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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som kan påverka arbetsmotivationen hos 
undersköterskor som arbetar inom äldreomsorgen, sett utifrån deras perspektiv. De två 
formulerade frågeställningarna är; Vilka faktorer beskriver undersköterskor att de motiveras 
av i sitt arbete inom äldreomsorgen samt Vilka motivationsfaktorer kan urskiljas som mest 
framträdande utifrån undersköterskornas beskrivningar. Studiens empiri bygger på 
enkätundersökningar utifrån undersköterskors perspektiv och urvalet innefattar 81 
undersköterskor som arbetar på olika äldreboenden i Uppsala. Den teoretiska referensramen 
består av både Granboms och Deci & Ryans definition av inre och yttre motivation, samt 
Maslows behovsteori. Vidare utgår studien från tidigare forskning som behandlar vad 
undersköterskor som arbetar inom långtidsvård tillskriver för meningsfullhet i sitt arbete, samt 
forskning som behandlar arbetstillfredsställelsen bland undersköterskor som arbetar på 
vårdboenden. Studien utgår även från tidigare forskning som berör arbetsmotivation hos 
Japanska undersköterskor som arbetar på sjukhus, samt forskning om sjuksköterskors 
arbetsmotivation. 

Ur resultatet kan utläsas att de faktorer som undersköterskorna främst motiveras av i sitt 
arbete är att få möjlighet till att hjälpa andra människor via sitt yrke och därmed känna sig 
behövda och betydelsefulla samt att känna gemenskap och samhörighet, främst med 
arbetskollegor. Vidare framkommer det ur resultatet att undersköterskorna motiveras av att få 
uppskattning, främst från brukare. Att självförverkligas och stimuleras via sitt arbete samt att 
få utveckla och nyttja sina yrkeskunskaper påverkar också arbetsmotivationen. Dessutom kan 
undersköterskornas arbetsmotivation härledas från känslan av att känna trygghet i sin 
anställning och i sitt arbete.  
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Abstract 

The aim of this study is to investigate what factors affect the work-motivation of assistant 
nurses working with elder care, according to their perspective. The two questions are: What 
factors are described by the assistant nurses as motivating in their work within elder care and 
What motivation factors are distinguished as most prominent on the basis of the nurses' 
descriptions. The study's empirics consist of surveys based on the assistant nurses' 
perspectives, and the sample includes 81 assistant nurses working in various nursing homes in 
Uppsala. The theoretical framework consists of both Granboms and Deci & Ryan's definition 
of internal and external motivation, and Maslow's hierarchy of needs. The study is based on 
previous research about assistant nurses working in long-term care and what these nurses 
consider meaningful in regards to their work. The study also includes research, which is about 
job satisfaction among assistant nurses working in nursing homes. The study also includes 
previous research about work-motivation among Japanese assistant nurses working in 
hospitals, and research which is about work-motivation among nurses. 
 
 
The result of this study shows that the factors the assistant nurses are mainly motivated by, are 
the possibility of helping other people through their profession, the feeling of being needed by 
others, and, lastly, the sense of companionship, mainly from their colleagues. The result also 
shows that the assistant nurses are motivated by appreciation, primarily from the caretakers. 
To experience self-realization and stimulation and the possibility of developing and using 
their skills, have also proven to affect the workmotivation. In addition, the result indicates that 
the assistant nurses' work motivation derives from the sense of feeling secure in their 
employment and in their work duties. 
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Förord        
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som medverkat i vår studie för sitt 
engagemang och bidrag till vårt arbete med denna studie samt de verksamhetschefer som har 
hjälpt oss med att nå ut till respondenterna. Vidare vill vi även tacka vår handledare Wieland 
Wermke vid Uppsala Universitet för vägledning, goda råd, tankar och idéer. Denna uppsats 
står författarna i samma utsträckning för tillsammans. Uppsatsens samtliga kapitel har 
diskuterats samt sammanställts tillsammans, och det råder en förhoppning kring att validitet 
liksom reliabilitet kan ha ökat i och med givande diskussioner samt ett betydelsefullt 
samarbete. 
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1. Inledning  
Då vi människor spenderar en stor del av vårt liv med att arbeta, krävs det någon form av 
motivation för att vi ska vilja stanna kvar på arbetsplatsen eller inom yrket. Vad som 
motiverar människor till att arbeta kan vara en rad olika faktorer och variera mellan olika 
individer. Motivation kan till exempel delas in i yttre och inre motivation. Inre motivation 
innebär bland annat att en aktivitet utförs på grund av dess inneboende tillfredsställelse, att det 
finns ett intresse eller en glädje hos individen att utföra aktiviteten. Yttre motivation 
definieras istället såsom något som ligger till grund för en aktivitet som utförs med anledning 
att uppnå vissa externa resultat, till exempel belöningar eller för att undvika tänkbara 
bestraffningar (Deci & Ryan, 2000, s.56-60). Klassiska motivationsfaktorer som kan resultera 
i att människor väljer att infinna sig på en arbetsplats består oftast av en blandning av inre och 
yttre motivationsfaktorer och kan enligt Ahl (2004, s.18) exempelvis vara lön, 
medbestämmande, status, delaktighet, ansvar, trygghet, önskan att kunna hjälpa andra 
individer samt uppnå känslan av att ha framgång i sitt arbete. 
 
Ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv, vilket innefattar bland annat lärande, 
kompetensutveckling och människans roll i arbetslivet (Hagström, 2007), är det av vikt att 
studera motivationsbegreppet. Detta med anledning då det i dagens arbetsliv finns ett ökat 
fokus på kompetens och kvalifikation då efterfrågan av kvalificerad arbetskraft i västvärlden 
har ökat (Börnfelt, 2009, s.123). Dessutom handlar organisationers målstyrning idag om att 
anställda ska utöva kontroll, ansvar och engagera sig i organisationen som de arbetar i, i syfte 
att effektivisera arbetsinsatserna. Kraven på arbetstagare har alltså ökat, dessutom har 
arbetstakten ökat vilket medför en större andel individer med ett stressfyllt arbete (Börnfelt, 
2009, s.133, 139-140). För att detta ska vara en hållbar utveckling krävs det att arbetstagarna 
är motiverade till att arbeta. Ett problem som kan uppstå då personalen inte är tillräckligt 
motiverade i sitt arbete är att de väljer att lämna organisationen, vilket medför att 
organisationen går miste om värdefull kompetens, men det leder även till ökade kostnader för 
arbetsgivaren då denne måste anställa nya medarbetare. Det ligger således i företagens och 
organisationers intresse att granska vad arbetstagarna motiveras av i sitt arbete, både för att 
effektivisera organisationen och för att minska personalomsättningen (Ahl, 2000, s. 98). 
 
Det största yrkesområdet i Sverige idag utgörs av vård och omsorg med drygt en halv miljon 
anställda (DN, 2014). En stor del av vård –och omsorgssektorn innefattar äldreomsorg, vilken 
i sin tur spelar en ytterst viktig roll i dagens Sverige då befolkningen blir allt äldre och således 
innehar ett ökat behov av vård och omsorg. Äldreomsorgen utgörs till största delen av 
omvårdnadspersonal såsom undersköterskor och vårdbiträden, vilka förväntas minska i antal 
inom de kommande åren. En betydande brist på utbildade undersköterskor skulle resultera i 
förlorad kompetens och försämrad kvalité i äldreomsorgen, vilket även drabbar allmänheten 
som nyttjar denna tjänst (Socialstyrelsen, 2012, s.7-8).  
 
Trots att så många väljer att arbeta inom vård- och omsorg, inte minst äldreomsorgen, är det 
ingen hemlighet att många inom denna yrkesgrupp är utsatta för ofördelaktiga 
arbetsförhållanden såsom tunga arbetsbördor, stress samt låga löner. Med denna anledning 
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väcks också frågan hur personal som arbetar under dessa förhållanden motiveras i sitt arbete. 
Arbetsmiljöverket (2013) rapporterar till exempel i ett pressmeddelande att sjukvårds-och 
hälsosektorn är den sektor som är mest utsatt för arbetsrelaterad stress, vilket är en av de 
främsta orsakerna till att sjukdomar inrapporteras av arbetstagare. Andra risker som existerar 
inom äldreomsorgen är enligt Arbetsmiljöverket (2011) fysisk överbelastning och att 
vårdpersonalen riskerar att utsättas för våld, hot samt påfrestande kontakter med patienter. I 
vissa fall existerar betydligt fler patienter än vårdenheter är bemannade för, vilket följaktligen 
resulterar i en riskfylld samt hög arbetsbelastning (ibid). Dessutom har undersköterskorna en 
förhållandevis låg medellön jämfört med många andra yrken i Sverige (Allastudier, 2014).  
 
Då vård- och omsorgssektorn, vilket inkluderar äldreomsorgen, tillsynes är en yrkessektor 
innebärande ogynnsamma förhållanden för de anställda, är det ytterst intressant att se till hur 
personal som arbetar under dessa omständigheter motiveras i sitt arbete. Vidare är det 
intressant att undersöka hur undersköterskor som arbetar inom äldreomsorgen motiveras i sitt 
arbete, för att bland annat kunna möta den personalbrist som förväntas uppstå i framtiden och 
på så sätt möta det ökade behovet av äldrevård i ett växande Sverige. 
 
1.2 Problemformulering 
Denna studie avser att undersöka hur undersköterskor inom äldreomsorgen motiveras i sitt 
arbete, vilket anses vara av intresse då äldreomsorgen är en arbetsplats som består av till viss 
del ogynnsamma arbetsförhållanden såsom hög arbetsbelastning samt låga löner. Dessutom 
förväntas behovet av äldrevård att öka i Sverige samtidigt som personal inom detta område 
förväntas minska. Det är således av relevans att studera de anställdas arbetsmotivation i syfte 
att behålla den nuvarande personalen samt attrahera ny personal. 
 
I denna studie har vi valt att endast undersöka undersköterskor, vilket grundas i att de utgör en 
av de största yrkesgrupperna inom äldreomsorgen. En annan stor yrkesgrupp som är verksam 
inom äldreomsorgen är vårdbiträden. Enligt Socialstyrelsen (2006, s. 10) är skillnaden mellan 
dessa två yrkesgrupper inte avsevärt stor vad gäller arbetsuppgifter, däremot saknar oftast 
vårdbiträden en gymnasial omvårdnadsutbildning eller motsvarande vuxenutbildning. 
Emellertid kan de inneha en vårdbiträdesutbildning. Vi har valt att bortse från vårdbiträden 
och andra tänkbara yrkesgrupper som även arbetar inom äldreomsorgen av anledningen att 
avgränsa studien i största möjliga mån. Vi har även valt att bortse från genus- och 
etnicitetsperspektiv då detta inte är av relevans för studiens syfte. 
 
1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som kan påverka arbetsmotivationen 
hos undersköterskor som arbetar inom äldreomsorgen, sett utifrån deras perspektiv.  
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1.4 Frågeställningar 
 

• Vilka faktorer beskriver undersköterskor att de motiveras av i sitt arbete inom 
äldreomsorgen? 

