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Förord 

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till kontaktpersonerna inom kommunen för att vi fått 
möjligheten att utföra vår studie hos dem och för deras värdefulla hjälp under arbetets gång. Vi 
är också mycket tacksamma över de respondenter som på ett smidigt sätt hade möjlighet att ställa 
upp på intervjuer. Ett lika stort tack vill vi rikta till vår handledare Robert Holmgren som med 
lärorika synpunkter hjälpt oss under hela processen. Till sist vill vi även tacka våra nära och kära 
för hjälpen med korrekturläsning och övriga ståndpunkter som varit till stor nytta för oss.  

Uppsatsen är skriven vid Umeå Universitet under vårterminen 2015 inom 
Personalvetarprogrammet. 
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Sammanfattning 
Inom vårdsektorn är det ofta tunga arbetsdagar, knappa resurser och många medarbetare som 
arbetar deltid. Med detta som utgångspunkt var studiens syfte att beskriva och analysera vad en 
grupp deltidsanställda på ett äldreboende inom offentlig sektor motiveras av i sitt arbete. Med 
hjälp av frågeställningar undersöktes vad som får medarbetarnas motivation att minska och om 
det fanns några skillnader gällande motivationen beroende på ålder. Det som även analyserades 
var ifall motivationen skiljer sig åt beroende på om individen är nöjd över sysselsättningsgraden 
eller inte. För att besvara studiens syfte har en kvalitativ forskningsmetod i form av 
semistrukturerade intervjuer med åtta deltidsanställda genomförts. Resultatet har visat att den 
mest framträdande motivationsfaktorn är att ge omsorg till den äldre generationen. Andra viktiga 
faktorer för motivationen är den goda samhörigheten med medarbetare samt uppskattningen 
från boenden, medarbetare och chefer. Den rådande tidsbristen, de knappa resurserna och 
avsaknaden av kompetensutveckling gör att motivationen minskar. Lönen är mer betydelsefull 
bland yngre medarbetare än äldre. Det finns inga större skillnader mellan de medarbetare som är 
nöjd över att arbeta deltid och de som önskar högre sysselsättningsgrad. 

Nyckelord: Arbetsmotivation, Offentlig sektor, Deltid, Självbestämmandeteori, Tvåfaktorteori 
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Inledning 
Arbetsmiljön inom äldreomsorgen är idag ofta mycket psykiskt påfrestande och i många fall beror 
det på tidsbrist och låg bemanning. På grund av den slitsamma arbetssituationen upplever mer 
än en femtedel av Kommunals medlemmar att de inte vill arbeta kvar inom äldreomsorgen eller 
övrig sektor om tre år (Kommunal, 2014). Detta medför problem eftersom Sveriges befolkning 
blir allt äldre och behöver mer vård i kombination med att fler vårdanställda går i pension 
(Kommunal, 2014). Ett arbete inom vård och omsorg kan vara bland det mest betydelsefulla en 
människa kan ägna sig åt men trots det har arbetet ett dåligt rykte och det är därför svårt att 
attrahera ny arbetskraft (Westerblom, 2013). 150 000 medarbetare behöver rekryteras fram till 
år 2030 (Kommunal, 2014). 

För att öka möjligheten att behålla befintlig kompetens och attrahera ny personal är det av stor 
vikt att medarbetare upplever motivation och möjlighet till utveckling i arbetet 
(Arbetsgivarverket, 2014). Åsbrink (2014) beskriver att motiverade medarbetare är mer 
självgående, tar på sig ett större ansvar samt har lättare att samarbeta med andra. Författaren 
betonar vidare att ledare inom organisationer bör skapa förutsättningar för medarbetare att 
känna motivation. När förutsättningarna finns är det upp till varje individ att finna den inre 
drivkraften till att utföra något (Åsbrink, 2014). Paulson (2013) talar om kloka arbetsplatser som 
karaktäriseras av att medarbetare trivs, mår bra och gör sitt bästa. Arbetsklimatet är 
tillfredsställande där de uppsatta målen är tydliga och meningsfulla vilket gynnar medarbetares 
motivation. Hon betonar vidare hur väsentligt det är att medarbetare ska känna sig som vinnare 
på arbetsplatsen eftersom att arbetsglädje ofta är starkt sammankopplat med motivation 
(Paulson, 2013). Motivation är dessutom en viktig beståndsdel för att maximera produktiviteten 
i organisationen. Utifrån dessa aspekter är det av stor vikt att komma ihåg att medarbetare är 
organisationers viktigaste resurs och nyckeln till framgång (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Statistiska centralbyrån (2013) visar att 27 procent av alla sysselsatta i Sverige 2012 arbetade 
deltid. Vidare informerar Arbetsmiljöupplysningen (2015) att det är vanligare med deltidstjänster 
inom vissa sektorer samt att kvinnor i större utsträckning arbetar deltid än män. Det finns många 
individer som mer än gärna vill arbeta heltid men endast blir erbjuden deltid (Nordisk 
information för kunskap om kön, NIKK, 2013). Ofrivillig deltid som NIKK (2013) kallar det, kan 
vara problematiskt eftersom det påverkar både inkomst och pensionssparande. 

Efter en genomgång av tidigare forskning har studier identifierats där författarna jämför mellan 
deltid- och heltidsanställdas motivation med ett slumpmässigt urval från samtliga sektorer, 
exempelvis Russo (2012). Genomgången visar även att studier om deltidsanställda inom offentlig 
sektor med andra utgångspunkter än motivation i arbetet finns presenterade, exempelvis studien 
av Jonsson (2011) som handlar om deltid och jämställdhet. Genomgången indikerar på att 
området kring deltidanställdas motivation inom offentlig sektor till viss del är outforskat. I 
strävan att fylla en del av kunskapsluckan bestämdes, utifrån det egna engagemanget om 
motivation i arbetslivet och av kommunens intresse, att studien skulle handla om 
deltidsanställdas motivation inom offentlig sektor. 

"Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka 
människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang" (Umeå 
universitet, 2015, stycke 3). Uppsatsen är skriven inom det pedagogiska forskningsfältet av den 
anledningen att motivation är en ständigt föränderlig process som formas och varierar i olika 
sociala kontexter. Det finns därmed flertalet faktorer som påverkar motivationen hos 
medarbetare inom en organisation, exempelvis ledarskap och arbetsmiljö.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva och analysera vad en grupp deltidsanställda inom offentlig 
sektor motiveras av i sitt arbete. Syftet är vidare att undersöka om och i så fall hur deras 
uppfattningar skiljer sig åt beroende på medarbetarnas ålder och sysselsättningsgrad. 

 Vad är det som får medarbetares motivation i arbetet att öka respektive minska? 
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 Har åldern någon inverkan på medarbetares motivation till arbetet och i sådana fall på 
vilket sätt? 

 Finns det några skillnader i uppfattningar mellan medarbetare som är nöjda med att 
arbeta deltid och de som önskar högre sysselsättningsgrad och i sådana fall på vilket 
sätt? 

Presentation av kommunen 

Kommunen som ligger i norra Sverige har ungefär 7000 invånare och totalt cirka 700 
medarbetare (kommunens hemsida, 2014). I samråd med personalenheten och i syfte att 
underlätta datainsamlingen blev vi tilldelade ett äldreboende där flertalet av de anställda arbetar 
deltid och finns samlade i samma byggnad. Samtliga anställda är kvinnor med yrkestiteln 
vårdbiträde eller undersköterska. Arbetstiderna är varierande och ska täcka upp alla dygnets 
timmar och majoriteten av medarbetarna är tillsvidareanställda och ett fåtal vikariat. Boendet har 
fyra avdelningar och totalt 48 anställda (inklusive städ), varav 34 arbetar deltid (personlig 
kontakt, 2015a). En deltidstjänst klassas som all sysselsättning under 100 procent. Medarbetare 
som arbetar heltid arbetar 37 timmar i veckan och de som arbetar deltid arbetar mellan cirka 22 
och 32 timmar i veckan (personlig kontakt, 2015b). 

Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras relevanta teorier gällande inre och yttre faktorer för motivationen i 
arbetet. 

Motivation i arbetet 

Forskare har utformat teorier med utgångspunkt i inre och yttre faktorer för motivationen där det 
poängteras att båda är angelägna för att medarbetare ska känna motivation till arbetet (Herzberg, 
1993; Ryan, Deci, 2000). 

Ryan och Deci (2000) har utformat självbestämmandeteorin som handlar om hur graden av 
självbestämmande och motivation hänger samman. Det finns tre grundläggande behov som 
behöver vara uppfyllda för att medarbetare ska uppleva motivation i arbetet. Dessa är: att ha 
tillräckligt med kompetens för uppgifterna, uppleva självständighet i arbetet och känna 
samhörighet med omgivningen (Ryan & Deci, 2000). Teorin är indelad i tre delar: avsaknad av 
motivation, yttre motivation och inre motivation. Avsaknad av motivation innebär att 
medarbetare inte upplever någon motivation överhuvudtaget. Yttre motivation innefattar 
medarbetare som agerar för att erhålla materiella eller verbala belöningar som exempelvis lön 
eller att bli mer eftertraktad. Inre motivation innebär att medarbetare utför något intressant och 
roligt som resulterar i arbetsglädje och inre tillfredsställelse. Vid avsaknad av motivation upplever 
medarbetare inget självbestämmande alls. Upplever medarbetare yttre motivation ökar graden av 
självbestämmande och vid inre motivation är självbestämmandet som högst (Ryan & Deci, 2000). 

Herzberg (1993) har utformat tvåfaktorteorin som även den är indelad i yttre och inre motivation. 
Yttre motivation benämner han hygienfaktorer och inre som motivationsfaktorer. De yttre 
hygienfaktorerna är kopplade till den fysiska omgivningen som exempelvis anställningstrygghet, 
status, arbets- och löneförhållanden. Dessa upplever medarbetare som självklara i arbetet 
eftersom det exempelvis är givet att denne ersätts med lön. Saknar medarbetare hygienfaktorer 
minskar motivationen och trivseln till arbetet. För att öka motivationen krävs det inre 
motivationsfaktorer som exempelvis utvecklingsmöjligheter, uppmuntran, uppskattning och eget 
ansvar (Herzberg 1993; Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Ryan och Deci (2000) och Herzberg (1993) är enade om att yttre motivation är mer 
grundläggande och självklar medan inre är svårare att uppnå samt mer önskvärd. Anledningen 
till att dessa teorier valts ut som utgångspunkt i studien är för att underlätta bearbetningen av 
materialet samt göra det möjligt att applicera respondenternas svar utifrån inre och yttre faktorer 
för motivationen. Båda teorierna används som utgångspunkter för studien och diskuteras vidare 
i analysavsnittet. 
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Tidigare forskning 
Här beskrivs tidigare forskning som är relevant för studien. Inledningsvis introduceras 
begreppen; motivation, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Därefter presenteras 
faktorer utan rangordning som påverkar medarbetares motivation i arbetet som sedan följs av 
ett avsnitt om ålder samt ett om sysselsättningsgrad. 

