på vilken erfarenhet de har, kan bero på det som 

Cattaneo och Chapman (2010, s. 651f) beskriver, att personer har olika mål. Det kan 

alltså vara så att lokalvårdare med längre erfarenhet har andra typer av mål än 

lokalvårdarna med kortare erfarenhet. Att arbetsdesign var viktigare för de med längre 

erfarenhet kan bero på att de inte har arbetssysslor som är tillräckligt anpassade och 

utmanande för dem. Vilket är någonting som Deci et al. (2001, s. 15) beskriver är 

viktigt på en arbetsplats. Det kan även vara så att de med kortare erfarenhet inte behöver 

fler utmaningar för att de ska bli motiverade då det för dem är tillräckligt att bara lära 

sig allt nytt på arbetsplatsen. 

 

Vidare var det 17 respondenter som på den valfria frågan i enkäten (fråga 14) valde att 

lägga till egna tankar om vad som motiverade dem. Detta resulterade i en del nya 

aspekter som vi inte tidigare tänkt på, så som att det är viktigt att kunna arbeta med ett 

bra material, samt att det kan vara motiverande att få motion i arbetet. Men det var även 

en del saker som respondenterna lagt till som gick att koppla till de faktorer som vi 

tidigare tagit upp. Till exempel lade flera av respondenterna till egna tankar gällande 
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motivation som går att härleda till faktorn relationer. Vi kan tänka oss att dessa tillägg 

kan ha gjorts för att respondenterna inte tyckte att frågorna vi tagit upp behandlade 

detta, eller också beror det på att de helt enkelt tycker att dessa delar är extra viktiga för 

dem. 

 

Dessa olika faktorer, både de som vi i tagit upp men även de nya tilläggen, är någonting 

som en ledare och en chef bör ta i beaktande då de kan vara betydande för en 

lokalvårdares motivation. Även om det bara var några respondenter som lade till nya 

faktorer kan det vara bra att tänka på att de sakerna faktiskt kan motivera. Det kan till 

exempel vara bra att ta i beaktande vid framtida undersökningar.  

 

När det sedan gäller dagens motivation, var lokalvårdarna förvånansvärt motiverade. 

Resultatet visade att endast en liten andel inte alls kände sig motiverade till sitt arbete. 

Detta resultat tyder alltså på att teorin av Herzberg et al. (1959/1993) om att individer 

inte kan motiveras när det finns brister i arbetsförhållandena förmodligen inte stämmer 

överens med lokalvården, i och med att deras arbetsförhållanden i många fall har vissa 

brister. Däremot kan vi inte med säkerhet säga att just de lokalvårdare undersökningen 

har utförts på arbetar i dåliga arbetsförhållanden då vi inte frågat dem om detta.  

 

Vidare visade undersökningen även att de frågor vi ställt till viss del kunde förklara 

dagens motivation. Frågorna var däremot olika formulerade då den gällande 

respondenternas motivation frågade efter respondenternas motivation i dagsläget, 

medan de som gällde faktorerna efterfrågade vad som kan påverka deras motivation. På 

grund av detta känner vi en viss osäkerhet i huruvida resultatet från regressionen 

faktiskt stämmer. Men, vi kan ändå tänka oss att det finns en koppling mellan de ställda 

frågorna och lokalvårdarnas nuvarande motivation.   
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7. Slutsats och rekommendationer 

Vi har nu kommit till denna studies sista kapitel, slutats och rekommendationer. Till att 

börja med kommer i detta kapitel en kort summering av arbetet att presenteras, med 

tillhörande slutats där uppsatsens frågeformulering kommer att besvaras. Därefter går 

vi vidare med att ge vår rekommendation till ledare i lokalvårdsbranschen för hur de 

ska hantera motivationen hos sina anställda, samt våra rekommendationer för fortsatt 

forskning inom området. Slutligen diskuterar vi de sanningskriterier som gäller för 

studien.  