• Vilka motivationsfaktorer kan urskiljas som mest framträdande utifrån 
undersköterskornas beskrivningar?  

 

2. Begreppsapparat 
Innan studiens framställning presenteras kan det vara nödvändigt med en 
begreppsbestämning. En del termer och begrepp som används i denna studie kan tolkas på 
olika sätt eller vara obekanta för vissa och behöver således tydliggöras. Nedan följer en 
definition av några utvalda begrepp. Definitionerna har valts ut i enlighet med studiens 
ämnesområde och studien ämnar att utgå från dessa definitioner.  

 
 
2.1 Undersköterska 
Nationalencyklopedin förklarar undersköterska som en “yrkesgrupp inom vård och omsorg 
med uppgift att ge en god och säker omvårdnad till den som är sjuk eller i behov av omsorg 
på grund av handikapp eller ålder “ (NE, 2014).  Undersköterska är till skillnad från 
sjuksköterska inte en skyddad yrkestitel vilket innebär att det inte krävs en särskild 
yrkeslegitimation (Socialstyrelsen, 2004, s. 7). Vidare krävs inte heller en högskoleutbildning 
då titeln undersköterska kan nås genom vård-och omsorgsprogrammet på gymnasienivå eller 
motsvarande vuxenutbildning (Arbetsförmedlingen, 2014).  
 

2.2 Äldreomsorg 
Nationalencyklopedin definierar äldreomsorg som “den del av den kommunala socialtjänsten 
som tillhandahåller bostad, vård eller annan service till äldre personer” (NE, 2014). 
 
2.3 Brukare  
En person, i detta fall äldre, som är mottagare av behovsprövande insatser. Insatserna kan röra 
allt från stöd och service till mer omfattande bistånd (Socialstyrelsen, termbanken, 2013). 
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3. Bakgrund 
För att bekanta sig med samt få en djupare kunskap om denna studies ämnesområde behövs 
grundläggande bakgrundsfakta. Vidare ämnar detta avsnitt att beskriva äldreomsorgens 
utveckling och vilka förhållanden som råder inom äldreomsorgen idag. Dessutom följer en 
översikt av undersköterskans historia samt en beskrivning av undersköterskans 
arbetsuppgifter inom äldreomsorgen idag.  

 
 
3.1 Äldreomsorgens utveckling  
Äldreomsorgen har genomgått kraftiga omvandlingar genom åren. Under 1800-talet ökade 
antalet äldre dramatiskt vilket resulterade i att de samlades i fattigstugor, som liknades vid 
bristfälliga stugor där gamla människor levde tillsammans. År 1918 blev ålderdomshemmen 
en kommunal skyldighet genom fattigvårdslagen som då uppstod. Dock rådde det inte alltid 
en materiell förbättring i och med denna lag, utan dessa ålderdomshem kunde fortfarande 
liknas vid fattigstugorna i vissa fall. Det rådde även en avsaknad av självbestämmande samt 
privatliv på dessa ålderdomshem. Åldringsvården var en del av fattigvården fram till år 1956. 
Vad detta resulterade i var en stigmatisering, vilket utmärkte hur personalen uppfattade de 
gamla, samt hur de gamla i sin tur såg på ålderdomshemmen. Således var ålderdomshemmen 
inget boende en önskade vistas i, och ett motstånd till dessa var också vanligt. 
Ålderdomshemmen var frivilliga, samtidigt som något annat alternativ inte existerade. 
(Hörngren, 2011, s.8-9) 
 
År 1920 byggdes så kallade pensionärshem i ett flertal kommuner, med anledningen att de 
gamla skulle ha möjlighet till bättre boenden utan att vara tvungna att vistas på 
ålderdomshem. Då pensionärshemmen saknade en fattigvårdsstämpel blev de mycket 
uppskattade och efterfrågade bland de gamla. 1948 infördes folkpensionen, vilket innebar att 
allt fler hade möjlighet att betala hyran till dessa populära boenden. Socialminister Gunnar 
Sträng tillsatte år 1952 “åldringsvårdsutredningen”, vilket resulterade i en lagändring som 
trädde i kraft fyra år senare, där åldringsvården avskildes från fattigvården. (Hörngren, 2011, 
s.8-9) 
 
År 1950 var röda korset i Uppsala de första som bedrev hemtjänst, varpå kommunerna efter 
en tid kom att ta över. Det tog dock tid innan hemtjänsten blev vanligt förekommande i 
glesbygden. Vidare skildrar Hörngren (2011, s.10) att hemtjänsten medförde att 
hemmafruarna fick en möjlighet till att arbeta deltid och utbildning för yrket var inget krav. 
Under en lång tid betraktades de äldre som vårdobjekt utan någon egen vilja. Dock uppstod 
nya riktlinjer år 1957 vilket bröt denna tradition och förespråkade istället att de äldre skulle få 
ha inflytande över den service och omsorg de önskade få, samt kunna leva kvar i sin 
hemmiljö. Under perioden 1965-1981 skedde en kraftig utbyggnad av äldreomsorgen och 
1978 var andelen som fick ta del av hemtjänsten hög. Kraftig kritik kring samordningen inom 
äldrevården medförde att en reform ägde rum i Sverige år 1992, vilket innebar att 
kommunerna åtogs ansvar för omvårdnaden (ibid).  
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3.2 Äldreomsorgen idag 
Hörngren (2011, s.20) beskriver att i och med välfärdsstatens framväxt, har uppfattningen 
kring hur äldre människor ska omhändertas förändrats. Idag handlar det om att de äldre ska 
inneha ett värdigt liv samt känna ett välbefinnande, vilket sedan 1 januari 2011 är rådande 
enligt socialtjänstlagen (ibid).  Äldreomsorgen utgör idag en synnerligen viktig del av det 
svenska välfärdssystemet. Enligt Arbetsmiljöverket (2011) så arbetar ca 140 000 anställda vid 
Sveriges äldreboenden, varpå största andelen av dessa är kvinnor. Det existerar en ökad 
efterfrågan av personal inom äldreomsorgen med den anledningen att andelen äldre har ökat. 
Samtidigt förutspås tillgången på utbildad personal minska, vilket grundar sig i att det är fler 
som går i pension än det är som examineras (Socialstyrelsen, 2012, s.7). 
 
Enligt Arbetsmiljöverket (2011) så är det främst organisatoriska och sociala problem, såsom 
stress och arbetsmängd, som ligger bakom den växande andelen anmälda arbetssjukdomar för 
de som arbetar inom äldreomsorgen. Dessutom är fysisk överbelastning en vanlig 
förekommande orsak till olyckor som sker inom äldreomsorgen. Samtidigt så ökar 
anmälningar om hot och våld inom omsorgen mer än i det övriga arbetslivet (ibid). 
 
3.3 Undersköterskan då och nu  
Undersköterska som yrkesgrupp utvecklades under 1940-talet. Under denna tid rådde det stor 
brist på sjuksköterskor och för att lösa detta så gavs duktiga sjukbiträden en åtta veckors 
utbildning för att bli undersköterskor. Till en början fungerade undersköterskan som en 
assistent till sjuksköterskan och denne fick bestämma hur undersköterskan skulle användas 
(Evertsson, 1995, s.104).  Idag skiljer sig undersköterskans arbetsuppgifter beroende på var 
denne arbetar. En undersköterska kan till exempel arbeta inom akutsjukvården, på olika 
avdelningar på sjukhus, på vårdcentraler, inom den psykiatriska vården, inom hemtjänsten 
eller på särskilda boende för äldre (Arbetsförmedlingen, 2014).  
 
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i 
socialtjänstens omsorg med äldre, kan målen som krävs för att bli undersköterska nås bland 
annat genom vård-och omsorgsprogrammet på gymnasienivå eller motsvarande 
vuxenutbildning (SOFSFS 2011:12, s.3-4). På senare tid har andelen individer som söker 
omvårdnadsprogrammet avtagit, och det är märkbart färre som söker utbildningen idag. Det 
väntas ske en minskning från år 2000 då det fanns 210 000 nyutbildade, till endast 135 000 
nyutbildade år 2020. För att äldreomsorgen ska kunna klara av att möta framtiden och allt vad 
den innebär är det i allra högsta grad viktigt att nya människor blir intresserade och frestade 
till att vilja arbeta som undersköterskor och inom äldreomsorgen (Välfärdsbulletin, 2002, 
s.22). 
 
3.4 Undersköterskans arbetsuppgifter i äldreomsorgen 
Undersköterskans arbetsuppgifter inom äldreomsorgen innefattar flera moment och kan 
sammanfattas som omsorgsuppgifter, sociala uppgifter, hushållsuppgifter, medicinska 
uppgifter samt administrativa uppgifter.  Omsorgsuppgifterna prioriteras främst och innefattar 
att bland annat hjälpa brukaren att sköta dennes hygien samt se till att den äldre får på sig 
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kläder och får i sig mat. Sociala uppgifter består av att prata och aktivera den äldre och hålla 
kontakten med anhöriga eller andra personer som är en del av brukarens närhet. 
Hushållsuppgifter kan både innebära att sköta om det gemensamma boendet, men även 
brukarens egna boende. Vidare innefattar dessa sysslor bland annat städning, diskning och 
tvättning. De medicinska uppgifterna kan bestå av att lägga om lindriga sår eller dela ut 
mediciner. De medicinska uppgifterna måste i de flesta fall först delegeras ut av en 
sjuksköterska, som även har det främsta ansvaret att dessa uppgifter sköts korrekt. 
Administrativa arbetsuppgifter kan bland annat bestå av att beställa varor till boendet, 
schemalägga arbetet och dokumentera det dagliga arbetet hos brukaren. (Socialstyrelsen, 
2006, s.14-15) 

 

4. Tidigare forskning  
Innan undersökningens genomförande och utfall presenteras, kommer först en presentation 
kring vad som tidigare har studerats i förhållande till undersköterskors arbete inom 
äldreomsorgen och hur de motiveras i sitt arbete. Detta avsnitt ger även en inblick i tidigare 
forskning kring undersköterskors arbetstillfredsställelse samt sjuksköterskors 
arbetsmotivation. 

 
 
4.1 Sökprocess  
För att finna relevant tidigare forskning om hur undersköterskor motiveras i sitt arbete inom 
äldreomsorgen användes databaserna ASSIA1, Libris2, ERIC3, psycINFO4 och SwePub5. 
Sökorden som först valdes ut var undersköterskor, arbetsmotivation, motivation, äldreomsorg 
i syfte att finna relevant svensk forskning inom området. Sökkombinationerna som användes 
var: undersköterskor + arbetsmotivation, undersköterskor + motivation, undersköterskor + 
äldreomsorg, motivation + äldreomsorg samt undersköterskor + motivation + äldreomsorg.  
 