Begreppet arbetsmotivation 

Nationalencyklopedin (2015, stycke 1) beskriver motivation som en “psykologisk term för de 
faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”. Rubenowitz 
(2004) framställer motivation som lusten att sträva efter ett ändamål. Individen måste på ett eller 
annat sätt ha förhoppningen om att den tid som läggs ner kommer att resultera i positiva effekter, 
exempelvis chansen till avancemang. Arbetsmotivation innefattar lusten till arbetet och ett 
intresse ska finnas att utföra de arbetsuppgifter som behöver genomföras (Psykologiguiden, 
2015). Arbetstillfredsställelse är en del av arbetsmotivationen och definieras som “the positive 
emotional reactions and attitudes individuals have towards their job” (Roelen, Koopmans & 
Groothoff, 2008, s. 434). 

Utifrån de begreppsförklaringar som ovan beskrivits om vad motivation innebär 
(Nationalencyklopedin, 2015; Psykologiguiden, 2015; Roelen, Koopmans & Groothoff, 2008; 
Rubenowitz, 2004) har följande definition utformats som genomsyrar studien: “Motivation ska 
förstås som något som väcker lust hos medarbetare att arbeta med intressanta uppgifter för att 
uppfylla både individuella och organisatoriska mål”. 

Motivation i arbetet 

Goda relationer 

Medarbetare inom vårdsektorn motiveras inte av ekonomiska belöningar på samma sätt som 
inom andra sektorer (Dieleman, Cuong, Anh & Martineau, 2009; Smith & Shield, 2013). Inom 
vårdsektorn är inkomsten naturligtvis väsentlig men inte en avgörande faktor för att motivationen 
ska öka hos medarbetare (Dieleman et al. 2009). Smith och Shield (2013) beskriver utifrån sin 
studie genomförd i USA att medarbetare inom vårdsektorn i större utsträckning motiveras av 
icke-monetära belöningar som exempelvis goda relationer i arbetet. En god relation kan vara att 
hjälpa andra människor, vilket Anderson och Kjeldsen (2013) benämner som pro-social 
motivation. Författarna redogör även för att det inom offentlig sektor finns ett samband mellan 
arbetstillfredsställelsen och det faktum att medarbetare bidrar till samhället genom att hjälpa 
andra (Anderson & Kjeldsen, 2013). En god relation kan leda till en trivsam arbetsgemenskap 
inom organisationen vilket Rubenowitz (2004) påtalar som en central faktor för motivationen. 
En god relation med överordnade är betydelsefullt för att medarbetare ska ha en chans till hög 
arbetstillfredsställelse (Dieleman et al. 2009). För att ha möjlighet att tillämpa de verktyg som 
behövs för att motivera medarbetare är det väsentligt att överordnade tar reda på vad 
medarbetare efterfrågar. Lyckas de tillfredsställa medarbetares behov och förväntningar leder det 
till att kvalitén inom vården förbättras (Andersen & Kjeldsen, 2013; Dieleman et al. 2009). 

Återkoppling och utveckling 

Det är av stor vikt att medarbetare blir uppmärksammade, respekterade och får återkoppling från 
både medarbetare och chefer (Dieleman et al. 2009; Rubenowitz, 2004). Möjlighet till 
karriärutveckling och utbildning är även det viktiga faktorer för en ökad motivation i arbetet 
(Dieleman et al. 2009; Rubenowitz, 2004). Det bör därmed finnas tillräckligt med resurser för att 
chefer kontinuerligt ska kunna arbeta med kompetensutveckling i syfte att öka medarbetares 
kunskap och för att arbetet ska upplevas tillräckligt utmanande (Dieleman et al. 2009). Att 
medarbetare får återkoppling från samhället om att det utförda arbetet är betydelsefullt är 
ytterligare en viktig faktor (Dieleman et al. 2009; Anderson & Kjeldsen, 2013). Studien Dieleman 
et al. (2009) genomfört bland vårdpersonal i Vietnam visar att det finns medarbetare som inte 
har tillräckligt med tid till varje patient, men upplever trots det motivation på grund av att de 
bidrar till samhället genom att hjälpa andra människor. 
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Passion 

Amabile (1997) har studerat hur organisationer ur ett generellt perspektiv kan arbeta för att 
medarbetare ska uppleva kreativitet. För att uppnå kreativitet är följande viktigt: “you should do 
what you love and you should love what you do” (Amabile, 1997, s. 55). Vallerand (2008) har 
bearbetat flertalet studier som behandlar passion och beskriver, likt Amabile (1997), vikten av att 
känna passion och kärlek till arbetet. Vallerand (2008) påpekar att det både finns harmonisk och 
tvångsmässig passion. Den harmoniska passionen karaktäriseras av att individen självmant är 
engagerad i organisationen och tycker om sin arbetsplats. Tvångsmässig passion handlar om att 
känna sig övervakad och kontrollerad i arbetet vilket leder till bristande engagemang. Studien 
visar även att en stimulerande arbetsmiljö med inspirerande arbetsuppgifter är betydelsefullt för 
att medarbetare ska uppleva motivation till arbetet (Vallerand, 2008). 

Minskad motivation 

Dieleman et al. (2003) visar att det finns ett antal framträdande faktorer som leder till minskad 
motivation. Dessa är att medarbetare har för låg inkomst, för lite kunskap i arbetet, bristfällig 
uppdaterad information samt att arbetsbördan är betungande. Den låga inkomsten medför att 
medarbetare tvingas arbeta på flera arbetsplatser för att ha möjlighet att klara sig ekonomiskt. 
Medarbetare får dessutom dålig ersättning för bensin och måste använda egna fordon i arbetet, 
vilket leder till minskad motivation.  

Kasenga och Hurtig (2014) har också identifierat faktorer som gör att motivationen till arbetet 
minskar hos vårdpersonal. Studien är gjord i Malawi där en faktor som upplevs omotiverande är 
att ledningen inte tar hänsyn till medarbetare samt behandlar dem på ett orättvist sätt. 
Kommunikationen däremellan behöver förbättras för att motivationen ska öka. Vidare önskar 
medarbetare mer utveckling och ett bättre arbetsklimat. Mer utveckling kan bland annat innebära 
att de får besöka andra arbetsplatser inom samma sektor för att erhålla nya infallsvinklar. Det 
farliga arbetsklimatet gör att medarbetare känner en rädsla i utförandet av arbetsuppgifter, vilket 
leder till minskad motivation. När det uppstår problem inom organisationen tar det ofta lång tid 
innan de åtgärdas. Går exempelvis solpaneler sönder och strömmen försvinner är det svårt för 
vårdpersonalen att utföra det dagliga arbetet, särskilt på natten. En annan riskfylld faktor i arbetet 
är bristen på arbetshandskar. Risken för sjukdomar som exempelvis hiv ökar när medarbetare 
tvingas använda sina bara händer. Arbetsplatsen har även svårt med bemanning och gör att 
flertalet medarbetare måste arbeta övertid vilket resulterar i att kvalitén på arbetet försämras och 
motivationen hos medarbetare minskar. Författarna beskriver vidare att flertalet medarbetare 
påbörjar sin anställning men väljer ofta att byta arbetsplats på grund av att ”the management 
does not have the staff welfare at heart” (Kasenga & Hurtig, 2014, Resultat, stycke 1). 

Ålderns inverkan på motivationen till arbetet 

Anderson och Kjeldsen (2013) har gjort en jämförelse mellan ålder och dess inverkan på 
motivationen inom offentlig sektor. Resultatet visade att äldre medarbetare upplever en högre 
grad av arbetstillfredsställelse än yngre. Detta överensstämmer med Eskildsen, Kristensen och 
Westlunds (2004) studie där de undersökte om det fanns något samband mellan ålder och 
arbetsmotivation bland medarbetare i de nordiska länderna. Resultatet visar att medarbetare 
mellan 45 till 60 år upplever mer inre motivation till arbetet än de i åldersgruppen 18 till 24. 
Författarna beskriver att ju äldre medarbetare är desto mer arbetsmotivation upplever de. Kooij, 
Lange, Jansen, Kanfer och Dikker (2011)  har gjort en litteraturstudie och undersökt ifall det finns 
några samband mellan ålder och arbetsmotivation i Nederländerna.  De betonar bland annat att 
äldre medarbetare i första hand drivs av inre faktorer som exempelvis personlig utveckling och 
betydelsefulla arbetsuppgifter. Yngre medarbetare känner istället motivation av exempelvis lön 
och god fysisk arbetsmiljö, vilket klassas som yttre faktorer. Chiu, Chan, Snape och Redmans 
(2001) studie visar bland annat att äldre medarbetare upplevs ha mer brist på ambition i arbetet 
än yngre. De har dessutom svårare att hantera förändringar och upplevs mindre angelägna om 
att erhålla kompetensutveckling än sina yngre medarbetare. 

Sysselsättningsgraden och dess inverkan på motivationen 

Eisenberg (2001) beskriver att det finns både för- och nackdelar med att arbeta deltid. Han 
redogör för hur en grupp sjuksköterskor som arbetar både deltid och heltid inom cancervården i 
USA ser på deras arbetstid. Fördelen med att arbeta deltid är att medarbetare får mer tid till andra 
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intressen medan nackdelen är att lönen är lägre jämförelsevis med de som arbetar heltid.  De som 
arbetar deltid får vidare inte samma möjlighet att kontinuerligt ta hand om patienterna 
(Eisenberg, 2011). 