 

7.1 Summering och slutsats 
Frågan vi ställde oss i början av denna studie var följande ”Vad är det som motiverar 

lokalvårdare i sitt arbete, trots att hygienfaktorerna kan vara bristfälliga?”. Syftet med 

studien var att identifiera vad som kan motivera en lokalvårdare i deras arbete trots att 

arbetet kan innebära dåliga arbetsförhållanden. Vidare ville vi ta reda på om detta skiljer 

sig mellan arbetarna beroende på hur lång tid de har arbetat i branschen. Dessutom ville 

vi ta reda på om lokalvårdarna är motiverade i dagsläget, samt om dagens motivation 

skulle kunna förklaras av vad de anser sig bli motiverade av. Studien skulle även kunna 

användas av ledare och chefer inom lokalvården så att de blir medvetna om vad som 

kan påverka arbetarnas motivation.  

 

För att besvara frågeformuleringen valde vi att genomföra en kvantitativ undersökning i 

form av en enkät. Enkäten konstruerades utifrån teorierna vi tagit del av, med 

utgångspunkt i tvåfaktorteorin av Herzberg et al. (1959/1993) samt Maslows (1943) 

behovshierarki. Utifrån teorierna tog vi fram sex faktorer som skulle kunna förklara 

motivation. Frågorna i enkäten formulerades därefter utifrån dessa sex faktorer, två 

frågor för varje faktor. Genom enkätens konstruktion fick respondenterna värdera var 

och en av faktorerna för sig. Det som däremot kan hända med ett sådant sätt att 

konstruera en enkät är att respondenterna tenderar att hålla med i påståendena istället för 

att verkligen tänka igenom svaren. För att försöka undvika detta var en av frågorna per 

varje faktor formulerad negativt och den andra positivt. Dessutom lade vi till en öppen 

fråga så att respondenterna hade möjlighet att lägga till egna åsikter.  

 

Resultatet på undersökningen visade att alla faktorer som undersöktes hade ungefär lika 

stor påverkan på lokalvårdarnas motivation. Eftersom att alla faktorerna verkar ha en 

påverkan på lokalvårdarnas motivation kan vi inte peka ut en specifik sak som gör dem 

motiverade i sitt arbete (se figur 2 nedan). Vi kan däremot säga att lokalvårdarna 

värderade faktorn relationer högst. Förutom att en av frågorna för denna faktor fick det 

högsta medelvärdet, var relationer även någonting som flera av tilläggen i den öppna 

frågan behandlade. Maslow (1943), Ryan och Deci (2000), Baumeister och Leary 

(1995), och Vroom (1964) menar att gemenskap och relationer är viktigt för en individs 

motivation. Vilket stödjer att relationer visat sig vara viktigt även bland lokalvårdarna. 

Samtidigt värderade lokalvårdarna en av frågorna under faktorn utveckling lägst. Vilket 

tyder på att den faktorn har minst påverkan på deras motivation. Frågan gällde 

möjligheten att avancera i arbetet. Dessutom visade den öppna frågan att det fanns 
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ytterligare två faktorer (motion och bra material) som kan motivera lokalvårdarna 

utöver de vi redan hade tagit upp.  

 

 

 
Figur 2: Summering av Motivationsfaktorerna. 

Vidare kunde vi utifrån resultatet i vissa fall tyda att det fanns skillnader mellan hur 

lokalvårdare som arbetat kortare än 2 år i branschen såg på motivationen, gentemot de 

som arbetat längre än 2 år. De faktorer där det visade sig finnas ett samband till 

lokalvårdarnas erfarenhet i branschen var den positivt formulerade ansvarsfrågan, den 

negativt formulerade målfrågan samt den negativt formulerade frågan gällande 

arbetsdesign. Utifrån detta kan vi säga att erfarenhet i branschen till viss del påverkar 

vad lokalvårdarna blir motiverade av, då de ovan nämnda faktorerna hade en mindre 

påverkan på motivationen för lokalvårdare med kortare erfarenhet än de med längre 

erfarenhet inom branschen.   