Då dessa sökord inte bistod med tillräcklig information om undersköterskors arbetsmotivation 
i äldreomsorgen användes sökorden assistant nurse, workmotivation, motivation samt elder 
care i syfte att finna internationell forskning. Sökkombinationerna som användes var: 
assistant nurse + workmotivation, assistant nurse + motivation, assistant nurse + elder care, 
motivation +elder care samt assistant nurse + motivation + elder care. Av den forskning som 
berörde undersköterskor, var det få artiklar eller studier som berörde just undersköterskors 
motivation till arbetet. Det uppstod även svårigheter i att finna relevant forskning som berörde 
alla tre faktorerna: undersköterskor/assistant nurse, motivation och äldreomsorg/elder care. 
Emellertid hittades forskning om undersköterskors arbetstillfredsställelse i långtidsvård, vilket 
bedömdes som till viss del relevant då arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation kan ses 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Applied Social Index and Abstracts	  
2	  LIBRary Information System	  
3	  Education Recources Information Center	  
4	  Psychological Information Database	  
5	  Swedish Publications	  
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vara relaterat till varandra.  Då merparten av den forskning som uppenbarade sig inte ansågs 
tillräckligt intressant för studien söktes tillslut information om sjuksköterskors 
arbetsmotivation och sökorden sjuksköterskor, nurses och motivation användes. 
Sökkombinationerna som i detta fall användes var: sjuksköterskor + motivation samt nurses + 
motivation. Då sjuksköterskors arbete kan innebära liknande arbetsvillkor som för 
undersköterskor, ansågs även denna forskning vara av intresse för denna studie.  
 
Av den forskning som granskades ansågs fyra vetenskapliga artiklar beröra studiens 
ämnesområde på ett tillfredsställande sätt. Nedan följer en presentation av artiklarna och 
därmed det aktuella forskningsområdet. Två av artiklarna berör undersköterskor som arbetar 
på vårdboenden eller inom långtidsvård, vilka är genomförda i USA och Sverige. Den tredje 
artikeln berör undersköterskor som arbetar på sjukhus i Japan. Den fjärde artikeln är en finsk-
estnisk studie som berör arbetsmotivation hos sjuksköterskor som arbetar både på sjukhus och 
inom långtidsvård.  
 
4.2 Arbetets meningsfullhet  
Secrest, Iorio & Martz (2005) har undersökt vad undersköterskor som arbetar i långtidsvård 
tillskriver för meningsfullhet i sitt arbete och vad som motiverar dem att stanna kvar i yrket 
trots att det bland annat är både dåligt betalt och fysiskt krävande. Vid intervjuer med 11 
undersköterskor framkommer tre specifika faktorer vilka utgör meningsfullhet för 
undersköterskorna i deras arbete, närmare bestämt: familj, stolthet och kontroll. Familj 
innefattar goda sociala relationer med kollegor men även gentemot vårdtagarna. 
Undersköterskorna känner att de tillhör en familj och att det krävs familjeorienterat teamwork 
i arbetet. Stolthet innefattar den stolthet undersköterskorna känner inför sina arbetsuppgifter 
och känslan av att de är viktiga för vårdtagarna/brukarna. De upplever även stolthet i att veta 
hur de ska utföra sitt arbete på rätt sätt samt vid de tillfällen då de får uppskattning för sitt 
arbete från vårdtagarna och vårdtagarnas familjer. Studien visar även på att även om 
undersköterskorna inte innehar så mycket formell kontroll över sitt arbete, så kan de ändå ta 
en viss kontroll över sitt arbete, till exempel vad gäller detaljerna i arbetsuppgifterna.  
 
4.3 Arbetstillfredsställelse hos undersköterskor  
Utöver vad undersköterskor tillskriver för mening till sitt arbete inom långtidsvård, finns det 
även forskning som talar om arbetstillfredsställelsen hos undersköterskor. Även om 
undersköterskeyrket är påfrestande, uppger många undersköterskor att de är tillfreds med sitt 
arbete, frågan är då vilka faktorer som bidrar till att undersköterskorna upplever denna 
tillfredställelse. Wallin, Jakobsson & Edberg (2012) har genomfört en svensk studie för att 
undersöka arbetstillfredsställelsen bland undersköterskor som arbetar på vårdboenden. 
Studien grundas på en enkät vilken innehåller frågor om allmän trivsel, tillfredsställelse med 
omvårdnad - och sjukvård samt åtgärder för personcentrerad vård, arbetsklimat, ledarskap 
samt hälsoproblem. Totalt 225 undersköterskor deltog. Studiens resultat visar att hög 
arbetstillfredsställelse hos undersköterskor som arbetar på vårdboenden bland annat kan 
förknippas med samhörighet med kollegor och vårdtagare, ett positivt och omsorgsfullt 
arbetsklimat samt stöd och uppskattning från ledningen och omgivningen runtomkring.  
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4.4 Arbetsmotivation undersköterskor  
Det finns inte så mycket forskning som behandlar just undersköterskors arbetsmotivation 
inom äldreomsorgen. Dock finns det liknande studier som undersöker arbetsmotivation hos 
undersköterskor som arbetar på sjukhus och från dessa studier kan det vara relevant att dra 
paralleller. En japansk studie av Kudo et al. (2011) behandlar arbetsmotivation hos japanska 
undersköterskor som arbetar på sjukhus, varav 516 undersköterskor studerats. Vad som har 
undersökts är faktorer som kan associeras med undersköterskors arbetsmotivation, vilka sedan 
har fördelats till inre eller yttre faktorer.  
 
Ur resultaten kan utläsas att arbetsmotivationen hos undersköterskorna kan kopplas samman 
med att känna sig betydelsefull bland kollegor på arbetet, känna sig hjälpsam gentemot 
klienterna, att delta i beslutsfattning och få möjlighet till förbättring i yrkesskicklighet, vilka 
samtliga tillskrivs som inre motivationsfaktorer. Trots det faktum att undersköterskorna 
saknar en professionell sjuksköterskeutbildning, upplever de likväl att deras arbete är 
betydelsefullt, då det handlar om att hjälpa till att bevara klienters liv och hälsa. Vad gäller de 
yttre faktorerna framkommer det att för att motiveras till att utföra ett bra jobb, är det av vikt 
för undersköterskorna att inneha tillräckligt med fritid utanför arbetet, och därmed inte allt för 
stor arbetsbörda. Studien påvisar även att undersköterskorna inte motiveras av enbart pengar 
utan att de istället värdesätter den inneboende upplevelsen av själva arbetet.  
  
4.5 Arbetsmotivation sjuksköterskor  
Liksom tidigare nämnt är det ont om forskning kring motivation hos undersköterskor som 
arbetar inom äldreomsorgen. Emellertid har det genomförts en större andel studier som rör 
motivationen hos sjuksköterskor. Även om sjuksköterskor och undersköterskor inte innehar 
samma arbetsuppgifter, finns det ändå likheter mellan de båda yrkenas arbetsmiljö och 
arbetsvillkor.  Detta gör det således intressant att titta närmare på forskning som berör 
sjuksköterskornas arbetsmotivation. Toode, Routasalo & Suominen (2011) har genomfört en 
studie med anledning att översiktligt kunna beskriva sjuksköterskors arbetsmotivation utifrån 
sjuksköterskornas egna perspektiv. Resultaten av granskningen är baserade på 24 studier och 
totalt 16 073 sjuksköterskor, vilka är anställda av olika sjukhus, vårdhem och 
hemsjukvårdtjänster i 13 länder.  
 
Enligt litteraturgranskningen framkommer det att sjuksköterskor motiveras av en rad olika 
faktorer, såsom ett gott samarbete med arbetskollegorna, att det finns ett socialt stöd inom 
arbetslaget samt en positiv laganda på avdelningen. Det framkommer även att graden av 
självständighet i arbetet, särskilt vad gäller beslutstagande, ökar motivationen. Vidare är 
sjuksköterskor som har kunskap och möjlighet att utföra olika typer av arbetsuppgifter mer 
motiverade i sitt arbete än de som är begränsade till enbart vissa specifika uppgifter. 
Dessutom motiveras sjuksköterskorna av att deras arbete uppfyller vissa individuella behov 
och värderingar som är av vikt för dem samt möjligheten till att hjälpa andra människor. 
Omvårdnadsmoment som innebär ett osjälviskt och medmänsklig arbete anses som det mest 
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viktiga jobbmotivet och de sjuksköterskor som uppfattar sitt arbete som meningsfullt är mer 
motiverade i sitt arbete. 
 
Granskningen visar även på vilka faktorer som däremot inte tycks öka arbetsmotivationen hos 
sjuksköterskorna. Hur länge en individ har varit anställd eller vilket kön denne tillhör tycks 
inte ha något samband med motivation till arbetet. Arbetsförhållanden såsom tillfredsställande 
arbetstider, lön, anställningstrygghet och möjligheten att kombinera arbete och privata 
angelägenheter värderas inte heller som de främsta motiverande faktorerna av 
sjuksköterskorna. Däremot har det visats att löneförhöjningar och befordringar dock till viss 
del kan fungera som en motivation till arbetet. De som jobbar dagtid tenderar att vara mer 
motiverade än de som jobbar nattskift, vilket kan ses bero på utmattningen att jobba nattskift, 
vilket i sin tur minskar motivationen.  
 
4.6 Summering av tidigare forskning kring motivation hos undersköterskor 
inom äldreomsorgen 
Här kommer en summering av vad den tidigare forskningen har illustrerat och 
uppmärksammat kring undersköterskors motivation inom äldreomsorgen. Vidare kan vissa 
genomgående mönster urskiljas som ligger bakom både arbetsmotivationen och 
arbetstillfredsställelsen hos undersköterskor liksom sjuksköterskor.  
 
Undersköterskor som arbetar inom långtidsvård upplever meningsfullhet i sitt arbete genom 
familj, stolthet och kontroll. Dessa element innefattar bland annat goda sociala relationer med 
kollegor och vårdtagare, att känna stolthet inför sina arbetsuppgifter, att få uppskattning från 
vårdtagarna och deras anhöriga samt att i viss mån själv kunna ta kontroll över sina 
arbetsuppgifter. Goda sociala relationer, både gentemot arbetskamrater, vårdtagare samt 
ledning ses även som en bakomliggande faktor till en god arbetstillfredsställelse hos 
undersköterskor som arbetar på vårdboenden. Uppskattning från omgivningen framställs även 
som en betydelsefull grundsten i arbetstillfredsställelsen. Vad gäller arbetsmotivationen 
påvisar forskning om arbetsmotivation hos undersköterskor som arbetar på sjukhus att dessa 
motiveras av att känna sig betydelsefulla bland arbetskollegor och hjälpsamma gentemot 
klienterna, att delta i beslutsfattning samt att få möjlighet till förbättring i yrkesskicklighet. 
Dessa motivationsfaktorer skiljer sig alltså inte avsevärt från de faktorer som bidrar till vad 
undersköterskor anser som meningsfullt och tillfredsställande i arbetet.  
 