Booth och van Ours (2012) har undersökt ifall deltiden är den arbetsform som kvinnor 
eftersträvar i Nederländerna. Resultatet tyder på att de som arbetar deltid känner en hög 
arbetstillfredsställelse och trivs med sina arbetstider, vilket indikerar på att de flesta kvinnor är 
nöjd med att arbeta deltid. Kvinnor väljer till största del att arbeta noll timmar i veckan istället 
för heltid. Fördelen med deltidstjänster är att fler kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden. Den 
negativa uppfattningen om deltidsarbete är att det är slöseri med resurser samt att 
humankapitalet hos högutbildade kvinnor går förlorad. Vidare framgår att cirka en av tio kvinnor 
vill arbeta mer. De som arbetar mellan 33 till 40 timmar i veckan känner störst tillfredsställelse 
över sin arbetssituation. Anledningen till att de känner en högre arbetstillfredsställelse vid fler 
timmar är på grund av att lönen är högre. Författarna beskriver vidare att ju mer individerna 
arbetar, oavsett kön, desto mindre vill de arbeta och ju mindre de arbetar desto mer vill de arbeta 
(Booth & van Ours, 2012). 

Metod 
I denna del beskrivs det tillvägagångssätt som använts för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Det som presenteras är: förförståelse, litteratursök, metodval, urval, 
genomförande, databearbetning och analys. Sedan avslutas stycket med ett resonemang kring 
studiens tillförlitlighet och etiska överväganden.  

Förförståelse 

Vi hade båda en viss förförståelse om kontexten där undersökningen ägde rum. En av oss har 
arbetat inom äldrevården vilket innebär att hon kunde identifiera sig med respondenterna och 
hade lätt för att sätta sig in i deras situation. Den andra av oss har tillbringat mycket tid på 
boenden där nära anhöriga bott, vilket gör att hon hade en bild av hur lite uppmärksamhet de 
äldre fick från anställda i relation till vad de egentligen behövde. Vid samtliga delar under 
forskningsprocessen har en strävan funnits att egna uppfattningar inte ska ha påverkat studien 
vilket Bryman (2012) betonar som viktigt. 

Litteratursök 

För att få kunskap om tidigare forskning kring ämnet påbörjades sökandet av artiklar där följande 
sökord användes: arbetsmotivation, inre och yttre motivation, arbetstillfredsställelse, 
deltidsanställda, offentlig sektor, offentligt anställda, äldreomsorg, självbestämmande, ålder, 
part-time, employees, elderly, internal motivation, extrinsic motivation, jobsatisfaction, public 
sector, self-determination, age. Dessa ord söktes till en början i kombination med varandra för att 
sedan använda dem separat. Sökningarna gjordes i Ebsco, Web of science och Google scholar. 
Vidare har litteratursökning skett vid Umeå universitetsbibliotek för att hitta relevanta böcker 
rörande studiens huvudområde. Diverse internetsidor som exempelvis Nationalencyklopedin och 
Statistiska centralbyrån har använts som komplement. 

Metodval 

Bryman (2012) beskriver den kvalitativa forskningsmetoden som lämplig vid studier som inriktar 
sig på den sociala verkligheten och hur individer i en särskild miljö ser på denna verklighet. Vi 
har därför valt att använda kvalitativa intervjuer med målet att undersöka och få en djupare 
förståelse för respondenternas egna upplevelser av motivation till arbetet. Hjerm, Lindgren och 
Nilsson (2014) betonar att den kvalitativa metoden riktar in sig på mjuk data och vi ville därför 
möta respondenterna personligen och få en bild av den rådande kontexten som de verkar i. 
Intervjuer bokades in i ett tidigt skede och vi undvek därmed den väntan som enkätsvar skulle 
fört med sig, som hade varit fallet om istället en kvantitativ metod använts. Dieleman et al. (2003) 
betonar efter att själv ha genomfört en kvalitativ studie att denna metod är användbar när 
vårdpersonal och dess motivation i arbetet ska undersökas. Detta eftersom att metoden gav en 
fördjupad information och beskriver medarbetares uppfattningar på ett adekvat sätt (Dieleman 
et al, 2003).  
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Urval 

En av våra kontaktpersoner på äldreboendet skickade i första hand ut ett missivbrev till alla 
medarbetare inom kommunen oavsett sysselsättningsgrad som innehöll allmän information om 
studien. Utifrån en kontaktlista över samtliga anställda på arbetsplatsen gjorde vi sedan ett 
målinriktat urval på åtta deltidsanställda med blandade åldrar. För att underlätta urvalsprocessen 
och spara tid gjordes inte ett urval utifrån respondenternas inställning till sin sysselsättningsgrad. 
Bryman (2012) förklarar att ett målinriktat urval görs strategiskt och är lämpligt då forskaren vill 
ha relevanta respondenter för studiens frågeställningar, vilket i vårt fall var att se om åldern hade 
någon inverkan på motivationen i arbetet. De ålderskategorier som användes var 20 till 45 år och 
benämns som “yngre” och 45 till 65 år som “äldre”. 

Vår första kontakt med respondenterna var genom ett telefonsamtal där de informerades om 
studiens syfte och resultatets ändamål. Majoriteten av de tillfrågade ville medverka och intervjuer 
kunde därför bokas in. De som inte ville delta raderades från listan och vi valde istället ut nya 
respondenter i ungefär samma ålderspann. 

Genomförande 

En intervjuguide utformades som inte respondenterna fick ta del av innan intervjun eftersom 
spontana svar eftersträvades. Intervjuerna var semistrukturerade eftersom vi ville ha möjlighet 
att styra ordningsföljden på frågorna utifrån respondenternas svar och intervjuns riktning (Bilaga 
1). Semistruktrurade intervjuer beskriver Bryman (2012) är lämpliga när intervjuaren vill ha 
möjlighet att påverka ordningsföljden på frågorna. Den arbetsform som använts beskriver 
Bryman (2012) som flexibel och kännetecknas av att respondenten har stor självständighet att 
utforma svaren på sitt egna unika sätt. Målet var dock att ställa samma huvudfrågor till samtliga 
respondenter och är något Bryman (2012) påtalar som betydelsefullt. Det första temat i 
intervjuguiden var bakgrundinformation där frågorna är standardiserade och handlade om 
respondentens yrkeskategori och antal år inom vårdsektorn/på arbetsplatsen. Tema två 
innefattade frågor om inställningen till deltid och slutligen tema tre som handlade om 
respondentens upplevelse av motivation i arbetet. Exempel på en fråga under tema två är: “har 
du själv valt att arbeta deltid?” och tema tre innehöll bland annat följande: “vad motiverar dig i 
ditt arbete?”. För att undersöka att intervjuguiden var begriplig och svarade mot studiens syfte 
och frågeställningar genomfördes två pilotintervjuer vilket Bryman (2012) betonar som viktigt för 
att öka tydligheten i frågorna och undersöka ifall frågornas ordningsföljd är lämplig. 

Vår definition fanns ständigt med oss under intervjuerna eftersom vi ville ha en tydlig bild hur vi 
skulle se på begreppet samt om respondenterna undrade om begreppets innebörd: “motivation 
ska förstås som något som väcker lust hos medarbetare att arbeta med intressanta uppgifter för 
att uppfylla både individuella och organisatoriska mål”. Intervjuerna ägde rum på en avskild plats 
i en miljö där respondenterna kunde känna sig trygga. Det var dessutom smidigt att rummet låg 
i nära anslutning till arbetsplatsen för att respondenterna lätt kunde medverka i studiens 
datainsamling. Intervjuerna dokumenterades via ljudinspelning och vi försäkrade oss om att 
ljudnivån från omgivningen inte störde inspelningen, vilket Kvale och Brinkmann (2009) 
poängterar som viktigt. Anledningen till att intervjuerna spelades in var för att vi ville fokusera 
på det respondenterna sade istället för att fokusera på att föra anteckningar. Intervjuerna 
genomfördes vid två tillfällen, fem en dag och resterande tre veckan därpå. Vi genomförde fyra 
intervjuer var och den som inte intervjuade befann sig i bakgrunden och tog kompletterande 
anteckningar. 

Vi använde öppna frågor eftersom vi ville undvika att leda respondenterna till att svara på ett visst 
sätt utifrån förberedda svarsalternativ. Bryman (2012) beskriver att fördelen med intervjuer med 
öppna frågor, är att respondenterna har möjlighet att förklara händelser med egna ord och det 
lämnar plats för överraskande svar. Uppföljningsfrågor ställdes vid behov, vilket Bryman (2012) 
påtalar som gynnsamt när forskaren vill fördjupa sig i vissa svar från respondenterna. De 
uppföljningsfrågor som främst användes var bland annat: “kan du berätta mer om detta?” och 
“kan du ge ett exempel?”.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att det är forskaren som besitter makten i förhållande till 
respondenten vid intervjun. Med det i åtanke fanns en medvetenhet om vikten vid att agera 
neutralt i vårt förhållningssätt samt skapa en tillitsfull relation till respondenten. Vi ville dock 
undvika att skapa en för bra relation eftersom det enligt Bryman (2012) kan medföra att 
respondenterna svarar på det sätt de tror intervjuaren vill höra. Vid intervjuerna pratade vi 
inledningsvis om exempelvis vädret och ställde allmänna frågor som inte hade med studien att 
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göra. Vi poängterade även hur tacksamma vi var för att de hade möjlighet att medverka. Detta för 
att få respondenterna att känna sig bekväm i situationen. 

Databearbetning och analys 

När datainsamlingen var klar genomfördes fyra transkriberingar var som därefter noga lästes 
igenom för att få en överblick av materialet. Analysen delades upp i fyra steg; 
meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009), kodning, tematisering och summering 
(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). För att få materialet mer överskådligt 
meningskoncentrerades transkriberingarna, vilket Kvale och Brinkmann (2009) anser som 
viktigt för att kunna identifiera det väsentliga. Därefter skrevs materialet ut i pappersform med 
syfte att förenkla det forsatta analysarbetet. Den mest framträdande empirin letades efter samt 
att det material som inte ansågs relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar 
rationaliserades bort. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) redogör för hur denna process 
benämns som kodning och handlar om att reducera materialet. Vi bearbetade texten omsorgsfullt 
och flertalet gånger eftersom Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) beskriver att det är viktigt för 
att inte gå miste om centrala begrepp i och med att kodningsarbetet ligger till grund för resten av 
analysen. De koder som hade liknande innebörder grupperades och bildade tillsammans olika 
teman. Detta moment innebär att sätta materialet i förhållande till varandra samt att identifiera 
likheter och skillnader, vilket Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) benämner som ett 
sorteringsarbete. 