 

Resultatet för hur motiverade lokalvårdarna var till sitt arbete i dagsläget visade sig vara 

högre än förväntat då endast 5 % ansåg att de inte var motiverade. Allra flest svarade att 

de instämde helt. Detta resultat talar emot teorin av Herzberg et al. (1959/1993) att en 

person inte kan vara motiverad om det finns brister i dennes arbetsförhållanden. Vi kan 

däremot inte med säkerhet säga att det finns brister i arbetsförhållandena hos de 

respondenter som deltagit i vår undersökning. Men, om så är fallet alltså att det finns 

brister i respondenternas arbetsmiljö, betyder det att kritiken som bland annat House 

och Wigdor (1967) samt Ewen (1964) riktat mot Herzberg et al. (1959/1993) kan 

styrkas av denna undersökning.  

 

En regressionsanalys visade därefter att några av frågorna som tagits upp hade en 

påverkan på lokalvårdarnas nuvarande motivation. Det var ansvarsfrågorna, en 

utvecklingsfråga, en feedbackfråga och en arbetsdesignfråga. Trots att frågornas 

formuleringar inte var desamma, alltså att motivationsfrågan gällde hur lokalvårdarnas 

motivation ser ut i dagsläget, medan faktorfrågorna gällde vad som kan påverka 

motivationen, skulle det kunna finnas ett samband mellan dem. Det kan exempelvis 

vara så att motivationen som lokalvårdaren upplever i dagsläget kan vara påverkat av 

möjligheten att styra över sina arbetsuppgifter. Hur respondenten värderat frågan skulle 

alltså kunna påverka hur motiverade de är i dagsläget.  

 

Vi anser utifrån resultatet av studien att motivation är ett så pass komplext ämne att det 

inte går att förklara endast med de faktorer vi tagit upp. Faktorerna skulle istället behövt 

undersökas var och en för sig och ännu djupare, för att i detalj ta reda på mer specifikt 

vad som kan påverka motivationen. Vi anser inte att motivation kan förklaras av någon 
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trappa eller hierarki, då faktorerna enligt vår undersökning alla visade sig vara lika 

viktiga. Vår studie styrker med andra ord varken den faktoruppdelning som Herzberg et 

al. (1959/1993) gjort eller Maslows (1943) hierarki. Inte heller anser vi att motivation 

kan beskrivas enbart av övergripande faktorer då de dels överlappar och går ihop med 

varandra, men även då dessa kan ses som komplexa i den meningen att de innefattar 

många olika andra “småfaktorer”. Att motivation är så pass svårdefinierat kan bero på 

det som Mitchell (1982) beskriver att motivation kan se olika ut för olika personer. 

Även om personer kan motiveras av samma saker i grunden, kan det skilja sig i hur 

mycket var och en av sakerna påverkar dem. Mitchells (1982) beskrivning om att 

motivationen är olika, kanske inte behöver betyda att personer motiveras av helt olika 

saker, utan det kanske kan innebära att de motiveras till olika grad men av samma sak.   

 

Vi tror att ett tydligare resultat av hur lokalvårdarna värderar påverkan till motivation 

hade kunnat erhållas om vi till exempel istället hade bett lokalvårdarna att rangordna 

faktorerna beroende på hur viktiga de anser att de är för deras motivation. Nackdelen 

med en sådan metod är dock att respondenterna inte ges möjlighet att behandla 

faktorerna likvärdigt, utan de måste istället tänka på faktorerna som att en är viktigare 

än någon annan. Dessutom skulle resultatet ha kunnat påverkas om vi involverat fler 

frågor med öppna svarsalternativ så att respondenterna själva fick säga vad som 

motiverar dem.  

 

Då det inte fanns någon specifik motivationsteori riktat mot lokalvården, anser vi att 

denna undersökning ger en bra början och grund, då den visar hur de olika faktorerna vi 

tog upp påverkar motivationen. Denna undersökning har med andra ord resulterat i en 

översikt över motivationsfaktorernas påverkan på lokalvårdarnas motivation. Det 

resulterar i sin tur till att denna undersökning bidrar till forskningen inom detta område. 