Då det inte finns tillräckligt med forskning kring undersköterskors arbetsmotivation inom 
äldreomsorgen, har även forskning kring sjuksköterskors arbetsmotivation granskats. Enligt 
en granskning av ett flertal olika studier som berör sjuksköterskors arbetsmotivation, 
framkommer det att samarbete med arbetskollegorna, socialt stöd inom arbetslaget, graden av 
självständighet i arbetet samt uppfattning av meningsfullhet i arbetet är några framträdande 
motivationsfaktorer. Vidare kan det konstateras att de omständigheter som sjuksköterskor 
motiveras av inte skiljer sig nämnvärt från de faktorer som undersköterskorna tycks motiveras 
av eller som bidrar till arbetstillfredsställelse.  
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I och med genomförandet av denna studie finns en önskan om att bredda den nuvarande 
arbetslivspedagogiska forskningen med kunskap om vilka faktorer som motiverar 
undersköterskor som arbetar inom äldreomsorgen. I och med en relativt outforskad kunskap 
om just undersköterskors arbetsmotivation inom äldreomsorgen är avsikten med denna studie 
att utöka forskningsområdet ytterligare.  
 
 
5. Teoretiskt ramverk  
I syfte att skapa förståelse kring vilka faktorer som kan påverka arbetsmotivationen hos 
undersköterskor som arbetar inom äldreomsorgen, sett utifrån deras perspektiv, är enbart 
insamlad data inte tillräckligt, det krävs likväl kunskap om hur dessa data kan sättas in ett 
sammanhang och göras begriplig. För att göra detta erfordras således teorier som kan hjälpa 
oss förklara, tolka och förstå det undersökta fenomenet. Dessutom kan vi med hjälp av teorier 
få insikt i vad fenomenet har för betydelse för människan och vilken funktion det fyller i 
samhället (Ahrne & Svensson (red.) 2011, s.183-184). Med detta sagt ämnar följande avsnitt 
att presentera det teoretiska ramverk som denna studie grundas på, närmare bestämt denna 
studies förhållningssätt till begreppet motivation.  

 
Motivation kan definieras på ett flertal olika sätt. Granbom (1998, s.9) skildrar fenomenet 
som ett motiv till en handling som besvarar frågan varför, vilket är orsaken bakom en individs 
gärningar. Enligt nationalencyklopedin (2014) definieras motivation som en “psykologisk 
term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”. 
Dessa definitioner är båda ganska breda och omfattande förklaringar av motivationsbegreppet. 
Denna studie kommer istället utgå från två olika typer av motivationsteorier, närmare bestämt 
inre och yttre motivation samt Maslows behovsteori. Dessa valdes ut med den anledningen att 
de båda ansågs relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Dessutom ansågs de 
tillsammans förmedla en kompletterande bild kring vilka faktorer som kan ligga bakom 
människors motivation. 

 
 
5.1 Inre motivation  
Granbom (1998, s.10,15) beskriver inre motivation som något naturligt och att motivationen 
inför en aktivitet eller handling grundas på inre personlighetsfaktorer. Den inre motivationen 
handlar alltså om att en individ agerar utefter ett intresse eller relevans snarare än ett hot. Inre 
motivation kan även uppstå då en individ har möjlighet att själv bestämma över saker och ting 
vilket leder till att denne engagerar sig i olika aktiviteter utifrån intresse eller för att det är 
viktigt, och inte för att denne är tvingad att genomföra det. Vidare beskriver Granbom (1998) 
att en individ kan inneha en ökad inre motivation vid erfarande av stöd och uppmuntran i egna 
initiativ.  
 
Deci & Ryan (2000, s.56-57) definierar inre motivation såsom utförandet av en aktivitet för 
dess inneboende tillfredsställelse, för att det är i sig intressant eller roligt. När en individ 
innehar en inre motivation agerar denne snarare för skojs skull eller för utmaningens skull 
snarare än att det vore på grund av externa pådrivare, påtryckningar eller belöningar. Inre 
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motivation existerar inom individen men samtidigt i relation till olika typer av aktiviteter. 
Människan besitter en inre motivation inför vissa aktiviteter men inte för andra, olika 
människor har även en inre motivation inför olika saker. Dessutom menar Deci & Ryan 
(2000, s.57) att inre motivation kan delas upp i två definitioner. Den ena definitionen innebär 
att den inre motivationen inte är i behov av förstärkning i form av externa belöningar eller 
påföljder eftersom att aktiviteten i sig är tillräckligt berikande. Den andra definitionen betyder 
att den inre motivationen kan förklaras genom att individen önskar att tillfredsställa dennes 
medfödda psykologiska och fysiologiska behov. Det framkommer således att de båda 
definitionerna av vad som kännetecknar inre motivation hänger samman. Den tillfredsställelse 
som individen upplever av en viss aktivitet härleder från ett intresse för aktiviteten, 
samtidigt påverkar behovstillfredsställelsen om intresset för aktiviteten är stort eller litet 
(ibid).  
 
5.2 Yttre motivation  
Granbom (1998, s. 10,16) beskriver den yttre motivationen som något utanförstående, som 
hålls vid liv så länge en individ har en förhoppning om att uppnå olika mål eller inneha en 
belöning för en tillägnad aktivitet. Ett exempel på detta kan vara att en individ studerar för att 
uppnå ett ansenligt betyg eller ändrar matvanor för att uppnå en bättre hälsa. Dessutom 
innebär den yttre motivationen enligt Granbom (1998) att en individ försöker tillfredsställa 
känslan av omgivningens krav samt vad denne bör utföra. Individen kan således uppleva 
känslor av hot eller ängslighet. Om yttre påtryckningar är närvarande resulterar det i att 
individens inre motivation förminskas och individen agerar efter vad denne bör. Detta 
beteende existerar dock enbart så länge den yttre kontrollen är närvarande (ibid). 
 
Deci & Ryan (2000, s.60) beskriver att yttre motivation ligger bakom en aktivitet som utförs 
för att uppnå vissa externa resultat, till exempel belöningar eller för att undvika tänkbara 
bestraffningar. Framförallt syftar yttre motivation till att innebära att utkomsten av en aktivitet 
resulterar i främst ett instrumentellt värde snarare än att den tillskänker ett inneboende värde 
eller en inre njutning. Vidare delar Deci & Ryan (2000, s.61-62) in yttre motivation i fyra 
olika definitioner. Den första definitionen, som anses vara mest kontrollerande, kallas för yttre 
reglering och styrs av yttre påverkan i form av krav, regler eller möjliga ersättningar. Här är 
individen i stor grad kontrollerad av externa faktorer och motiveras av att till exempel tilldelas 
en belöning eller för att undvika negativa konsekvenser.  Den andra definitionen av yttre 
motivation kallas för introjektion och innebär att individen styrs av att utföra vissa handlingar 
i syfte att undvika till exempel skuldkänslor och ångest, för att förbättra självkänslan eller 
uppnå stolthet. Trots att det handlar om att undvika eller förbättra vissa inre känslotillstånd, 
anses detta vara en typ av yttre motivation då individen motiveras av att uppnå ett slags mål 
och inte av ett inneboende intresse (ibid).  
 
Identifikation är vad Deci & Ryan (2000, s.62) benämner som den tredje definitionen av yttre 
motivation. Här har individen identifierat sig med den personliga betydelsen av ett beteende 
och styrs därmed av detta. Individen tillskriver alltså ett personligt värde till utkomsten av en 
viss handling vilket i sin tur fungerar som dennes motivation till att fortsätta att utföra 
handlingen. Fortsättningsvis anses denna typ tillhöra yttre motivation då den styrs av yttre 
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kunskap och externa utkomster snarare än en inre vilja. Den fjärde och sista definitionen av 
yttre motivation kallas för integration och uppstår när individen internaliserar orsakerna 
bakom ett visst beteende på så sätt att dessa överensstämmer med individens värderingar och 
behov. Individens beteende motiveras alltså av att denne anser att beteendet ligger i linje med 
dennes värderingar eller åsikter snarare än för belöning eller rädsla för bestraffning. Dessutom 
anses denna typ av yttre motivation vara den minst kontrollerande av de fyra definitionerna 
(ibid). 
 
5.3 Maslows behovsteori  
Den amerikanska psykologen Abraham H Maslow (1943, s.394) har utformat en teori som 
förklarar människans motivation utifrån dennes behov. Han menar att människan har vissa 
grundläggande behov, vilka han har grupperat till fem olika kategorier. Vidare är dessa 
grundläggande behov relaterade till varandra och placerade i en hierarkisk ordning, likt en 
trappa, varför denna teori även benämns som Maslows behovstrappa (ibid). Det första steget 
benämner Maslow (1987, s.80, 84) som fysiologiska behov, vilket innefattar mat, vatten och 
sömn och infinner sig längst ned i trappan. Då en individ har en avsaknad av dessa behov, är 
dessa behov vad individen allra mest suktar efter. Nästa steg i behovstrappan är trygghet 
vilket innebär säkerhet, stabilitet och pengar. Det tredje steget är sociala behov och innefattar 
kärlek, gemenskap och grupptillhörighet (ibid). Maslow (1987, s.89-90) menar på att 
individen lägger ned mycket energi på att uppnå detta mål, vilket är att inneha lojala och 
kärleksfulla relationer med andra individer och att bli accepterad av andra. Relationerna är 
således det som är av vikt för individen, något som inte alls hade relevans i de föregångna 
stegen (ibid).  
 
Steg fyra i trappan är behovet av aktning och innebär ett behov av uppskattning och feedback. 
Maslow (1987) har som åsikt att de flesta individer har behov av att bli uppskattade av 
omgivningen, har en önskan om en god självrespekt samt en god självkänsla. När de fyra 
första behoven är uppfyllda kan individen ändå erfara ett missnöje eller en rastlöshet som 
grundar sig i att denne inte genomfört allt vad denne är kapabel till. Detta leder fram till det 
steg som befinner sig högst upp i behovstrappan och benämns som självförverkligande. 
Fortsättningsvis innebär självförverkligande att utvecklas som individ och att bli den person 
som individen helst önskar vara och har kapacitet till att bli. (Maslow, 1987, s.89-91) 
 
Avslutningsvis menar Maslow (1943, s.395) att då ett av de lägre behoven är tillfredsställt så 
skapas genast ett nytt behov som är placerat högre upp i hierarkin och ersätter således 
individens centrala motivationsfaktor. De behov som infinner sig längst ned i trappan måste 
sålunda tillfredsställas först. Olika behov kan existera samtidigt men om ett behov i ett lägre 
steg, som till exempel trygghet inte är tillfredsställt är ett högre behov, till exempel 
självförverkligande, inte relevant för individen (ibid). Figur 1 nedan illustrerar Maslows 
behovstrappa. 
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Självförverkligande	  	  	  	  	  Att utvecklas som individ och nå sina drömmar 	  

	   	   	  

	   	  

                    Behov av aktning    Uppskattning och feedback	  

	  

	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sociala behov	  	  	  	  Gemenskap och kärlek	  

	  

	  

	   	                      Trygghet      Säkerhet, stabilitet och pengar
	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
                 Fysiologiska behov       Mat, vatten och sömn
	   	   	   	  
	   	    

  
 
Figur 1.  Illustration av Maslows behovstrappa. 