När vi upplevde att det inte framkom någon mer information från varken koder eller teman 
påbörjades det sista steget som Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) benämner som summering. 
Här plockades de huvudsakliga delarna ur materialet fram samtidigt som en del rationaliserades 
bort. Vi drog slutsatser genom att växelvis jämföra koder och teman med varandra, vilket Hjerm, 
Lindgren och Nilsson (2014) betonar som väsentligt vid summeringen.   

Tillförlitlighet 

Studien har utgått ifrån de fyra områden rörande tillförlitlighet som Bryman (2012) beskriver: 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och bekräfta. För att öka 
trovärdigheten gav vi återkoppling till respondenterna som i sin tur fick bekräfta om 
informationen uppfattats på ett korrekt sätt, vilket Bryman (2012) benämner som 
respondentvalidering. Vid utformningen av intervjufrågorna eftersträvades en hög trovärdighet 
på det sätt att vi försökte göra dem tydliga och i enlighet med studiens syfte och frågeställningar. 
Vi anser att vår studie är överförbar till viss del eftersom vi har undersökt flera respondenters 
tankar och åsikter och därmed fått flera olika infallsvinklar på våra forskningsfrågor. Det resultat 
vi fått fram kan appliceras på andra målgrupper som innefattar deltidsanställda inom liknande 
sektorer eftersom vi tror att situationen i dessa kontexter ser ut på liknande sätt som det denna 
studie visat. Något vi vill understryka är att vår studie är liten till sin omfattning med endast åtta 
respondenter och gör att resultatet inte kan sägas vara representativt för alla äldreboenden. Det 
är vidare upp till läsaren att bedöma om resultatet är tillämpbart i andra kontexter. För att stärka 
pålitligheten har vi noga preciserat studiens tillvägagångssätt och alla delar i 
forskningsprocessen. Vid intervjuerna blev respondenterna uppmuntrade till att utveckla och 
förtydliga sina svar med målet att pålitligheten i det empiriska materialet skulle stärkas. 
Respondenterna kan ha uppmuntrats till att svara uppriktigt i och med att studien var 
konfidentiell. Att vi fått kontinuerlig feedback på arbetet från både handledare, studiegrupp och 
andra personer i vår närhet har gjort att pålitligheten stärkts ytterligare. Vi anser att egna 
uppfattningar avsiktligen inte har påverkat studien under processens gång vilket benämns som 
möjligheten att styrka och bekräfta. 

Etiska överväganden 

Vi har utgått ifrån de forskningsetiska riktlinjerna informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet under hela arbetets gång, vilket Bryman (2012) 
förklarar är angeläget och något ett vetenskapligt arbete bör ta hänsyn till. Innan intervjuerna 
genomfördes upplystes samtliga respondenter om att de hade rätt att avbryta intervjun och låta 
bli att svara på frågor som eventuellt upplevdes obekväma. Vi frågade om det fanns möjlighet att 
spela in intervjun och var samtidigt tydliga med att framföra att allt inspelat material raderades 
efter transkriberingarna. Vi informerade om syftet med studien, att det är en offentlig handling 
samt att respondenternas uttalanden var konfidentiella. De citat som använts i resultat- och 
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analysdelarna är uttagna och skrivna på det sätt att ingen enskild respondent ska känna sig 
utlämnad.  

Resultat 
Här presenteras studiens resultat med frågeställningarna som utgångspunkt. Under den första 
frågeställningen har vi utgått ifrån de teman som varit mest framträdande: omtanke, 
uppskattning, samhörighet, inkomst, kompetensutveckling och bristande resurser. Därefter 
presenteras vad åldern har för inverkan på motivationen samt om skillnader finns mellan 
medarbetare som är nöjda över att arbeta deltid och de som önskar högre 
sysselsättningsgrad.  Människorna som bor på äldreboendet benämns som “boenden”. Under 
resterande asvnitt kommer vi att syfta till vår egen studie när vi talar om respondenter.  

Det som får deltidsanställdas motivation i arbetet att öka respektive 
minska 

Omtanke om andra människor 

Respondenterna beskriver hur givande det är att arbeta med människor samt hur roligt och 
omväxlande det är eftersom att äldre människor oftast är väldigt trevliga. Att ge omsorg och hjälpa 
den äldre generationen till en enklare och bättre vardag som gör att de får en värdefull fortsättning 
på livet är en viktig faktor för respondenternas motivation i arbetet. Respondent 3 beskriver: 
“härliga pensionärerna, de är helt fantastiska” och respondent 5: “känns bra att få hjälpa den äldre 
generationen”. Förbättras de boendes hälsa eller att de gör framsteg på andra sätt resulterar i att 
motivationen ökar ytterligare hos respondenterna. Det kan exempelvis vara att de boende börjar 
äta eller gå själv som de tidigare inte klarat av.  

Ytterligare en faktor för motivationen är enligt respondenterna att ha möjlighet att göra dagen 
speciell för de boende, att lyxa till det lite extra och sätta guldkant på deras tillvaro. Det kan 
exempelvis vara att göra en särskilt god frukost, klippa håret eller utföra något annat som de 
boende uppskattar. Att ha tid till att sitta ner med de boende och prata, låta de berätta sina 
livshistorier, spela spel är minst lika betydelsefullt. Respondenterna förklarar att de boende 
uppskattar dessa tillfällen eftersom de känner sig uppmärksammade, vilket leder till att 
respondenterna också mår bra och känner en ökad motivation till arbetet. Arbetssituationen är 
idag stressig och därigenom tiden bristfällig, vilket de flesta är enade om. En anledning till det är 
att det finns för många boenden i kombination med för lite personal, vilket resulterar i att 
medarbetare inte har möjlighet att ägna den tid de vill för de boende utöver de vardagliga 
sysslorna. 

Dock önskar man att det fanns mer resurser så man fick sätta guldkant på deras tillvaro, lite 
mer än endast den grundläggande hjälpen (Respondent 7). 

När de vaknar och det finns tid att sitta med de en stund, ge kaffe och kan sitta med dem. Ge 
de det lilla extra, kan gå hem och ha gjort något bra. Motiverande! Att man har gjort något bra 
(Respondent 1). 

Uppskattning från boenden, medarbetare och chefer 

En viktig faktor som gör att motivationen ökar hos respondenterna är uppskattningen de får från 
boenden, medarbetare och chefer. Den uppskattning de får från boenden är mest betydelsefull 
och respondenterna får ofta snabb respons på det utförda arbetet.  

Den största uppmuntran kommer från vårdtagarna, vilket är den bästa och helt fantastisk 
(Respondent 2). 

Det är jobbet med människor, får så mycket, ibland ger man lite och får tillbaka så mycket mer 
(Respondent 3). 

Samtliga respondenter poängterar betydelsen av stöd och uppmuntran från andra medarbetare 
för en ökad arbetsmotivation. De är enade om att det är viktigt att uppmärksamma varandra om 
dagarna genom att exempelvis uttrycka som respondent 8 beskriver: “det där gjorde du bra”. De 
betonar även hur viktigt det är att se alla medarbetare som ett lag som arbetar tillsammans. 
Stöttar de varandra leder det till att hela arbetsdagen blir roligare och arbetsklimatet mer 
trivsamt.  
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De flesta respondenter är enade om att cheferna har en viktig roll för motivationen till arbetet. En 
chef ska vara lyhörd, ge stöd och visa uppskattning. Det råder dock delade meningar om hur 
mycket cheferna visar uppskattning idag. En del beskriver hur cheferna lyssnar och ger det stöd 
som behövs medan andra önskar att dessa delar förbättras. Några respondenter efterfrågar ett 
tydligare ledarskap där chefer visar vem som bestämmer och inte låter andra styra i för stor 
utsträckning. Tillgängligheten till cheferna är något som flertalet respondenter anser som positivt 
och ökar tryggheten. De uppskattar smidigheten i att enkelt kunna besöka chefen som sitter i 
samma byggnad ifall det skulle behövas. 

Jag vill ha en chef som är bestämd, styr upp vår arbetsgrupp, sätter ner foten, gör såhär. Vill 
känna att chefen bestämmer (Respondent 1). 

Om jag har problem och behöver hjälp då går jag dit och frågar om hjälp och då får jag hjälp 
(Respondent 4).  

Respondenterna saknar att utföra aktiviteter utanför arbetstid tillsammans med medarbetare och 
härleder detta till chefernas ansvar. Respondenterna skulle känna sig uppskattade om detta 
genomfördes samt att det vore en bidragande faktor för ökad motivation. Ytterligare en faktor 
som några respondenter beskriver är frågan om vem som ska köpa in arbetskläder. I dagsläget är 
det medarbetarna själva som måste göra det vilket de anser är orättvist och fel. Kan cheferna på 
något vis ordna gratis arbetskläder skulle det leda till att frustrationen bland medarbetare 
minskar. Några respondenter poängterar dock att frågan i nuläget diskuteras, vilket de tycker är 
positivt.  

Sedan har vi ”bråken” lite om det här med arbetskläder och att vi ska stå för det själv, men nu 
börjar det hända nått och att vi kanske ska få det, så det är ju bra, nånting positivt, för det 
tycker man ju inte att man ska måste stå för själva, vi får ju inte ha våra egna kläder för det 
kan ju sprida smitta (Respondent 6). 

Samhörighet inom arbetsgruppen 

Alla respondenter är eniga om att sammanhållningen i arbetsgruppen är viktig för att känna 
motivation till arbetet. Dagarna är ofta ansträngande och vid dessa tillfällen är det särskilt viktigt 
att veta att det finns medarbetare som stöttar och hjälper till. Många respondenter är tydliga med 
att poängtera att medarbetarna hanterar eventuella problem tillsammans. En bidragande 
anledning till att respondenterna väljer att gå till arbetet varje dag är den goda kontakten och 
tillitsfulla relationen till arbetskamraterna. 

Mina kollegor har bra samarbete och kommunikation och då är det skönt att det är någon som 
ska hjälpa mig om jag behöver hjälp och det är därför jag känner att jag vill fortsätta 
(Respondent 4). 