Eftersom att vi inte undersökt varför de blir motiverade av olika saker har vi endast 

kunnat spekulera kring detta. Med hjälp av vår studie kan vidare forskning därför 

undersöka varför de faktiskt blir motiverade av dessa faktorer. Förutom det teoretiska 

bidraget som denna undersökning ger, kan denna studie även användas praktiskt. Då 

resultaten av studien även visat sig var normalfördelade kan de svar vi fått fram 

generaliseras till andra lokalvårdare inom samma typer av företag som de vi undersökt. 

Det gör att denna studie kan användas till andra sammanhang, både teoretiska men även 

till praktiska sammanhang. Genom att ledare och chefer tar denna undersökning i 

beaktande kan lokalvårdare få möjlighet att arbeta i en mer motiverade miljö. Ledarna 

och cheferna kan alltså använda denna undersökning som grund för att veta vad som 

motiverar deras anställa, men även hur de ska gå tillväga för att ge dem en motiverande 

miljö. I och med att lokalvårdarna får arbeta i en motiverande miljö kan deras mentala 

och fysiska hälsa påverkas positivt, vilket är en fördel för arbetaren och företaget. Både 

då kvalitén och effektiviteten i arbetet kan öka, men även då det kan leda till ett mindre 

antal sjukskrivningar. Det kan även ses som en fördel för samhället just eftersom att 

antalet sjukskrivningarna kan minska om arbetarnas fysiska och psykiska hälsa 

förbättras.  

 

7.2 Rekommendationer till ledare och chefer 
Trots att vi i studien har utgått från de anställda lokalvårdarnas perspektiv, har vi valt att 

ge rekommendationer endast till ledare och chefer inom yrket. Det gör vi eftersom att 

Amabile (1993, s. 187) menar att ledare har en hög påverkan på de anställdas 

motivation i arbetet. Dessutom anser vi att de faktorer som vi undersökt, till största 

delen, är sådant som den anställde själv inte har möjlighet att påverka. Trots att 
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lokalvårdarna visat sig vara motiverade idag, anser vi ändå att det är viktigt att ledare 

och chefer är medvetna om vad som motiverar de anställda i deras arbete. Det kan bland 

annat vara bra i förebyggande syfte för att snabbt kunna rycka in om någon arbetare 

visar sig bli mindre motiverad. Men det kan även vara bra för att se till att arbetarna 

fortsätter att hålla sin motivation till arbetet uppe. Detta kan även vara till hjälp för att 

ledare och chefer effektivt ska kunna bidra till arbetarnas motivation istället för att lägga 

ner tid, energi och pengar på något som kanske inte fungerar. Enligt Amabile (1993, s. 

185, 187) bör ledare motivera sina anställda för att de ska arbeta bättre samt få en 

positiv attityd till företaget så att de fortsättningsvis vill stanna i företaget. Eftersom 

studien visat att det finns vissa skillnader i hur motivationen hos lokalvårdare med olika 

erfarenhet kan påverkas, bör ledare och chefer ha i åtanke att olika människor kan 

behöva olika typer av motivation. Det kan till exempel vara bra om ledarna gör en egen 

undersökning på sin arbetsplats där de tar reda på om det finns någonting specifikt som 

de anställda på den arbetsplatsen blir motiverade av. De bör alltså tänka på att 

motivation är en individuell företeelse som kan te sig olika hos olika individer. Visar det 

sig att lokalvårdarna blir motiverade av någon av de faktorer vi tagit upp så 

rekommenderar vi även ledarna och cheferna till att använda de tips som finns i tabell 

20 nedan, som grundats i teorikapitlet. Vi föreslår att ledare och chefer har i åtanke att 

motivation är en nyckel till effektivt arbete och det är därför viktigt att de hjälper sina 

anställda att skapa eller bibehålla sin motivation till att arbeta. Nedan följer den tabell 

som visar tips på olika handlingar som skulle kunna användas om lokalvårdaren visar 

sig bli motiverad av någon av de faktorer som vi tagit upp. Dessa tips är baserade på de 

teorier som vi tagit del av i teorikapitlet. 