 

6. Metod  
Nedan följer en beskrivning över forskningsprocessen samt en redogörelse av vilka 
tillvägagångssätt som har tillämpats i studien. Här redovisas bland annat hur vårdenheter och 
undersökningspersoner har valts ut och hur det empiriska materialet har samlats in. Dessutom 
anges hur den insamlade datan har analyserats och redovisats. Slutligen följer en diskussion 
kring studiens validitet, reliabilitet samt etiska aspekter. 
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6.1 Metodansats 
Denna studies metodansats är av deduktiv karaktär då den utgår från redan befintliga teorier 
kring verkligheten som sedan härleds till ett specifikt fall, vilket är studiens undersökningar 
(Thomassen, 2007, s.49). Denna studies metod är kvantitativt inriktad och utgörs av en 
enkätstudie. Då denna studie ämnar besvara vilka faktorer som undersköterskor beskriver att 
de motiveras av i sitt arbete inom äldreomsorgen, sett utifrån deras perspektiv, har en 
enkätstudie bedöms vara till fördel. Detta då en enkätstudie underlättar möjligheten att 
undersöka ett större antal individer och på så sätt fånga in många olika perspektiv. Att nå ut 
till många undersköterskor i äldreomsorgen och fånga deras upplevelser är önskvärt för denna 
studie då detta är ett yrkesområde som många är verksamma inom. Vidare ämnar studien att 
besvara vilka motivationsfaktorer som kan urskiljas som mest framträdande. En enkätstudie är 
i detta fall även till fördel då vi vill kunna jämföra respondenternas resultat samt urskilja vissa 
mönster (Esaiasson et al, 2007, s.260). Dessutom gör enkätstudien det möjligt för oss att 
uttala oss om motivationsfaktorernas frekvens (Trost, 2007, s.23).  
 
Vidare beskriver Eliasson (2006, s.28-29) en enkät såsom ett frågeformulär med tillhörande 
svarsalternativ som kan besvaras antingen i tryckt form eller via Internet. Fördelarna med 
enkätundersökningar är dessutom att det kan tyckas vara lättare för respondenten att känna sig 
bekväm med att delge sina åsikter då enkäten kan vara anonym på så sätt att forskaren inte vet 
vem som har svarat vad, samt att den sistnämnde oftast inte finns med vid besvarandet av 
enkäten (Trost, 2007, s. 9; Ahrne & Svensson (red.), 2011, s. 60-61). Ännu en fördel med en 
enkätundersökning är att den är flexibel för den tillfrågade då enkäten kan besvaras närhelst 
denne har möjlighet (Eliasson, 2006, s. 30). Då undersköterskorna kan tänkas vara 
tidspressade i sitt arbete, är en enkät således till fördel då dessa kan besvarar närhelst 
undersköterskorna har tid.  
 
En nackdel med att använda en kvantitativ metod är att den insamlade datan oftast enbart 
bidrar med en ytlig bild av det undersökta fenomenet, snarare än en djupare insikt i området. 
Den kvantitativa metodens begränsningar bottnar således i att den inte ger forskaren tillgång 
till insikt i hur individer tänker och känner eller hur beslut fattas (Ahrne & Svensson (red.), 
2011, s.14). Ytterligare nackdelar med en kvantitativ metodansats såsom en enkät, är att 
respondenterna inte tilldelas möjligheten att ställa frågor vid eventuella oklarheter eller 
tillägga andra aspekter än de som existerar i frågeformuläret. Det är inte heller möjligt för 
undersökaren att ställa följdfrågor i syfte att undvika missuppfattningar (Esaiasson et al, 2007, 
s. 277, 283).  
 
En kvalitativ ansats, såsom intervjuer, kan bidra med en desto djupare insikt i hur 
undersköterskorna resonerar kring det undersökta fenomenet. Detta då de med egna ord kan 
förklara sina tankar och upplevelser kring vad som ligger bakom deras motivation till arbetet 
(Trost, 2007, s.23). Svårigheterna med den kvalitativa ansatsen är dock att denna metod allt 
som oftast enbart fångar in ett fåtal utav respondenternas upplevelser och att det är svårt att 
jämföra den insamlade datan (Cohen & Manison, 1985, s.108). Då den kvalitativa metodens 
begränsningar är till nackdel sett till denna studies frågeställningar, bedöms således en 
kvantitativ metodansats vara till fördel framför en kvalitativ metodansats.  
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6.2 Utformning av enkäten 
Eftersom att enkätundersökningar inte kan kompletteras i efterhand är det av vikt att förbereda 
undersökningen väl (Eliasson, 2006, s.30). För att enkätens frågor skulle täcka in studiens 
ämne till fullo, studerades de redan innan utvalda forskningsartiklarna om både 
undersköterskors och sjuksköterskors motivation till arbetet och arbetstillfredsställelse. 
Dessutom granskades de utvalda motivationsteorierna. Därefter formulerades olika teman för 
att säkerställa att alla viktiga frågeområden täcktes av. De teman som ansågs relevanta var: 
trygghet, påverkan/ kontroll, stimulans/självförverkligande, samhörighet, 
självkänsla/uppskattning samt externa faktorer. Det ansågs även relevant att inkludera vissa 
bakgrundsfrågor som bland annat berörde respondenternas ålder, arbetstider samt antal 
yrkesverksamma år.  
 
Totalt utformades 24 frågor till enkäten. De första frågorna behandlade bakgrundsinformation 
om respondenten och följdes sedan av påståenden med tillhörande svarsalternativ: instämmer 
helt, instämmer delvis, instämmer inte och instämmer inte alls. De två sista frågorna var 
uppbyggda på så sätt att flera olika påståenden var ställda efter varandra och respondenten 
uppmanades att välja det eller de svarsalternativ som bäst stämde överens med dennes 
uppfattning (se Bilaga 2).  
 
För att exemplifiera hur enkäten konstruerades, presenteras i Tabell 1 nedan sex olika 
påståenden utifrån enkäten samt en förklaring över vad påståendena avser att mäta. Varje 
påstående representerar respektive tema.     
 

Trygghet: Jag är rädd för att bli 
arbetslös 

Trygghet är det andra steget i Maslows behovstrappa 
och innefattar bland annat säkerhet, stabilitet och 
pengar. Denna fråga avser att ta reda på om 
undersköterskorna upplever anställningstrygghet i form 
av att inte vara oroliga över att riskera att bli arbetslösa. 

Påverkan/kontroll: Jag upplever 
delaktighet vid planering av arbetet 

Enligt tidigare studier har det visat sig att 
undersköterskor som kan kontrollera sin arbetssituation 
även är mer motiverade.  Denna fråga avser att mäta 
om undersköterskorna har kontroll och kan påverka sitt 
arbete i den bemärkelsen att själv få vara med i 
planering av arbete. 

Stimulans/självförverkligande: Jag 
känner att jag får utnyttja mina 
yrkeskunskaper i mitt arbete 

Självförverkligande är sista steget i Maslows 
behovstrappa och innebär bland annat att få utnyttja sin 
fulla kapacitet och utvecklas som individ. Denna fråga 
avser således att mäta i vilken mån undersköterskorna 
stimuleras i sitt arbete genom utövning av de innehavda 
yrkeskunskaperna. 
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Samhörighet: Jag har en god social 
relation med mina arbetskamrater  

Samhörighet och goda relationer har visat sig ha 
positiva effekter för både undersköterskors och 
sjuksköterskors arbetsmotivation och 
arbetstillfredsställelse.  Denna fråga avser att mäta i 
vilken mån undersköterskor upplever samhörighet med 
sina kollegor i form av en god social relation 
sinsemellan. 
 

Självkänsla/uppskattning: Jag 
känner mig behövd av brukarna 
 

Enligt en tidigare studie utförd på undersköterskor 
arbetandes på sjukhus, har det visat sig att 
undersköterskor motiveras av att känna sig 
betydelsefulla bland arbetskollegor och hjälpsamma 
gentemot klienterna. Denna fråga ämnar att undersöka i 
vilken mån undersköterskorna upplever att de är 
betydelsefulla och uppskattas i form av upplevelsen att 
känna sig behövda av brukarna. 
 

Externa faktorer: Jag skulle byta 
bransch om jag fick en högre lön 

Lönen för undersköterskor är låg, samtidigt är det 
många som arbetar som undersköterskor. Vidare är 
belöning i form av pengar kanske en av de vanligaste 
motivationsfaktorerna för att få människor att vilja 
arbeta. Denna fråga är ett sätt att undersöka vad lönen 
spelar för roll för undersköterskorna genom att fråga 
om de är villiga att byta bort undersköterskeyrket för en 
högre lön.  

Tabell 1. Exemplifiering av sex olika påståenden hämtade från enkäten.   

Vid utformningen och formuleringen av enkätfrågorna eftersträvades att i största möjliga mån 
undvika långa frågeformuleringar samt att undvika allt för många frågor, vilket kan avskräcka 
respondenten från att besvara enkäten (Cohen & Manison, 1985, s.108). Ett vardagligt och 
enkelt språkbruk tillämpades även för att inte enkäten skulle uppfattas som svår eller krånglig 
(Trost, 2007,s. 83, 91). Följaktligen angavs tydliga instruktioner över hur frågorna skulle 
besvaras.  
 
Vidare menar Eliasson (2006, s.30) att en nackdel med enkätundersökningar är att det kan 
uppstå felaktiga tolkningar hos informanterna vid besvarandet av enkäten. Det är därför 
viktigt för studien att de tillfrågade är införstådda i vad som är skrivet i frågeformuläret för att 
inte riskera att gå miste om betydelsefulla informanter. För att hindra att detta skulle inträffa, 
utfördes en pilotundersökning, vilket Eliasson (2006, s.43) förklarar som en 
provundersökning där individer som skulle kunnat ingå i studien besvarar enkäten innan 
denna distribueras ut. Det är till fördel att tillfråga individer som inte valts ut till att ingå i den 
huvudsakliga studien då svaren kan komma att påverkas om de tillfrågade redan sett frågorna. 
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En pilotundersökning kan resultera i att eventuella otydligheter kring enkätens utformning 
uppstår, vilket ger forskaren en möjlighet att formulera om enkäten och dess frågor samt 
svarsalternativ innan enkäten distribueras till de tillfrågade (ibid).  
 
Denna studies pilotundersökning utfördes på fyra individer som alla hade erfarenhet av att 
arbeta som undersköterska inom vården. Personerna valdes ut då deras erfarenheter skulle 
kunna frambringa faktorer som inte tidigare uppdagats eller eventuella oklarheter.  
 
Slutligen utformades ett missivbrev som bifogades tillsammans med enkäten och som 
innehöll väsentligt information till respondenterna som deltog i enkätundersökningen, såsom 
att enkäten var anonym och helt frivillig (se Bilaga 1). Vidare innehöll missivbrevet 
information kring vad studien handlar om och varför den utförs, vilket är av vikt för att väcka 
ett intresse hos respondenten så att denne ska vilja delta i undersökningen (Trost, 2007, s.98-
99). Avslutningsvis tackades respondenterna för sitt deltagande i studien, vilket är av vikt då 
dessa har lagt ned arbete och tid i att besvara enkäten (Eliasson, 2006, s.43). Vi angav även 
våra egna kontaktuppgifter i enkäten, om frågor kring studien skulle uppstå hos 
respondenterna. 
 