Vi har ju vårdtagare som är hos oss och det kan jättestökigt och bökigt och jättejobbigt men 
man går ändå hit för man vet att man har backup från de man jobbar med och vi hjälps åt, och 
vi tar problemen tillsammans. Vi försöker hjälpas åt och försöker… hade det inte varit för det 
hade man kanske inte gått på jobbet alla dagarna, då det har varit som värst. Det är a och o. 
(Respondent 3). 

Precis som respondent 3 beskriver betonar flertalet att alla medarbetare trots allt bara är 
människor och har ett liv som pågår parallellt, vilket ibland påverkar samhörigheten i 
arbetsgruppen. Oavsett hur medarbetare mår är det betydelsefullt att se varandra som människor 
och inte som robotar utan känslor. För att undvika eventuella oenigheter förklarar 
respondenterna att det är viktigt att de assisterar varandra i det vardagliga arbetet. De är eniga 
om att en förutsättning för ett fungerande arbete är att de behandlar varandra med respekt och 
har en god kommunikation sinsemellan. Den rådande stämningen inom arbetsgruppen påverkar 
den fortsatta arbetsdagen men även boenden, medarbetare och anhöriga. 

Tvärspringer och fikar, alla sitter som dönickar, går upp med samma stämning. Har trevligt 
istället så går jag upp med en helt annan inställning, det motiverar en jättemycket 
(Respondent 1). 

Motivation är något som de flesta respondenter pratar om tillsammans inom arbetsgruppen. Det 
diskuteras bland annat hur de kan hjälpa varandra till en ökad motivation och hur viktigt det är 
att ha en god samhörighet. Något som uppskattas är att de alltid har möjlighet att prata med 
varandra gällande både positiva och negativa aspekter i arbetet. Fördelen med detta är att 
medarbetarna förstår varandra eftersom de befinner sig i samma situation. 
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Gemenskapen är bra i gruppen och jag trivs. Leder till ökad motivation. Vi pratar mycket om 
allting, och visst är man väl less ibland, mer ibland och mindre, det är ju mycket som spelar 
in. Att spy galla är skönt (Respondent 6). 

Ett gott samarbete och en fungerande kommunikation är därmed betydelsefullt för en ökad 
motivation. Respondenterna poängterar även hur viktigt det är med en god kommunikation för 
att underlätta bytet av personal under arbetsdagen.  

Vi är ju ett lag, det är inte som att man sitter på ett kontor, utan när jag går hem måste någon 
annan ta vid, och kunna prata med varandra och tala om förändringar och att man kanske ska 
göra något på något annat sätt (Respondent 7). 

Kompetensutveckling 

Det är i hög grad essentiellt för respondenterna att få möjlighet till utveckling i arbetet. Detta för 
att bibehålla sin professionalitet och för att uppleva motivation i arbetet. Kompetensutveckling 
ökar medarbetares kunskap och leder i sin tur att de boende får det bättre. Det skulle dessutom 
resultera i att medarbetare själva känner en större trygghet i utförandet av diverse 
arbetsuppgifter. 

Utbildning är viktigt, hålla mentala hälsan uppe, för att det blir svampigt i huvudet att vara 
här (Respondent 1). 

Det finns saker som vi behöver träna på och uppdatera vår erfarenhet (Respondent 4). 

Respondenterna upplever i dagsläget en avsaknad av kompetensutveckling, vilket gör att en 
känsla av stagnation uppstår. De har vid flera tillfällen poängterat detta men på grund av bristen 
på resurser prioriteras utbildningar bort. Respondenterna tror att det på lång sikt lönar sig att 
satsa pengar på utbildningsinsatser eftersom att det resulterar i motiverade medarbetare och en 
bättre omvårdnad. 

Vill ha något mer, typ inom mitt område. Men det kostar för mycket pengar (Respondent 6). 

Inkomst 

Respondenterna nämner lönen i varierande utsträckning och vid olika sammanhang under 
intervjuerna. Några tar aldrig upp den som en faktor för motivationen medan andra nämner den 
som viktig. De som nämner lönen i början av intervjun förklarar att det är svårt att undanhålla att 
det är en av de mest betydelsefulla faktorerna för motivationen till arbetet. Att ha en inkomst 
krävs för att livet överhuvudtaget ska fungera eftersom bland annat räkningar ska betalas. Några 
respondenter poängterar vikten av att bo tillsammans med en partner som också har en inkomst. 
De respondenter som berör lönen i slutet av intervjun påtalar att en högre lön skulle kunna göra 
att motivationen ökar ytterligare. 

Ja alltså först och främst jobbar man ju för att få lön, det gör man ju (Respondent 5). 

Lönen kan också höjas.. för en ökad motivation (Respondent 2). 

Bristande resurser 

Majoriteten av respondenterna förklarar att stressnivån har stor betydelse för motivationen till 
arbetet. En påfrestande dag gör att motivationen minskar och om den istället är under kontroll 
känns arbetet mer motiverande. Respondenterna klargör att stressnivån varierar beroende på 
personalstyrkans storlek, tidpunkt på dygnet och vilka boenden som finns på plats. 

Ibland är det tungt och jobbigt, man blir less. Stor avdelning, mycket spring, ont i benen och 
fötter men jag är stresstålig så jag går hem och laddar batterierna (Respondent 6). 

Ibland världens slitigaste jobb, blir utsatt då det är mycket, blir mycket fort. Stress, kan inte 
göra ett bra jobb, dåligt humör påverkar arbetspasset. Som när man försover sig på morgonen 
(Respondent 1). 

Några respondenter upplever att den påtagliga tidsbristen leder till stress i arbetet, vilket särskilt 
yttrar sig under kvällar och helger på grund av att personalstyrkan är begränsad vid dessa 
tillfällen. När respondenterna inte har tillräckligt med tid att ge den omvårdnad som de boende 
behöver, exempelvis när någon ligger inför döden, leder det i stor utsträckning till frustration hos 
medarbetare. Den rådande tidsbristen påverkar med andra ord både boenden och medarbetarna 
själva eftersom det gör att de känner sig otillräckliga vilket har en negativ inverkan på 
motivationen. Respondent 3 förklarar situationen: “Inte roligt att gå på jobbet när man känner 
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att man inte riktigt räcker till”. Andra respondenter upplever inte arbetssituationen som lika 
stressig och anser att den inte har någon inverkan på arbetet i nuläget. De beskriver däremot att 
motivationen skulle minska om arbetsbelastningen ökade i den utsträckningen att de inte hinner 
med att ge den omsorg de vill till de boende. 

Ifall det skulle bli så mycket boenden att man inte känner att man hinner med, stressa igenom 
alla moment. Då skulle det vara tungt, får man inte göra det man vill för de egentligen, man 
får bara skynda sig igenom för att hinna till nästa, det skulle vara så himla omotiverande. Idag 
anser jag att det inte är stressigt för tillfället (Respondent 5). 

Något som också har en negativ inverkan på motivationen är att medarbetarna förväntas ta hand 
om alla boenden samtidigt och att de på grund av bristande resurser inte har möjlighet att göra 
det. Respondenterna förväntas dessutom ta hand om andra sysslor som inte har att göra med 
deras huvudsakliga arbetsuppgifter som innefattar omvårdnad. Ibland finns inte anhöriga som 
kan hjälpa de boende med att exempelvis ta ut pengar. Respondenterna utför dessa sysslor på 
grund av samvetsskäl. En känsla av hopplöshet uppstår hos respondenterna eftersom ingen 
annan vill eller har möjlighet att ta på sig ansvaret. 

Vi tar hand om de som bor hos oss och resten ska väl andra sköta om, men då ska vi ligga före 
och efter (Respondent 3). 

Några poängterar att somliga boenden behöver lugn och ro men att situationen på avdelningen 
ibland inte är lämplig för detta. Några respondenter beskriver att de boende som lider av 
exempelvis demens ofta behöver en särskild miljö och när den inte går att uppfylla leder det till 
en ökad stress hos både boenden och medarbetare. En respondent beskriver att de ofta måste 
påtala flera gånger tills extrapersonal kallas in vilket leder till ytterligare irritation och minskad 
motivation.  

Det är aldrig någon som säger att, nu får ni en extra person. Det kommer aldrig utifrån. Utan 
det är alltid vi som måste tjata tjata att; Vi går på knäna, länge, innan något händer 
(Respondent 2). 

Ålderns inverkan på motivationen till arbetet 

Vilken ålder respondenterna har påverkar till viss del vilka faktorer de nämner för motivationen 
till arbetet. Lönen varierar beroende på respondenternas ålder. De yngre påtalar lönen som den 
första viktiga faktorn för motivationen medan några av de äldre nämner lönen under samtalet 
men är inte lika väsentlig för motivationen och påtalar det dessutom i ett senare skede under 
intervjun. 

Oavsett ålder är respondenterna enade om att arbetssituationen kan leda till både minskad och 
ökad motivation. Det finns dock en skillnad vid ålder när det gäller hur de upplever situationen 
idag. De äldre respondenterna ger intryck av att de upplever arbetssituationen som mer 
påfrestande än yngre och påverkas därför mer av den rådande tidsbristen. De yngre 
respondenterna upplever dagens arbetssituation som inte lika stressig. De har istället en rädsla 
för att arbetsbelastningen ska öka vilket skulle medföra att motivationen minskar.  

Sysselsättningsgradens inverkan på motivationen 

Några respondenter uttrycker att de vill arbeta fler timmar än deras nuvarande deltid. De flesta 
av dessa har velat arbeta mer sedan anställningen påbörjades men på grund av för få tillgängliga 
heltidstjänster har inte den önskan gått att uppfylla. Respondent 2 förklarar situationen: “Det är 
allt som finns tillgängligt. Jag har alltid, sedan första dagen, velat arbeta heltid.” Resterande 
respondenter är tillfreds med att arbeta deltid. Några av dessa är nöjd över att arbeta deltid och 
på grund av tunga arbetsdagar orkar de inte arbeta mer. Andra har funderat kring situationen 
men på grund av diverse omständigheter är de i slutändan nöjd med att arbeta deltid. På grund 
av de slitsamma dagarna är flera respondenter enade om att 85 procent borde vara normen inom 
vården och motsvara en heltidstjänst. 

Det känns helt underbart, kortare dagar, ledig mera. Det ena överväger det andra, ångrar inte 
en sekund (Respondent 3). 

Har grubblat på ifall jag vill arbeta mer eller inte. Det är skönt att ha möjlighet att gå hem 
tidigare (Respondent 5). 