 
Tabell 20: Tips på motivationsfrämjande handlingar. 

 
 

Sammanfattningsvis anser vi att ett första steg för en chef eller ledare är att ta reda på 

vad som motiverar just deras anställda. Visar det sig att deras anställda påverkas av 
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någon av faktorerna i tabellen ovan, bör ledarna använda sig av de tips som finns för 

den faktorn.  

 

7.3 Rekommendationer för framtida forskning  
Eftersom att motivation är väldigt stort och brett begrepp finns det där mycket forskning 

som kan göras. Vi föreslår att alla olika faktorer undersöks djupare, och var för sig för 

att få en mer detaljerad syn på vad det är som påverkar motivationen. Genom att utöka 

enkäten med fler frågor skulle undersökningen även kunna ge ett tydligare och mer 

nyanserat resultat. Undersökningar kan även anpassas till varje företag för att ta reda på 

vad som påverkar motivationen hos de anställda på just dessa företag. Vidare skulle en 

triangulering kunna tydliggöra fler detaljer om vad motivation påverkas av då 

informationen blir mer personlig. Det skulle kunna ge en djupare förståelse för varför 

lokalvårdarna påverkas av motivationsfaktorerna, snarare än att bara identifiera dem 

som vi gjort i denna studie. I och med att vi i vår undersökning kan ha missat någon 

viktig faktor (trots den öppna frågan) skulle en diskussion eller konversation med en 

eller flera lokalvårdare kunna få fram sådana aspekter. Av denna anledning tror vi, vid 

en intervju, att det skulle komma fram fler faktorer som kan motivera. Vi tror även att 

det skulle kunna ge en bättre bild av om det finns en nyansering i vilka 

motivationsfaktorer som är viktigare än andra. Det skulle därför även vara ett alternativ 

att vid en enkätundersökning göra en gruppenkät så att respondenterna har möjlighet att 

diskutera svaren med varandra. Dessutom skulle enkäten kunna innehålla fler öppna 

frågor för att få ut mer detaljer, då det i vår studie möjligen finns andra faktorer som 

motiverar lokalvårdarna än de som vi tagit upp. Av denna anledning skulle det även 

vara intressant att gräva djupare i den befintliga forskningen, för att täcka upp allt som 

kan motivera. Vi fick i denna undersökning ett bortfall av de företag som har anställda 

lokalvårdare men som i grunden har andra huvudfokus i arbetet, som exempelvis 

kommun och skolor. Det skulle därför i framtida forskning vara intressant att få med 

respondenter från även sådana företag i undersökningen. På så vis skulle ett resultat 

kunna ses för lokalvårdare i alla olika typer av företag och organisationer. Dessutom 

skulle det vara intressant att göra om denna undersökning en gång till för att se om 

resultatet stämmer, samt för att se om det kommer fram några andra ytterligare faktorer.  

 

7.4 Sanningskriterier 

7.4.1 Validitet 

Validitet innebär att studiens rekommendationer och resultat speglar verkligheten på ett 

rättvist sätt, samt speglar fenomenet i dess vardagliga miljö (Bryman & Bell, 2013, s. 

63f). Vi anser att vi undersökt lokalvårdarnas motivation i dess vardagliga miljö, då vi 

har undersökt deras åsikter kring motivation. Validiteten visar även till vilken grad 

studien mäter det som är ämnat att mätas (Björkqvist, 2012, s. 64: Björklund & 

Paulsson, 2010, s. 59). Alltså ska studien visa resultat som är så nära verkligheten som 

möjligt (Björklund & Paulsson, 2010, s. 60). Vi anser att alla frågor mäter vad som 

påverkar motivation, trots att frågorna inte mätt samma faktor. Men vi anser också att 

påverkan på lokalvårdares motivation inte kan mätas endast i sådana övergripande 

faktorer, utan det behövs mer djupgående undersökningar. Kopplingen vi gjort mellan 

frågorna och lokalvårdarnas nuvarande motivation har däremot en låg validitet i och 

med att de egentligen har mätt två olika saker.  