6.3 Urval  
Inför denna studie kontaktades 30 verksamhetschefer för olika äldreboenden i Uppsala 
Kommun, vilka hittades via Uppsala Kommuns hemsida. Vidare kontaktades äldreboendenas 
verksamhetschefer via e-post eller telefon, och tillfrågades om de hade möjlighet att bistå med 
hjälp med att nå ut till undersköterskor som kunde tänkas delta i studien, samt för att ge 
godkännande till att utföra undersökningen på respektive arbetsplats. Dessa tilldelades även 
information kring undersökningens syfte samt att enkäten var frivillig och anonym. Genom att 
nå ut till flera olika äldreboenden i Uppsala fanns en förhoppning att få in så många besvarade 
enkäter som möjligt men även kunna utesluta vissa faktorer som kan tänkas vara bundna till 
en specifik arbetsplats.  

Nio av totalt 30 verksamheter valde tillslut att medverka i studien. Totalt 160 enkäter delades 
ut och 95 enkäter besvarades, varav 81 besvarades av undersköterskor. Vidare kan studiens 
urval benämnas som ett bekvämlighetsurval, vilket betyder att de som ingår i studien är 
personer som funnits till hands för forskaren och är villiga att delta i studien (Trost, 2007, s. 
31). Undersökningen valdes att utföras i endast en kommun av anledningen att detta 
underlättade tillgången till respondenterna samt ökade möjligheten för oss som undersökare 
att dela ut och samla in enkäterna personligen om detta erfordrades.  

 
6.4 Bekvämlighetsurval och signifikans 
Statistisk signifikans grundar sig i matematiska beräkningar i relation till medelvärde och 
standardavvikelse (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 49). Då det i denna studie inte är tal om ett 
oberoende slumpmässigt urval, medför detta att vi i praktiken inte kan uttala oss om att 
resultatet är statistiskt signifikant och att det således inte kan generaliseras över hela 
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populationen. Slutsatser kommer således inte dras kring samtliga undersköterskor i Sverige 
(Trost, 2007, s. 30, 32). Fortsättningsvis medför användningen att ett bekvämlighetsurval att 
det inte är av vikt att genomföra en statistisk testning på data som insamlats, då 
förutsättningarna inte föreligger, det vill säga att undersköterskorna inte har valts ut 
slumpmässigt. Däremot kan vi likväl uttrycka signifikansvärden i resultatdelen, exempelvis 
genom ett t-test, enbart med den anledningen att kunna bekräfta eventuella statistiska 
samband i förhållande till urvalet och de frågor som undersökts (Wilkinson, 1999). 
 
Även om det rör sig om ett bekvämlighetsurval kan det diskuteras huruvida det råder en 
skillnad eller inte mellan undersköterskor i Sverige och mellan olika städer. Eventuellt skulle 
resultatet kunnat bli av liknande karaktär om studien hade genomförts i en annan stad. Då 
äldrevården i samtliga städer i Sverige till största delen är statligt finansierade och 
organiserade, bör dessa organisationer vara relativt likvärdiga, för att nämna ett exempel på 
likheter. Dock ämnar studien inte undersöka detta, men det skulle kunna vara intressant som 
en del i en uppföljningsstudie. (Wilkinson, 1999) 
 
I urvalet gjordes ingen uteslutning av en speciell grupp av respondenter, till exempel var både 
män och kvinnor med. Dock var det betydligt fler kvinnor som deltog, troligtvis med 
anledningen att majoriteten som är undersköterskor är kvinnor och om denna könsfördelning 
är densamma i resterande städer i Sverige bör urvalen se någorlunda lika ut även på detta 
område. Vidare täcker studien in olika åldersgrupper och uteslöt inga av dem. Således bör 
detta medföra att resultatet blir mer trovärdigt då det inte exkluderar vissa typer av 
respondenter och således bör ingen grupp vara varken över- eller underrepresenterad utan att 
denna skillnad även kan påvisas i den generella populationen (Wilkinson, 1999). Enligt Trost 
(2007, s. 37) bör storleken på urvalet vara så stort som möjligt för att statistiska analyser ska 
vara relevant att genomföra. Då denna studies urval består utav 81 undersköterskor anser vi 
att detta är tillräckligt stort för att göra det relevant att mäta den statistiska signifikansen i de 
frågor vi undersöker.  
 

6.5 Bortfall 
Undersökningen resulterade även i ett bortfall bestående av 11 vårdbiträden som besvarade 
enkäten. Vilket studien tidigare har påpekat, existerar en skillnad undersköterskor och 
vårdbiträden emellan angående utbildningssituationen. Då studien ämnar undersöka 
undersköterskors motivation inom äldreomsorgen uteblev således enkätsvaren från 
vårdbiträdena. Dessutom uppgav två respondenter inte sin yrkestitel vilket medförde att dessa 
enkäter inte kunde användas i studien. Ytterligare en respondent uppgav yrkestiteln 
Silviasyster, vilket inte ansågs relevant att inkludera.   
 
6.6 Distribuering och insamling av enkäterna  
För att underlätta besvarandet av enkäten och i syfte att samla in så många besvarade enkäter 
som möjligt, erbjöds de ansvariga verksamhetscheferna och respondenterna olika sätt att ta 
del av enkäten. Dessa alternativ bestod av att uppsöka äldreboendet och personligen dela ut 
och samla in enkäterna, posta eller e-posta enkäten till boendet varpå verksamhetschefen 
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bistod med utdelning och insamling av enkäten, eller förse respondenterna med en webblänk 
för besvarande av enkäten via Internet. Således konstruerades en enkät via webbsidan 
Webbenkäter.se för besvarande via Internet samt en enkät i pappersform i 
ordbehandlingsprogrammet Word. I samtliga fall var det verksamhetschefen som 
rekommenderade vilket tillvägagångssätt för distribuering av enkäten som var mest lämpligt 
för respektive äldreboende. 
 
I fem av nio fall rekommenderades vi att besöka äldreboendet och överlämna enkäterna till 
respektive chef eller kontaktperson vilka i sin tur distribuerade enkäterna vidare till 
undersköterskorna. Vidare besökte vi dessa fem arbetsplatser igen efter en tid, med anledning 
att samla in enkäterna. Vi besökte ytterligare en arbetsplats där vi själva distribuerade 
enkäterna direkt till undersköterskorna. Två arbetsplatser föredrog istället att mottaga 
enkäterna via e-post där de kontaktade verksamhetscheferna stod för utskrift av enkäterna 
samt utdelning och insamling av enkäterna. En av de kontaktade verksamhetscheferna angav 
e-postadresser tillhörande undersköterskor som var villiga att besvara enkäten via webben. Av 
totalt 95 besvarade enkäter besvarades 88 i pappersform och sju via den webbenkät som 
utformats. För att få fler enkäter besvarade, förmedlades även påminnelser om enkäten till de 
tillfrågade via e-post och telefon.  
 
6.7 Bearbetning och analys av material 
Efter att vi hade samlat in enkäterna bedömde vi att ett påstående i enkäten var av sämre 
kvalitet. Påståendet Jag kan i viss mån själv bestämma över mina arbetsuppgifter valdes 
således att uteslutas från empirin.  
 
Varje enkät kodades sedan med ett nummer och överfördes och analyserades med hjälp av 
programmet SPSS (IBM, 2011). För att underlätta tolkning av analyserna kodades även 
frågornas svarsalternativ till siffror: 1 = instämmer helt, 2 = instämmer delvis, 3 = instämmer 
inte och 4 = instämmer inte alls. Svaren analyserades med hjälp av enkla frekvenser i form av 
procent, antal och medelvärde vilka har sammanställts i diagram och tabeller. Resultatdelens 
framställning har utgått från de olika teman som enkätfrågorna bygger på, vilka är “trygghet, 
påverkan/kontroll, stimulans/självförverkligande, samhörighet, självkänsla/uppskattning, 
samt externa faktorer.  
 
Vidare har Pearson´s korrelationstest utförts för att undersöka korrelationen mellan två olika 
variabler (Bryman, 2011, s.222). Totalt har tre korrelationstest genomförts och de variabler 
som har sambandstestats är: ”Jag upplever att jag har inflytande över min arbetssituation” 
med “Jag upplever delaktighet vid planering av arbetet” samt “Jag känner att mina 
arbetsuppgifter är stimulerande” med “Jag känner att jag får utnyttja mina yrkeskunskaper i 
mitt arbete” samt “Jag känner att mina arbetsuppgifter är stimulerande” med “Jag upplever 
delaktighet vid planering av arbetet”. Ett t-test (på engelska: independent sample t-test) har 
även utförts i syfte att jämföra olika variablers medelvärden och därmed se om det finns ett 
samband (Bryman, 2011, s. 173). T-testet utfördes mellan den oberoende variabeln 
“arbetstider”, bestående av kategorierna regelbundna och oregelbundna arbetstider och den 
beroende variabeln “Jag trivs med mina arbetstider”.  
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Vid presentationen av testen har vi enbart uttalat oss om signifikansen för att kunna bekräfta 
sambanden mellan de olika variablerna, vi har därmed inte generaliserat dessa samband på 
populationen. Detta med anledning då studiens urval är ett bekvämlighetsurval vilket medför 
att vi således inte kan dra slutsatser över den totala populationen utan enbart uttala oss om hur 
stor signifikansen är i studiens urval. Samtliga test som har genomförts förhåller sig till en 
signifikansnivå på 95 %, p<0.05. Om testet visade att det fanns en skillnad krävdes alltså ett 
p-värde som understeg signifikansnivån fem procent, 0,05.  Om p-värdet å andra sidan 
översteg den bestämda signifikansnivån antogs noll hypotesen, vilket innebär att det inte 
existerar en skillnad. (Bryman, 2011, s. 128)  
 

6.8 Validitet  
Djurfeldt et al. (2010, s.104) framställer begreppet validitet såsom hur väl studien mäter det 
som avses att mätas, vilket i detta fall betyder hur de frågor som framställs i 
enkätundersökningen mäter vad studien avser att mäta. Således handlar validitet om i vilken 
grad undersökningens mätning är giltig (ibid). För att säkerställa studiens validitet samt för att 
undvika systematiska mätfel, har den teoretiska ramen och tidigare forskning fungerat som ett 
underlag vid enkätutformningen. De utformade enkätfrågorna jämfördes dessutom med andra 
enkäter som tidigare använts inom liknande studier kring motivation, vilket kan tänkas öka 
validiteten då våra enkätfrågor till viss del har inspirerats av frågor som redan testats i andra 
studier. För att enkätfrågorna skulle spegla detta underlag och därmed kunna besvara studiens 
syfte och frågeställningar, utformades frågorna och omformulerades och diskuterades därefter 
flera gånger om. Den pilotundersökning som genomfördes kan även ses bidra till att höja 
studiens validitet då eventuella mätfel såsom otydliga och irrelevanta frågor kunde åtgärdas 
(Djurfeldt et al., 2010, s.105).  
 