Det som visar sig är att de respondenter som vill arbeta mer än deltid nämner lönen som en mer 
uppenbar faktor för motivationen och beskriver att en anledning till att de vill arbeta fler timmar 
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är för att få en utökad lön. Bland de respondenter som är nöjd med sin sysselsättningsgrad är 
flertalet något mer återhållsamma och försiktiga i sina uttalanden. Ett exempel på det är 
respondent 8 som är nöjd med deltid och beskriver: “Vet inte vad det skulle kunna vara… det går 
ganska bra”. Flertalet av de som vill arbeta mer är kritiska över situationen och nämner på ett 
tydligare sätt de faktorer som de inte är nöjd med. Utöver det finns inga större skillnader på vad 
som uppfattas som motiverande mellan respondenter som är nöjd med att arbeta deltid och de 
som vill arbeta fler timmar. 

Analys 
Stycket inleds med en kort sammanfattning av resultatet som sedan analyseras i förhållande 
till teorier och tidigare forskning. Utgångspunkten är Herzbergs tvåfaktorteori om 
motivations- och hygienfaktorer samt Ryan och Deci’s självbestämmandeteori rörande inre och 
yttre motivation. Motivationsfaktorerna motsvarar den inre motivationen och 
hygienfaktorerna den yttre.  

Studiens resultat har visat att respondenterna motiveras i större grad av inre än yttre faktorer. 
Det mest centrala för medarbetares motivation är förmågan att ge omsorg och hjälpa de boende 
till en bättre vardag. Andra viktiga faktorer är att få uppskattning från boenden, medarbetare och 
chefer samt känna samhörighet med medarbetare. De yngre respondenterna poängterar 
inkomsten som mer betydelsefull än de äldre. Samtliga respondenter saknar 
kompetensutveckling i arbetet. De är dessutom eniga om att en stressig arbetsdag leder till 
minskad motivation. Det råder dock delade meningar om så är fallet i dagsläget. Respondenterna 
saknar även möjlighet till utbildning eftersom det skulle göra att motivationen ökar. Det finns 
inga större skillnader på motivationen i arbetet ifall respondenterna önskar högre 
sysselsättningsgrad eller inte. 

Inre motivationsfaktorer 

Resonemanget från Herzberg (1993) och Ryan och Deci (2000) om att inre motivationsfaktorer 
är svårare att uppnå än yttre talar emot respondenternas uttalanden. Respondenterna talar som 
ovan beskrivit mestadels om inre faktorer som betydelsefulla. Den mest framträdande inre 
motivationsfaktorn hos respondenterna utifrån Herzberg (1993) och Ryan och Deci (2000) 
definitioner av inre motivation, är möjligheten att ge omsorg och hjälpa den äldre generationen 
till ett bättre liv. Medarbetare inom vårdsektorn motiveras mestadels av icke-monetära 
belöningar vilket stämmer överens med ovanstående resonemang (Smith & Shield, 2013). Att ge 
omsorg till andra människor är även förenligt med Anderson och Kjeldens (2013) uttryck pro-
social motivation. Pro-social motivation handlar om vikten av sociala relationer och förmågan att 
hjälpa andra. Vidare är en del i respondenternas motivation att göra gott för samhället, vilket går 
att jämföra med forskares resonemang om att medarbetare motiveras av att tillföra något 
värdefullt för samhället (Anderson & Kjeldsen, 2013; Dieleman et al. 2003). Passionen att hjälpa 
den äldre generationen samt att göra gott för samhället harmoniserar med Amabiles (1997, s.55) 
resonemang: “you should do what you love and you should love what you do”. Respondenternas 
intresse och ambition i arbetet stämmer överens med den harmoniska passionen som Vallerand 
(2008) redogör för. De respondenter som vill arbeta fler timmar har inte uppfyllt den harmoniska 
passionen till fullo eftersom en viktig del i den passionen är att medarbetare själv valt 
anställningsform. Något som gör att flertalet respondenter känner sig otillräckliga är den rådande 
tidsbristen. Förväntningarna från omgivningen är höga, vilket resulterar i frustration och 
hopplöshet och påminner om den tvångsmässiga passionen som gör att medarbetare känner 
mindre engagemang i arbetet (Vallerand, 2008). Att äldre medarbetare har en större ambition i 
arbetet och upplever högre tillfredsställelse stämmer inte överens med resultatet av denna studie 
eftersom respondenterna oavsett ålder har likvärdig ambition och tillfredsställelse i arbetet 
(Andersen & Kjeldsen, 2013; Chiu et al, 2001; Eskildsen et a. 2014).  

En annan synvinkel på pro-social som respondenterna nämner är relationen med medarbetare 
och chefer. De upplever att båda är viktiga för en ökad motivation till arbetet vilket harmoniserar 
med forskarnas beskrivning om hur betydelsefullt det är att medarbetare får återkoppling och 
uppskattning från personer i deras närhet (Ryan & Deci, 2000; Rubenowitz, 2004; Herzberg, 
1993; Dieleman et al. 2003). Resonemanget om att motivationen minskar när cheferna inte gör 
tillräckligt för att värna om medarbetarna som Kasenga och Hurtig (2014) beskriver, stämmer 
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överens med denna studie, där respondenterna betonar vikten vid att cheferna visar uppskattning 
för en ökad motivation. ”The management does not have the staff welfare at heart” som 
författarna beskriver harmoniserar inte med resultatet från denna studie eftersom att de flesta 
respondenter anser att cheferna mer eller mindre motiverar dem i arbetet. Det finns dock vissa 
som inte anser att cheferna motiverar dem i tillräcklig utsträckning. Citatet från Kasenga och 
Hurtig (2014) hänvisar till en chef som inte bryr sig om underordnades välmående, medan 
resultatet från denna studie inte i samma bemärkelse visat tecken på detta.  

Kompetens, känsla av samhörighet och självständighet som Ryan och Deci (2000) beskriver som 
viktiga för en ökad motivation i arbetet uppfylls inte av alla respondenter i denna studie. 
Respondenterna beskriver hur viktigt det är med utbildning och poängterar att ifall det skulle 
finnas möjlighet till mer utbildning skulle det öka deras trygghet och motivation i arbetet. Att 
utveckla sin kompetens genom utbildning beskriver flertalet forskare som mycket centralt 
(Amabile, 1997; Dieleman et al. 2003; Rubenowitz, 2004). När respondenterna inte får den 
kompetensutveckling de önskar känns det betungande, vilket i sin tur påverkar de boende. Bristen 
på kompetensutveckling är förenligt med resonemanget om att motivationen minskar när 
medarbetare inte får den utveckling i arbetet som de eftersträvar, vilket Kasenga och Hurtig 
(2014) beskriver. Redogörelsen om att äldre medarbetare är mindre intresserade av 
kompetensutveckling än yngre (Chiu et al 2001; Kooij et al. 2011), stämmer inte överens med 
denna studie eftersom respondenterna oavsett ålder önskar mer utbildning. Den goda 
sammanhållningen med medarbetare och arbetslaget i stort som respondenterna poängterar som 
betydelsefullt för motivationen till arbetet stämmer överens med resonemanget Ryan och Deci 
(2000) har. De beskriver hur viktigt det är att medarbetare upplever samhörighet för att 
motivationen överhuvudtaget ska infinna sig. Möjligheten att arbeta självständigt som Ryan och 
Deci (2000) betonar som viktigt, är otillräcklig bland respondenterna i och med att de inte själva 
kan välja när de ska utföra något och styrs av efterfrågan från boenden. Det handlar även om att 
respondenterna inte har möjlighet att utföra aktiviteter för de boende i den utsträckning de vill 
på grund av brist på tid och resurser. Sammanfattningsvis anser respondenterna att alla tre 
behoven; kompetens, samhörighet och självständighet är viktiga för en ökad motivation. I 
dagsläget uppfylls endast ett av behoven och det är känslan av samhörighet. Utöver detta anser 
Kasenga och Hurtig (2014) att kommunikationen mellan medarbetare och överordnade är 
betydelsefull för ökad motivation, vilket stämmer överens med respondenterna från denna studie. 
Kasenga och Hurtig (2014) betonar dock att kommunikationen bland medarbetare i deras studie 
är bristfällig vilket gör att motivationen minskar. Respondenterna vid denna studie beskriver 
istället kommunikationen mellan medarbetare som god och något som leder till ökad motivation 
till arbetet. 

Enligt självbestämmandeteorin upplever individer en högre grad av självbestämmande när de 
motiveras av inre faktorer istället för yttre (Ryan och Deci, 2000). Det stämmer inte överens med 
resultatet från denna studie eftersom respondenterna har en låg grad av självbestämmande trots 
att de motiveras mer av inre motivationsfaktorer. De vill bland annat ägna mer tid till de boende 
och erhålla fler utbildningar men på grund av de bristande resurserna har de inte den möjligheten. 
Några av respondenterna arbetar deltid på grund av att det inte finns heltidstjänster tillgängliga 
och på grund av det är graden av självbestämmande låg. Det finns dock respondenter som själv 
valt att gå ner i tid, vilket har varit lättare för cheferna att tillfredsställa. Eisenbergs (2011) 
redogörelse om att det är positivt att medarbetare inom vårdsektorn själv har möjlighet att välja 
om de vill arbeta deltid eller heltid är därför bara delvis applicerbar på denna studie.  