 

Det är även viktigt att det som anses ska påverka, verkligen är det som påverkar, alltså 

att det inte finns några andra dolda faktorer (Bryman & Bell, 2013, s. 64). Genom att 
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använda oss av faktorer som är väl studerade, samt ett svarsalternativ som är öppet för 

respondentens egna tankar, har vi försökt undvika att gå miste om någon påverkande 

faktor. För att en studie ska ha hög validitet är det även viktigt att resultaten och 

rekommendationerna går att generalisera till andra fall som har samma förutsättningar 

och befinner sig i liknande kontext (Bryman & Bell, 2013, s. 64). Då vi inte gjort 

slumpmässiga urval eller totala undersökningar, så har vi utfört olika test för att se om 

svaren är normalfördelade. Eftersom att resultaten visade att det finns en 

normalfördelning kan vi generalisera resultaten till andra lokalvårdare som befinner sig 

i liknade kontext som de som undersökningen är utförd på.  

 

För att skapa denna generalisering är det viktigt att forskarna använder sig av 

respondenter som är representativa för populationen (Bryman & Bell, 2013, s. 64). Då 

vi inte fick tillgång till lokalvårdare som jobbar på kommuner, skolor eller företag som 

annat huvudfokus än lokalvård, kan vi inte generalisera till denna grupp, vi kan med 

andra ord endast generalisera till sådana företag som har lokalvård som huvudfokus. 

Trots att frågorna inte korrelerade med varandra, mätte de ändå det vi ämnade att mäta, 

alltså påverkan på motivation. Därför anser vi att studien har en relativt god validitet. 

 

7.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att undersökningen är permanent och tillförlitlig (Bryman & Bell, 

2013, s. 62f). Det innebär att resultatet inte är beroende på några tillfälliga variabler, och 

studiens resultat bör således bli detsamma varje gång vid eventuella upprepade 

studieförsök (Bryman & Bell, 2013, s. 62f). Det är svårt för oss att veta med säkerhet att 

vår undersökning är permanent och tillförlitlig. För att ändå undersöka detta har vi gjort 

olika test för att se om svaren är normalfördelade och inte beroende av varandra, vilket 

de visade sig vara. En hög reliabilitet innebär att en replikation, det vill säga 

upprepning, av studien visar samma resultat (Björklund & Paulsson, 2010, s. 59f).  En 

fullständig replikation på denna studie går inte att genomföra då våra respondenter och 

företag är helt anonyma, men däremot kan undersökningar göras på andra respondenter 

men från samma population.  

 

Reliabilitet avser även att frågorna i undersökningen ska mäta samma sak (Björkqvist, 

2012, s. 64). Frågorna under varje faktor visade sig inte vara korrelerade med varandra.  

Det skulle kunna bero på att vi valt att formulera frågorna otydligt eller med dåliga 

ordval. Till exempel kan respondenterna ha haft svårigheter när det gäller frågorna där 

vi involverat ordet ”inte”, eller där vi valt att skriva motivation med olika ord (så som 

presterar bättre eller arbetar bäst). Vi anser dock att det inte enbart behöver bero på en 

otydlig eller oklar formulering, utan även att respondenten inte satt sig in i enkäten 

tillräckligt, läst fel, eller helt enkelt inte försökt att förstå frågan. Korrelationen kan även 

bero att frågorna inte mäter samma faktor, men de kan ändå mäta det som är ämnat att 

mätas. Alltså kan den låga korrelationen mellan frågorna bero på att motivation är för 

komplext för att enbart förklaras av de valda faktorerna. Oavsett vilken orsak som ligger 

bakom den låga korrelationen, påverkas vår reliabilitet negativt av det.  