6.9 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet avser en mätnings tillförlitlighet och en hög reliabilitet avser även 
replikerbarhet, vilket innebär att identiska resultat bör uppstå då undersökningen genomförs 
flera gånger (Djurfeldt et al., 2010, s.104). Fortsättningsvis anser Trost (2007, s. 64) att en 
studies reliabilitet beror på om mätningen är stabil och inte utgörs av några slumpmässiga fel. 
Undersökningens samtliga enkätfrågor utformades utifrån olika element eller teman vilka kan 
kopplas till fenomenet arbetsmotivation hos undersköterskor inom äldreomsorgen. För att 
säkerställa studiens reliabilitet har flera frågor arrangerats till att i princip mäta samma sak, 
med den anledningen att undvika mätfel. Samtliga respondenter har tagit del av likadana 
enkätfrågor, för att på så vis inneha likadana förutsättningar vad gäller besvarandet av 
frågorna i undersökningen (ibid). En enkät är, till skillnad från till exempel en intervju, oftast 
av standardiserad form vilket underlättar förutsättningarna för att mätningen ska ha en hög 
reliabilitet (Djurfeldt et al., 2010, s.105). Då varje del i undersökningens tillvägagångssätt har 
beskrivits systematiskt, bör samma resultat uppenbara sig om studien replikeras, vilket i sin 
tur tyder på att denna studies reliabilitet bör ligga på en tillfredsställande nivå (Djurfeldt et al., 
2010, s.104).  
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6.10 Forskarens roll 
Att som undersökare besöka arbetsplatsen där respondenterna infinner sig kan vara av fördel 
enligt Eliasson (2006, s. 30) som menar att undersökarnas närvaro kan minska risken för att 
enkätsvar uteblir. Samtidigt kan det vara till fördel att undersökaren inte är med vid 
besvarandet av enkäten, med anledning att undersökaren då inte kan påverka vad 
respondenten ska svara, vilket också ökar reliabiliteten och validiteten (Trost, 2007 s.9). Vid 
utdelning och besvarandet av enkäterna i denna studie hade vi lite kontakt med 
respondenterna, däremot fanns det ett tillfälle då vi delade ut enkäterna personligen till 
respondenterna. Även om vår närvaro kan ha främjat svarsfrekvensen hos respondenterna, kan 
det också ha inneburit att respondenterna eventuellt kände sig stressade att fylla i enkäten då 
vi befann sig i närheten och hade avsikt att samla in enkäterna direkt. Dessutom kan 
möjligheten finnas, med tanke på vår närvaro, att undersköterskorna svarade i enlighet med 
vad de trodde att vi ville att de skulle svara. Dessa sistnämnda faktorer kan tänkas ha påverkat 
studiens validitet negativt, dock inte nödvändigtvis.  
 
6.11 Etiska överväganden  
I genomförandet av denna studie har vi tagit del av forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Det existerar fyra 
allmängiltiga huvudkrav vilka forskaren ska ta hänsyn till i sin forskning. Det första kravet 
benämns som informationskravet, vilket innebär att forskaren bör delge information till de 
som deltar i studien angående studiens syfte samt innebörden av forskningen som genomförs. 
Vidare bör forskaren delge information om att deltagararen kan välja att avbryta sin 
medverkan närhelst denne önskar (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-8).  För att studien skulle 
förhålla sig till detta krav bifogades ett missivbrev tillsammans med enkäten. Via 
missivbrevet fick respondenterna ta del av studiens syfte och det poängterades att 
medverkandet i studien var högst frivilligt och att respondenterna närhelst de önskade kunde 
välja att avsluta sitt deltagande i studien. Det framkom även att enkätsvaren enbart skulle 
användas till den aktuella studien. Enhetscheferna på de olika äldreboendena gavs även 
samma information fast via e-post eller via telefon, då det var dem som kontaktades i första 
hand med anledningen att inneha ett godkännande vid genomförandet av 
enkätundersökningen på de olika arbetsplatserna. 

Det nästföljande kravet som Vetenskapsrådet (2002, s. 9-10) presenterar benämns som 
samtyckeskravet, vilket innebär att det är deltagarna i studien som själva innehar rätten att 
bestämma över sitt eget bidragande i studien. Emellertid behövs inget samtycke i förhand från 
de tillfrågade i studien vid utförandet av enkätundersökningar, byggt på den förutsättningen 
att information kring detta krav är bifogat i enkäten (ibid). Information om detta krav fanns 
med i missivbrevet som bifogades med enkäten och på så vis har respondenterna i denna 
studie själva valt om de önskar besvara enkäten och därmed delta i studien eller inte. Det 
tredje krav som Vetenskapsrådet (2002, s.12-13) redogör för är konfidentialitetskravet, vilket 
beskrivs som att samtliga respondenters uppgifter i studien ska bearbetas konfidentiellt och att 
respondenternas personuppgifter ska skyddas från obehöriga. Vi har strävat efter att 



28	  
	  

åstadkomma detta krav genom att alla uppgifter om deltagarna utelämnas. Vi har även 
exkluderat namnen på de äldreboenden som valt att delta i enkätundersökningen. 

Avslutningsvis benämner Vetenskapsrådet (2002, s.14) det sistnämnda kravet som 
nyttjandekravet, vilket betyder att informationen som införskaffats från deltagarna enbart 
används för forskningsändamål. Studien förhåller sig till detta krav, då all fakta som 
införskaffats från deltagarna enbart har använts till studiens förfogande.  
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7. Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas resultaten från enkätundersökningen och följs därefter av en analys. 
Då studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som kan påverka arbetsmotivationen hos 
undersköterskor som arbetar inom äldreomsorgen, sett utifrån deras perspektiv, har vi gjort en 
bedömning av vilka delar av resultatet som har framstått som mest relevant för att besvara 
syftet samt frågeställningarna. Kapitlet introduceras med en bakgrundsbeskrivning över 
studiens respondenter och en redovisning av svarsfrekvensen för de två frågor i enkäten där 
respondenterna fick värdera olika påståenden. Dessa två frågor samt vissa delar ur 
bakgrundsbeskrivningen kommer dessutom att inkluderas i presentationen av det resterande 
resultatet, som kommer att redovisas utifrån de teman och motivationsfaktorer som enkätens 
frågor utgick från. De olika teman är: trygghet, påverkan/kontroll, 
stimulans/självförverkligande, samhörighet, självkänsla/uppskattning, samt externa faktorer, 
och dessa presenteras utan inbördes ordning.  
 
Då resultatet i stor utsträckning kommer att utgå från medelvärdet av respondenternas svar, är 
svarsalternativen kodade på följande sätt: 1 = instämmer helt, 2 = instämmer delvis, 3 = 
instämmer inte, 4 = instämmer inte alls. Fortsättningsvis presenteras vissa sambandsanalyser 
av olika motivationsfaktorer. Vi har valt att utgå från en signifikansnivå på 95 %. Vilket 
tidigare nämnts syftar signifikansnivån enbart till studiens urval och inte till den totala 
populationen. I slutet av varje tema redovisas en sammanfattande analys kring de resultat 
studien påvisat. Analysen ämnar att sammankoppla studiens empiri med de utvalda teorierna 
och tidigare forskning, genom att lyfta fram eventuella likheter och skillnader samt bringa 
förståelse för vad resultatet innebär. 

 
 

7.1 Studiens respondenter 
De respondenter som deltog i enkätundersökningen uppgick till 81 undersköterskor varav 89 
% var kvinnor (n = 72) och 11 % (n=9) var män.  Vidare var 21 % (n=17) av respondenterna 
under 30 år, 37 % (n=30) var mellan 31-50 år och 42 % (n= 34) var över 50 år. Av 
respondenterna hade 24 % n= 19) arbetat inom äldreomsorgen mindre än 5 år och 76 % 
(n=61) hade arbetat inom äldreomsorgen över 5 år. Angående respondenternas arbetstider så 
arbetade 32 % (n= 26) regelbundna arbetstider och 68 % (n= 55) arbetade oregelbundna 
arbetstider. Vidare så hade 14 % (n=11) en visstidsanställning och 86 % (n=69) hade en 
tillsvidareanställning. Det interna bortfallet på enskilda frågor i enkäten varierade mellan 3-
10% (n=1-3). 
 
Diagram 1 nedan visar hur undersköterskorna (n =79) svarade på frågan: Vad är främsta 
anledningen till ditt val av yrke? Av de tre svarsalternativen framkom det att de flesta av 
undersköterskorna i denna studie valde att arbeta som undersköterskor för att kunna hjälpa 
andra via sitt arbete.         
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Diagram 1. Svarsfrekvensen för frågan: Vad är främsta anledningen till ditt val av yrke? 
 
 
Samtliga respondenter tillfrågades även att välja fyra svarsalternativ av totalt nio 
svarsalternativ för att besvara frågan vilka faktorer som är viktigast i yrket.  79 
respondenter angav fyra svar, en respondent angav enbart tre svar och en respondent angav 
enbart ett svar. Enligt Diagram 2 nedan går det att utläsa att de faktorer som 
undersköterskorna till största del värderat som viktigast i sitt yrke är: att kunna utveckla sina 
kunskaper i arbetet, hjälpa andra människor, känna uppskattning av brukarna och känna 
gemenskap med sina arbetskamrater. 
 
 

 
Diagram 2: Svarsfrekvensen för frågan: Vilka fyra faktorer tycker du är viktigast i ditt yrke? Angivet i antal 
svar.  
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7.2 Resultat trygghet 
Tabell 2 nedan visar på att undersköterskornas upplevda trygghet i arbetet och i anställningen 
har undersökts genom påståendena: Jag är rädd för att bli arbetslös och Jag är duktig på de 
arbetsuppgifter som jag utför. 
 

Påstående: N Medelvärde Std. Avvikelse 

”Rädd att bli arbetslös” 81 2,9136 1,08625 

”Duktig på 
arbetsuppgifterna” 

81 1,1358 ,44026 

Tabell 2. Medelvärdet av respondenternas svar angående trygghet. 
 
Medelvärdet av respondenternas svar på påståendet Jag är rädd för att bli arbetslös var 
närmare 3, vilket står för ”instämmer inte”. Spridningen av svaren, det vill säga 
standardavvikelsen, var cirka 1,1 vilket visar att merparten av respondenterna har svarat 
antingen “instämmer delvis”, “instämmer inte” eller “instämmer inte alls”. Vad gäller 
medelvärdet för respondenternas svar på påståendet Jag är duktig på de arbetsuppgifter som 
jag utför var detta närmare 1, vilket står för ”instämmer helt”. Spridningen av respondenternas 
svar var cirka 0,44, vilket indikerar att merparten av de tillfrågade undersköterskorna har 
svarat enligt medelvärdet. Liksom vad går att utläsa från Diagram 2, framkommer det även att 
känna trygghet i sin anställning har värderats som ganska viktigt av undersköterskorna i 
förhållande till andra faktorer.  

7.2.1 Analys trygghet  
Resultatet påvisar att de flesta tillfrågade undersköterskorna upplever att de inte är speciellt 
rädda för att bli arbetslösa. Detta kan indikera att de i stor mån känner sig trygga i sin 
anställning och att den närmsta framtiden upplevs som tryggad. Dessutom rankas trygghet i 
anställningen ganska högt av undersköterskorna vid frågan om vilka faktorer som är viktiga 
för dem i sitt yrke. Fortsättningsvis upplever merparten av undersköterskorna att de är duktiga 
på de arbetsuppgifter de utför. Upplevelsen av att känna sig duktig på sina arbetsuppgifter 
kan innebära en trygghet i själva arbetet, då undersköterskorna vet hur saker och ting ska 
skötas och att de är bra på det arbete som genomförs. En känsla av att vara osäker på sina 
arbetsuppgifter skulle istället kunna innebära en upplevd rädsla för att begå misstag och 
därmed leda till en otrygghet i arbetet.   
 