Respondenternas stressiga arbetssituation gör att de inte kan utföra arbetet på det sätt de önskar, 
vilket orsakar en ogynnsam arbetsmiljö för både medarbetare och boende eftersom de äldre inte 
får den omsorg de behöver. Svåra arbetsförhållanden i form av stress och tung arbetsbörda är en 
faktor som utifrån forskning kan leda till minskad motivation (Dieleman et al. 2003). Det hårda 
och farliga arbetsklimatet som Kasenga och Hurtig (2014) beskriver går inte att jämföra med vår 
studie eftersom deras är genomförd i en annan kontext än Sverige. I Sverige har vi inte samma 
problematik med smittbara sjukdomar, exempelvis hiv som enligt författarnas studie lätt smittar 
sjuksköterskor på grund av bristen på arbetshandskar. De beskriver även att det tar lång tid att 
åtgärda problem som uppkommer i arbetet, exempelvis när strömmen försvinner. Sker detta i 
Sverige åtgärdas problemet fortare vilket gör att medarbetare inte behöver arbeta i mörker. Att 
respondenterna måste köpa sina egna arbetskläder går att jämföras med Dieleman et al. (2003) 
studie, där medarbetare får betala den största delen av kostnaden för både fordon och bensin.  
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Yttre hygienfaktorer 

Utifrån definitioner av  Herzberg (1993) och Ryan och Deci (2000) kring inre och yttre 
motivation, är den mest framträdande yttre hygienfaktorn enligt respondenterna lönen.Vikten av 
att ha en god inkomst för att främja motivationen stämmer överens med Dieleman et al. (2003) 
resonemang om att låg inkomst leder till minskad motivation i arbetet. Eftersom endast ett fåtal 
respondenter påtalar lönen som en hygienfaktor som leder till ökad motivation, överensstämmer 
det med Smith och Shield (2013) resonemang om att lönen inte är lika väsentlig inom 
vårdsektorn. Att yngre respondenter i större grad än äldre nämner lönen som mer essentiell är 
förenligt med Kooij et al. (2011) forskning som även den visar att yngre medarbetare i högre grad 
motiveras av yttre faktorer. Resultatet visar att respondenterna anser att inkomsten är en viktig 
del för att klara sig ekonomiskt och att en högre lön skulle leda till ökad motivation. Ett fåtal 
nämner att lönen är en orsak till att de skulle vilja arbeta fler timmar vilket kan jämföras med 
Eisenbergs (2001) resonemang kring att lönen är en avgörande orsak till att medarbetare vill 
arbeta mer.  

En förutsättning för en ökad motivation är enligt Herzberg (1993) att medarbetaren upplever att 
det finns yttre hygienfaktorer, vilket inte överensstämmer helt med denna studiens resultat. 
Enligt författarens resonemang kommer de medarbetare som nämner yttre hygienfaktorer som 
exempelvis lön att ha större chans till ökad motivation. De som inte nämner lön som en 
hygienfaktor behöver inte för den skull uppleva att motivationen till arbetet minskar. Precis som 
Herzberg beskriver, är lön bara ett exempel på en hygienfaktor och de respondenter som inte 
nämner lönen kan uppleva andra faktorer som betydelsefulla. Herzberg (1993) poängterar att det 
exempelvis kan vara känslan av anställningstrygghet. En del i anställningstryggheten är att 
medarbetare känner trygghet i sin anställning som Booth och van Ours (2012) beskriver vidare 
om. Författarna förklarar att majoriteten av kvinnorna trivs med den tid de arbetar, vilket 
stämmer överens med respondenterna från denna studie. Majoriteten av respondenterna arbetar 
ungefär mellan 22 och 32 timmar i veckan och de flesta är nöjd med det. Booth och van Ours 
(2012) beskriver också att de flesta kvinnor föredrar att arbeta noll timmar i veckan än heltid, 
vilket inte stämmer överens med resultatet från denna studie där det trots allt är flera som vill 
arbeta heltid. Det är dock svårt att uttala sig om de respondenter som är nöjd över arbetstiden 
skulle välja arbeta noll timmar före heltid. För att vår studie ska harmonisera med Booth och van 
Ours (2012) uttalande om att kvinnor som arbetar mellan 33 och 40 timmar i veckan har högst 
arbetsstillfredsställelse, hade en vidare undersökning krävts för att utreda om medarbetare som 
arbetar heltid har större arbetstillfredsställelse än de som arbetar deltid. Författarnas resultat 
som tyder på att lönen är en bidragande orsak till att medarbetare upplever högst 
arbetstillfredsställelse vid fler arbetstimmar, går delvis att applicera på denna studie eftersom 
flertalet respondenter betonar lönen som en betydelsefull faktor för ökad motivation och för att 
arbeta heltid.  

Vidare värdesätter respondenterna möjligheten till mer fritid, vilket harmoniserar med det 
Eisenberg (2011) beskriver om de fördelar som finns med att arbeta deltid. Några respondenter 
är nöjd över att arbeta deltid vilket inte går att stödjas mot Booth och van Ours (2012) resonemang 
om att ju mindre de arbetar desto mer vill de arbeta. Ingen av respondenterna har nämnt en vilja 
att arbeta mindre och det går inte att dra några slutsatser om att de som arbetar fler timmar i 
veckan, det vill säga heltid vill arbeta färre. 

Diskussion 
Stycket är uppdelat i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I resultatdiskussionen 
värderas och problematiseras de mest centrala slutsatserna som framkommit utifrån studiens 
syfte och frågeställningar. Metoddiskussionen innefattar ett resonemang där vi kritiskt 
reflekterar över tillvägagångssättet samt varför resultatet blev som det blev. Avslutningsvis 
följer ett stycke om förslag på vidare forskning. 

Resultatdiskussion  

Forskning som handlar om motivation och passion ur ett generellt perspektiv anser vi går att 
tillämpa på vår studie. Detta eftersom att det är betydelsefullt för medarbetare att känna 
motivation och passion i arbetet inom vårdsektorn men lika viktigt oavsett arbetsplats. Den 
forskning som är genomförd nära Sveriges kontext, exempelvis inom Norden, anser vi går att 
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applicera på resultatet från denna studie eftersom det finns många likheter länderna emellan. 
Situationen inom vårdsektorn tror vi inte skiljer sig mycket åt mellan exempelvis Sverige och 
Danmark. Studien som gjordes i Nederländerna ligger också relativt nära Sverige men det är 
problematiskt att jämföra det resultatet med vårt. I studien framgår det att kvinnorna väljer att 
arbeta noll timmar istället för heltid, vilket vi inte anser är applicerbart med hur Sveriges kvinnor 
skulle välja. En orsak till detta kan vara för att studien genomfördes i en kontext där kvinnorna är 
den målgrupp som förväntas vara hemma och ta hand om markservicen. I Sverige har vi kommit 
betydligt längre när det gäller jämställdhet, vilket gör att kvinnorna många gånger har möjlighet 
att arbeta både deltid och heltid. I dagens samhälle är karriären en mycket viktig del i kvinnans 
liv bland annat för att ha möjlighet att försörja sig på egen hand. Det går vidare att ställa sig kritisk 
till den forskning som är genomförd i andra länder och kontexter långt bort från Sverige. Detta 
eftersom att förutsättningarna ser ut på ett annat sätt i exempelvis USA, Malawi och Vietnam. Det 
råder andra normer och värderingar samt att de lagar och regler som styr samhället ser 
annorlunda ut än i Sverige. Malawi och Vietnam präglas dessutom av fattigdom och ett tydligt 
mansdominerat samhälle där kvinnorna är den grupp som förväntas ta hand om barn och 
hushållssysslor. Detta är bara några faktorer som gör att det är viktigt att vara medveten om den 
problematik som finns att jämföra dessa länder med Sveriges kontext. Det vi dock har identifierat 
är, trots olikheterna mellan länderna, att stora delar av resultatet från studier genomförda i dessa 
länder går att applicera på vår studie. Anledningen tror vi är för att den mänskliga 
tillfredsställelsen att hjälpa andra människor inom vårdsektorn i det stora hela ser likadan ut 
oavsett land och kontext. 

En förutsättning för att arbeta inom vårdsektorn är enligt oss att medarbetare trivs med 
arbetsuppgifterna som rör människor med målet att ge omsorg och hjälpa dem till en bättre 
vardag. Att respondenterna i hög grad motiveras av dessa faktorer beror enligt oss på att de 
uppnår både ett individuellt och organisatorisk mål vilket går att knyta an till vår definition om 
hur motivation uppstår. Att respondenterna uppger inre faktorer som mer betydelsefulla för 
motivationen än yttre, kan enligt oss bero på att den tillfredsställelse som uppstår av att hjälpa 
andra överträffar de yttre faktorerna. En annan anledning kan vara att respondenterna är 
medvetna om den bristande ekonomiska situationen som råder inom offentlig sektor och därför 
blir behovet starkare att finna andra faktorer som fungerar som motiverande i samma 
bemärkelse. Att ge omsorg och hjälpa andra är respondenternas främsta arbetsuppgift vilket gör 
att det därmed blir den mest essentiella faktorn för motivationen. 

Ett problem är dock att respondenterna känner sig otillräckliga eftersom de måste ta hand om allt 
och alla samtidigt. Detta kan enligt oss leda till konsekvenser i form av exempelvis utmattning, 
oro och ilska samt att det kan resultera till sjukfrånvaro. Trots att respondenterna inte tar upp 
sjukskrivning som en påföljd av stressen tror vi att de flesta är medvetna om de följder som kan 
inträffa ifall ingen förändring sker. Vi tror även att stressen som medarbetarna upplever påverkar 
de boende på det sätt att deras livskvalité försämras. 

Trots att medarbetarna inte upplever att de får arbeta självständigt och saknar 
kompetensutveckling (självständighetskrav och kompetenskrav) anser majoriteten av 
respondenterna ha en tillräckligt stark motivation till arbetet för att forsätta gå till arbetet varje 
dag. Att respondenterna ska ha möjlighet att styra dagen helt självständigt tror vi är svårt när 
arbetet handlar om att ge omvårdnad till andra människor. När boenden behöver hjälp med att 
exempelvis gå på toaletten kan inte medarbetarna ignorera det, utan måste ständigt finnas till 
hands. Kravet på självständighet tror vi måste ha en annan inriktning när det gäller ett 
äldreboende och det är viktigt att utgå ifrån kontexten gällande de ovanstående kraven. Den 
genuina viljan hos respondenterna att göra gott för andra människor och samhället är otroligt 
stark och väger därför tyngre än de brister som finns. Hade respondenterna dock fått möjlighet 
till mer självständigt arbete och kompetensutveckling, tror vi att motivationen skulle öka 
ytterligare. Vi är övertygade om att mer resurser, bättre lön samt chefer som tydligare visar 
uppskattning skulle leda till positiva aspekter på både individ, grupp och organisationsnivå. 
Medarbetaren gynnas på det sätt att de känner sig uppmärksammade, vilket leder till ökad 
motivation och arbetsglädje. Det positiva klimatet sprider sig inom arbetsgruppen och gör 
arbetsdagen desto trevligare. Mer resurser leder till högre motivation hos medarbetare och 
framför allt resulterar det i positiva effekter för de boende eftersom mer tid finns till att förbättra 
vården ytterligare. Ett arbetslag som är tillfreds och motiverade i kombination med nöjda 
boenden påverkar avslutningsvis hela organisationen. Den får en ökad attraktionskraft gentemot 
omgivningen vilket leder till att goda förutsättningar finns att klara av det framtida behovet av 
nyrekryteringar. 
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En anledningen till att yngre respondenter nämner lönen som en viktigare faktor för motivationen 
än äldre kan bero på att de känner en större osäkerhet inför framtiden när det gäller den 
ekonomiska situationen. Möjligen har de yngre precis kommit ut på arbetsmarknaden och känner 
ett behov av att tjäna pengar som kan täcka bland annat boendekostnader. De äldre känner sig 
möjligtvis tryggare rent ekonomiskt och kan därför värdesätta andra aspekter än inkomsten. Vi 
tror att ju äldre medarbetarna är, desto mer värdesätts andra delar än inkomsten. En orsak till 
det kan vara att dessa medarbetare varit yrkesverksamma i många år och har eventuellt hunnit 
bygga upp ett större sparande och har mer erfarenhet från livet i övrigt. En orsak till att de äldre 
upplever arbetssituationen som mer stressig än de yngre kan vara för att de på grund av sin ålder 
är mindre stresståliga. Det kan eventuellt också skett av slumpen beroende på vilken avdelning 
och vilken tid på dygnet respondenterna arbetar. 