  

Det är viktigt att reliabiliteten är hög för att läsaren ska kunna applicera eventuella 

rekommendationer som ges i studien till andra sammanhang (Bryman & Bell, 2013, s. 

62f). För att öka reliabiliteten kan forskarna göra flera undersökningar för att se om 

resultaten liknar varandra (Björklund & Paulsson, 2010, s. 60). Vi har i denna studie 

använt oss av faktorer som alla, enligt tidigare forskning, ska påverka motivationen, 

därför är alla de olika frågorna till för att förklara motivation. Vi har även försökt 
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förklara alla moment så tydligt som möjligt, däremot har vi hållit de deltagande 

studieobjekten och respondenterna anonyma, vilket gör att möjligheten att utföra en 

exakt replikation på denna studie inte är möjlig att utföra av någon annan. Då det visat 

sig att våra svar var normalfördelade indikerar det på att resultaten går att generalisera 

till andra lokalvårdare i samma situationer. En replikation av studien skulle kunna öka 

reliabiliteten, det kan därför vara bra att göra det i framtiden för att se om denna studies 

resultat stämmer.  

 

Reliabiliteten i den här studien skulle kunna ses som låg i och med den låga 

korrelationen mellan frågorna. Men, samtidigt kanske frågorna bör ses som enskilda 

motivationsdrivare. Dessutom anser vi fortfarande att frågorna undersöker vad 

lokalvårdarna blir motiverade av, även om de inte tycks beskriva samma faktor. Vi 

väljer ändå att säga att reliabiliteten i studien är tillräckligt hög för att kunna göra 

generaliseringar till andra lokalvårdare i Örnsköldsviks och Umeå kommun, och som 

arbetar inom samma typer av företag som de vi undersökt. 

 

7.4.3 Objektivitet 

Objektivitet behandlar till vilken grad forskarna påverkar studiens resultat (Björklund & 

Paulsson, 2010, s. 59). För att undvika ett påverkat och riktat resultat på undersökningen 

valde vi att, utöver de frågor som inkluderade motivationsfaktorerna, även lägga till en 

fråga där respondenten själv har möjlighet att komplettera med den eller de faktorer som 

denne tycker saknas. För att öka objektiviteten i en studie kan ett annat sätt vara att 

argumentera för de val som författarna gjort (Björklund & Paulsson, 2010, s. 61).  Det 

kan resultera i att läsaren själv får utvärdera resultatet (Björklund & Paulsson, 2010, s. 

61). Genom att argumentera för de ställningstaganden som gjorts i hela detta arbete ger 

vi läsaren möjlighet att själv tolka resultatet. För att göra en objektiv undersökning är 

det även viktigt att teorin blir så sanningsenlig som möjligt (Björklund & Paulsson, 

2010, s. 62). Dessutom bör forskaren undvika felaktiga ordval, vilket kan leda till 

inkorrekta antaganden för läsaren (Björklund & Paulsson, 2010, s. 61). Detta har vi haft 

i åtanke i utformningen av detta arbete då vi försökt att använda oss av rätt ord för att 

förklara teori och för att förklara empiri. Samtidigt som vi varit noga med att förstå hur 

vi ska tolka teori och empiri för att den ska bli i enighet med originalkällan.  
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Appendix 1. Enkäten 

 

Enkätundersökning om motivation hos lokalvårdare 

Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som motiverar lokalvårdare i 

arbetet. Denna studie kan därför hjälpa arbetsledare att skapa en mer motiverande 

miljö. Vi är två Civilekonomstudenter vid Umeå Universitet som just nu skriver vårt 

examensarbete, vi skulle därför behöva din hjälp för att uppfylla vårt syfte. 

 

Denna enkät är anonym och svaren kommer att behandlas helt konfidentiellt. Ditt 

deltagande är frivilligt, men vi skulle vilja påpeka att just dina svar inte kan ersättas och 

vi skulle därför vara dig tacksam om du ville vara med i undersökningen. Enkäten 

består av 15 frågor och den tar ca 5 minuter att svara på. Frågorna i enkäten ställs för att 

vi är intresserade av vad du tycker och känner, det finns med andra ord inga rätt eller fel 

svar. Har du några frågor innan, under eller efter undersökningen är du välkommen att 

fråga oss undersökare. 

 

Tack på förhand, 

Emma Lindström & Sofia Mähler 

Umeå Universitet 

 

 

1. Ange hur många år du arbetat inom lokalvården:__________ 

Nedan följer ett antal påståenden, sätt ett kryss i rutan för det alternativ som stämmer 

bäst in på dig och ditt arbete.  

 

2. Jag motiveras av att kunna styra över mina egna arbetsuppgifter. 

[] Instämmer inte 

[] Instämmer delvis   

[] Instämmer till stor del                   

[] Instämmer helt 

 

3. Jag presterar bättre när jag vet att min insats påverkar någon annan positivt. 

[] Instämmer inte  

[] Instämmer delvis   

[] Instämmer till stor del                   

[] Instämmer helt 

 

4. Jag motiveras av möjligheten att avancera i arbetet. 

[] Instämmer inte 

[] Instämmer delvis   

[] Instämmer till stor del                   

[] Instämmer helt 

 

5. Jag motiveras av ett arbete där jag inte behöver utmana mig själv. 

[] Instämmer inte  

[] Instämmer delvis   

[] Instämmer till stor del                   

[] Instämmer helt 
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6. Jag arbetar bäst när jag arbetar mot ett tydligt utsatt mål. 

[] Instämmer inte  

[] Instämmer delvis   

[] Instämmer till stor del                   

[] Instämmer helt 

 

7. Vad andra tycker om min arbetsprestation har ingen påverkan på min 

motivation. 

[] Instämmer inte    

[] Instämmer delvis   

[] Instämmer till stor del                   

[] Instämmer helt 

 

8. Jag arbetar bättre när jag får feedback från min chef/ledare. 

[] Instämmer inte  

[] Instämmer delvis   

[] Instämmer till stor del                   

[] Instämmer helt 

 

9. Jag motiveras av att arbeta utan att ha ett specifikt mål.  

[] Instämmer inte  

[] Instämmer delvis   

[] Instämmer till stor del                   

[] Instämmer helt 

 

10. Jag blir motiverad av att ha varierande arbetsuppgifter. 

[] Instämmer inte  

[] Instämmer delvis   

[] Instämmer till stor del                   

[] Instämmer helt 

 

11. En högre lön har ingen påverkan på min arbetsprestation. 

[] Instämmer inte 

[] Instämmer delvis   

[] Instämmer till stor del                   

[] Instämmer helt 

 

12. Att min insats gör skillnad för någon annan har ingen påverkan på min 

motivation.  

[] Instämmer inte  

[] Instämmer delvis   

[] Instämmer till stor del                   

[] Instämmer helt 

 

13. Jag arbetar bäst när någon annan säger åt mig vad jag ska göra. 

[] Instämmer inte  

[] Instämmer delvis   

[] Instämmer till stor del                   

[] Instämmer helt 

 



89 
 

 

14.  Jag blir motiverad till att utföra mitt arbete av andra faktorer som inte 

nämnts i påståendena ovan. Om ja, ange vad på raden nedan, om nej lämna raden 

blank: 

 

 

 

Nedan följer ett sista påstående som gäller din motivation till arbetet i allmänhet, sätt 

ett kryss i rutan för det alternativ som stämmer bäst in på dig och ditt arbete.  

15. Jag känner mig mycket motiverad till att utföra mitt arbete. 

[] Instämmer inte  

[] Instämmer delvis   

[] Instämmer till stor del                   

[] Instämmer helt 

 

Tack för din medverkan! 
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Appendix 2. R
2
 Förklaringsgrad 

 

 

(Utdrag ur SPSS) 

 

Appendix 3. Histogram Normalfördelning
 

 

(Utdrag ur SPSS) 

 

Appendix 4. Residualplott 

 

(Utdrag ur SPSS) 