Att vissa respondenter inte har möjlighet att påverka sin egen sysselsättningsgrad leder till att 
frustration uppstår när de vill men inte får arbeta mer. Denna problematik i form av ofrivillig 
deltid, kan göra att dessa medarbetare arbetar hårdare för att bevisa att de är värda en högre 
sysselsättningsgrad. Från ett annat perspektiv kan det istället göra att arbetet direkt eller indirekt 
blir lidande på grund av att medarbetaren känner ledsamhet och irritation över att inte få 
möjlighet att arbeta mer. Dessa medarbetare kan möjligtvis känna en mer påtaglig stress och oro 
över sitt pensionssparande, än de som är nöjd över sysselsättningsgraden.  

Metoddiskussion 

Den förförståelse vi hade har enligt oss inte påverkat studiens resultat. Däremot har förförståelsen 
gjort ämnet mer intressant och nyanserat för oss personligen eftersom vi båda på ett eller annat 
sätt fått nya infallsvinklar. Den av oss som arbetat inom vårdsektorn har fått bekräftat av 
respondenterna hur påfrestande det kan vara att inte räcka till i arbetet. Den av oss som tillbringat 
tid på äldreboenden med närstående har fått en ökad förståelse varför boenden ibland får vänta 
på att få hjälp och mycket av det beror på de anställdas stressade arbetssituation. 

En av fördelarna med att vi är två som utfört studien är att olika sökord används och vi har därmed 
fått en större bredd i vår litteratursökning. Vi är vidare helt eniga om att den kvalitativa 
forskningsintervjun var det lämpligaste sättet att genomföra denna studie på eftersom vi ville 
möta respondenterna personligen och få en djupare förståelse för deras åsikter. Vi ville även ha 
möjlighet att ställa följdfrågor för att få mer uttömmande svar, vilket vi anser som positivt för 
både respondenten själv och studiens tillförlitlighet. Fördelen med intervjuer är dessutom att vi 
hade möjlighet att förtydliga eventuella oklarheter som respondenten uttryckte, vilket stärker 
trovärdigheten och hade varit problematiskt vid en kvantitativ metod eftersom vi inte varit 
närvarande. Trovärdigheten rörande vald litteratur i denna studie betraktas enligt oss som hög 
eftersom den till största del utgått från tillförlitliga källor och vetenskaplig litteratur.  

Fördelen med att vår kontaktperson inom kommunen skickade ut ett missivbrev till alla 
medarbetare är att vår studie fick mer tyngd i och med att det tydligare visades att kommunen är 
involverade i arbetet och vill undersöka ämnet. Det kan ha påverkat respondenterna till att vilja 
delta för att visa sig lojal mot arbetsplatsen. Nackdelen med att kontaktpersonen skickade 
missivbrevet är att respondenterna kan ha känt ett krav att delta samt att svara på ett särskilt sätt 
eftersom de visste att överordnade var inblandade.  

Fördelen med ett målinriktat urval är att vi fick ett brett åldersspann som gjorde det möjligt för 
oss att besvara frågeställningen beträffande skillnader på ålder. Vid frågeställningen gällande 
skillnader på motivation och ifall respondenten är nöjd med sin sysselsättningsgrad eller inte 
utfördes ett slumpmässigt urval. Trots detta fick vi en bra spridning på både ålder och om de var 
nöjd med sysselsättningsgraden eller inte för att kunna besvara båda frågeställningarna. Hade vi 
valt att genomföra ett slumpmässigt urval även utifrån ålder finns en risk att vi inte hade fått den 
spridning som vi eftersträvade. 

Det finns både för- och nackdelar med att vi inte skickade ut intervjuguiden till respondenterna i 
förväg. Fördelen är att vi under intervjun kunde erhålla spontana reaktioner och svar. 
Respondenterna hade haft större möjlighet att i lugn och ro förbereda svar på frågorna ifall de fått 
tillgång till intervjuguiden i förväg, vilket eventuellt hade resulterat i mer uttömmande svar. 
Nackdelen med att skicka ut intervjuguiden i förväg är att respondenterna haft mer tid till att 
fundera över de “rätta” svaren, vilket vi ville undvika.  

Något vi anser har ökat studiens tillförlitlighet är att intervjuerna spelades in vilket möjliggjorde 
att vi flera gånger och i egen takt kunde bearbeta materialet. Eftersom vi båda intervjuade och 
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intervjutekniken är individuell kan ha gjort att frågorna ställdes och intervjuerna hanterades på 
varierande sätt. Hade en av oss istället genomfört samtliga intervjuer kan resultatet möjligtvis ha 
sett annorlunda ut. Trots detta ansåg vi det mest lämpligt att dela upp intervjuerna för att båda 
skulle få öva vår intervjuteknik. Vi var dock duktiga på att inspireras av varandras intervjuteknik 
med målet att vara samstämmiga. Något som vi anser stärker studiens tillförlitlighet är att vi varit 
två personer som gemensamt bearbetat materialet. Vi har tillsammans analyserat och resonerat 
kring alla delar vilket har gjort att nya tankar och idéer uppstått eftersom vi kompletterat 
varandra. Analysmetoden med hjälp av koder, teman och summeringar anser vi i det stora hela 
varit ett bra tillvägagångssätt då mönster på ett enkelt sätt har kunnat identifieras i det empiriska 
materialet.  
 
Vi har under denna studie varit noga med att utgå från de forskningsetiska riktlinjerna. Detta 
anser vi som en styrka eftersom vi månat om respondenternas konfidentialitet och integritet, utan 
att radera för mycket viktig information som ger studien bärkraft och gör den intressant. Det vi 
dock upplever som problematiskt är svårigheten i att bibehålla total konfidentialitet vid 
intervjuerna eftersom att de genomfördes i samma byggnad som respondenternas arbetsplats. 
Det finns därmed en risk att deras kollegor märkte att de gick ifrån arbetsplatsen, vilket i teorin 
kunde ha gjort att respondenten inte vågat vara helt ärlig i sina svar. Det vi dock lade märke till 
var att respondenterna var öppna med att de skulle delta i studien för omgivningen. Denna 
problematik hade kunnat undvikas genom att intervjuerna genomförts på en plats som inte är 
kopplat till deras arbete. Vi tror dock att det hade varit betydligt svårare att få tag på respondenter 
eftersom vi uppfattade det som att de värdesatte smidigheten i att intervjun genomfördes på 
arbetsplatsen och att de lätt kunde gå iväg under arbetstid. 

Förslag på vidare forskning 

Denna studie fokuserar enbart på deltidsanställdas motivation till arbetet och därför hade det 
varit intressant att även studera heltidsanställdas motivation inom samma arbetsplats. Detta för 
att ha möjlighet att jämföra vad som upplevs motiverande mellan deltid- och heltidsanställda 
samt undersöka om det går att identifiera några skillnader och likheter. 

Studien har visat att cheferna kan bidra till en ökad motivation i arbetet för respondenterna och 
därför vore det betydelsefullt att undersöka på vilket sätt de arbetar för att motivera medarbetare 
samt se ifall åsikterna överensstämmer. Det hade även varit intressant att använda andra metoder 
förutom intervjuer för att få ta del av organisationen ur ett större perspektiv, hur de exempelvis 
arbetar och hur de pratar mellan varandra. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Har åldern någon inverkan på motivationen till arbetet och i sådana fall på vilket sätt? 

Bakgrundsinformation 

 Ålder? 

 Antal år inom vårdsektorn/på arbetsplatsen? 

 Hur ser en arbetsdag ut för dig? Hur upplever du dina arbetsuppgifter? 

 

Skiljer sig upplevelsen av motivation till arbetet mellan personer som är nöjda med att arbeta 
deltid i jämförelse med de som önskar högre sysselsättningsgrad och i sådana fall på vilket sätt? 

Inställning till deltid 

 Har du själv valt att arbeta deltid? I sådana fall, av vilken anledning? 

 Upplever du dig nöjd med att arbeta deltid? Skulle du vilja arbeta mer? Varför/varför 
inte? 

 

Vad är det som får deltidsanställdas motivation i arbetet att öka- respektive minska? 

Motivation i arbetet 

 Kan du berätta vad som motiverar just dig i ditt arbete? (Vad får dig omotiverad i ditt 
arbete?) Varför får det dig motiverad/omotiverad? Hur påverkar det dig och dina 
arbetsuppgifter? 

 Om inte - (Vad skulle få dig motiverad?) 

 Hur känns det när du känner dig motiverad respektive omotiverad? 

 Beskriv en situation så detaljerat som möjligt när du känt dig motiverad i ditt arbete. 

 Kan du beskriva en situation när din motivation försvunnit? 

 Har du hört talas om inre och yttre motivation? Kan du beskriva vad begreppen innebär 
för dig? 

 Om inte - vi förklarar inre  respektive yttre motivation. 

 Ifall du skulle betygsätta vad som är viktigaste för din motivation, vad kommer på första 
plats? 

 Hur påverkar arbetsmotivationen din fritid? 

 

Är det något du vill tillägga? 

Kan jag återkomma till dig ifall det uppstår frågetecken? 

Tack! 

  