Resultatet kan sammankopplas med Maslows (1987) behovstrappa som förklarar människans 
motivation utifrån dennes behov. Maslow (1987) påpekar att trygghet är ett ytterst viktigt 
behov som är nödvändigt att uppfyllas. Trygghet är det andra steget i behovstrappan, vilket 
innefattar faktorerna säkerhet och stabilitet (ibid). Då resultatet påvisar att undersköterskorna 
upplever en trygghet i arbetet och i anställningen, samt värderar trygghet i anställningen som 
viktigt, kan detta innebära att trygghet är ett behov som undersköterskorna har och motiveras 
av. Vidare kan känslan av trygghet, både vad gäller arbetet och anställningen ses höra 
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samman med inre motivation. Detta då lusten till arbetet kan tänkas förstärkas eftersom att 
vetskapen existerar kring hur arbetet ska skötas, men även då det inte finns några externa hot 
om uppsägning eller en osäker framtid. Även om anställningstrygghet skulle kunna tänkas 
höra samman med yttre motivation, så handlar det i undersköterskornas fall om att de inte 
behöver kämpa för att behålla sin anställning, de är istället redan trygga i anställningen. 
 
Dessutom kan resultatet även liknas med forskning utförd av Secrest et al. (2005) som handlar 
om vad undersköterskor som arbetar i långtidsvård tillskriver för meningsfullhet i sitt arbete 
samt vad som motiverar dem att stanna kvar i yrket. Forskningen visar på att en av tre viktiga 
faktorer som utgör meningsfullhet i undersköterskornas arbete är stolthet, vilket 
undersköterskorna upplever då de vet hur de ska utföra arbetet på bästa sätt. Eftersom att 
resultatet i denna studie påvisar att undersköterskorna upplever att de är duktiga på sitt arbete, 
indikerar detta att de också vet hur arbetet ska utföras vilket förmodligen också leder till en 
upplevd stolthet över arbetet. Då denna faktor kan ses spela en viktig roll för 
undersköterskornas meningsfullhet i arbetet, kan detta även bidra till att de motiveras till att 
stanna kvar i undersköterskeyrket.  
 
7.3 Resultat påverkan och kontroll 
Undersköterskornas upplevda påverkan och kontroll över arbetet har undersökts genom 
påståendena: Jag upplever att jag har inflytande över min arbetssituation och Jag upplever 
delaktighet vid planering av arbetet, vilka sammanställts i Tabell 3 nedan. 
 

Påstående N Medelvärde Std. Avvikelse 

”Inflytande över 
arbetssituationen” 

81 1,8148 ,63465 

”Delaktighet vid planering av 
arbetet” 

80 1,7375 ,63133 

Tabell 3. Medelvärdet av respondenternas svar angående påverkan och kontroll. 
 
Medelvärdet för respondenternas svar för påståendet Jag upplever att jag har inflytande över 
min arbetssituation var närmare 2, vilket står för ”instämmer delvis”. Spridningen av 
respondenternas svar var cirka 0,6 vilket indikerar att merparten av respondenterna har 
svarat antingen 1 eller 2, alltså ”instämmer helt” eller ”instämmer delvis”. Vad gäller 
påståendet Jag upplever delaktighet vid planering av arbetet kan medelvärdet av 
respondenternas svar avrundas till 2, vilket står för ”instämmer delvis”. Spridningen av 
respondenternas svar var cirka 0,6 och innebär att de flesta undersköterskor har svarat 1 eller 
2, det vill säga ”instämmer helt” eller ”instämmer delvis”.  
 
Ett Pearson´s (r) korrelationsstest har genomförts med variablerna inflytande över 
arbetssituationen och delaktighet i planering av arbetet (se Bilaga 3). Ett sambandstest har 
ansetts vara av intresse för att undersöka om inflytande, vilket kan uppfattas som ett relativt 
brett begrepp, innefattar delaktighet vid planering av arbetet. Testet visade på att Pearson´s  r 
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= 0.475 vilket innebär att det finns ett positivt samband. Med andra ord betyder detta att de 
undersköterskor som upplever att de har inflytande över arbetssituationen även känner sig 
delaktiga vid planering av arbetet och vice versa. Sambandet är signifikant på 99 % nivån (p = 
0,00) för studiens urval och beror inte på slumpen.  

7.3.1 Analys påverkan och kontroll 
Ur resultatet framkommer det att merparten av undersköterskorna upplever att de helt eller 
delvis har inflytande över sin arbetssituation samt att de helt eller delvis känner sig delaktiga 
vid planering av arbetet och att det råder ett positivt samband mellan dessa två. Sambandet 
mellan de båda variablerna talar för att inflytande kan innefatta att få vara delaktig vid 
planering av arbetet och tvärtom. Detta kan ses höra samman med inre motivation vilket 
enligt Granbom (1998) bland annat uppstår när en individ innehar möjligheten till att få 
bestämma själv, och därmed engagerar sig i olika aktiviteter utifrån intresse eller för att det är 
betydelsefullt och inte för att denne är tvingad till att genomföra det. Då de tillfrågade 
undersköterskorna upplever att de har inflytande och får vara med och planera sina 
arbetsuppgifter, kan det således medföra att de agerar utefter intresse i sitt arbete och därmed 
finner arbetet betydelsefullt snarare än att arbetet upplevs som ett tvång. 
 
Resultatet kan även liknas vid forskning utförd av Secrest et al. (2005), som visar på att 
kontroll är en utav tre faktorer som motiverar undersköterskor till att stanna kvar i yrket. Ett 
exempel på kontroll kan vara innehavd kontroll över detaljer i arbetsuppgifterna. Då denna 
studies resultat anger att undersköterskorna i stor mån upplever inflytande över sin 
arbetssituation samt känner sig delaktiga vid planering av arbetet, indikerar detta att de 
innehar en upplevd kontroll. Att inneha kontroll över sin arbetssituation kan således bidra till 
att undersköterskorna tillskriver en meningsfullhet i sitt arbete och därmed ökad motivation 
till att stanna kvar i undersköterskeyrket.  
 
Resultatet kan även jämföras med två andra studier som har påvisat liknande resultat. Den 
första studien av Kudo et al. (2011) behandlar arbetsmotivation hos japanska undersköterskor 
som arbetar på sjukhus och den andra studien av Toode et al. (2011) är en litteraturgranskning 
av arbetsmotivationen hos sjuksköterskor. Vad båda forskningsstudierna påvisar är att 
arbetsmotivationen hos undersköterskorna och sjuksköterskor bland annat kan kopplas 
samman med att delta i beslutsfattning och att arbetsmotivation ökar vid en upplevd påverkan 
och kontroll. Då denna studies resultat åskådliggör att de tillfrågade undersköterskorna 
innehar kontroll i form av inflytande över arbetssituationen samt känner att de får delta vid 
planering av arbetet, kan det således innebära att detta gynnar 
undersköterskornas arbetsmotivation. 
 

7.4 Resultat stimulans och självförverkligande 
Liksom vad Tabell 4 nedan åskådliggör har stimulans och möjlighet till självförverkligande 
hos undersköterskorna undersökts genom påståendena: Jag upplever att mina kunskaper 
ständigt utvecklas i mitt arbete inom äldreomsorgen, Jag känner att jag får utnyttja mina 
yrkeskunskaper i mitt arbete och Jag känner att mina arbetsuppgifter är stimulerande. 
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Påstående  N Medelvärde Std. Avvikelse 

”Utveckling av 
kunskaper” 

81 1,7531 ,76699 

”Nyttjande av 
kunskaper” 

81 1,6790 ,78783 

”Stimulerande 
arbetsuppgifter” 

80 1,5625 ,54758 

Tabell 4. Medelvärde av respondenternas svar angående stimulans och självförverkligande 
 
Medelvärdet av respondenternas svar på påståendet Jag upplever att mina kunskaper ständigt 
utvecklas i mitt arbete inom äldreomsorgen var 1,7 och svarens spridning var cirka 0,77. 
Detta talar för att merparten av undersköterskorna har svarat “instämmer helt” och 
“instämmer delvis”. Dessutom framkommer det att undersköterskorna har värderat att kunna 
utveckla sina kunskaper i arbetet som viktig i förhållande till andra faktorer (se Diagram 2). 
 
Medelvärdet av respondenternas svar på påståendet Jag känner att jag får utnyttja mina 
yrkeskunskaper i mitt arbete var 1,75 och spridningen i svaren var nära 0,8. Detta innebär att 
merparten av respondenterna har svarat antingen 1 eller 2, det vill säga ”instämmer helt” eller 
”instämmer delvis”.  Lika omständigheter råder gällande påståendet Jag känner att mina 
arbetsuppgifter är stimulerande.  Medelvärdet av respondenternas svar var närmare 1,7 och 
standardavvikelsen 0,5 vilket talar för att merparten av respondenterna har svarat antingen 1 
eller 2, det vill säga ”instämmer helt” eller ”instämmer delvis”.    
 
Att undersköterskornas arbetsuppgifter upplevs som stimulerande kan bero på olika faktorer. 
Därför har ett Pearson´s (r) korrelationstest utförts för att ta reda på om de arbetsuppgifter 
som upplevs som stimulerande bland annat kan innebära att få utnyttja sina yrkeskunskaper 
och att få vara delaktig vid planering av arbetet. Via korrelationstestet har det visat sig att det 
råder ett positivt samband mellan variablerna ”stimulerande arbetsuppgifter” och ”nyttjande 
av yrkeskunskaper”, där Pearson´s r = 0.5 (se Bilaga 3). Sambandet är signifikant på 99 % 
nivån (p= 0.00) för studiens urval och beror således inte på slumpen. Detta betyder att de 
undersköterskor som upplever att de har stimulerande arbetsuppgifter även upplever att de får 
utnyttja sina yrkeskunskaper och vice versa. Ett positivt samband kunde även urskiljas mellan 
variablerna ”stimulerande arbetsuppgifter” och ”delaktighet vid planering av arbetet”, där 
Pearson´s r = 0,24 (se Bilaga 3). De undersköterskor som upplever att deras arbetsuppgifter 
är stimulerande, upplever även att de får vara delaktiga vid planering av arbetet. Sambandet är 
signifikant på 95 % nivån (p = 0,035) för studiens urval vilket innebär att sambanden inte är 
slumpmässigt.  

7.4.1 Analys stimulans och självförverkligande  
Resultatet åskådliggör att merparten av de tillfrågade undersköterskorna upplever att deras 
kunskaper helt eller delvis utvecklas och att de helt eller delvis får utnyttja sina 
yrkeskunskaper. Vid frågan om vilka faktorer som är viktigast i yrket har dessutom 
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undersköterskorna värderat möjligheten att få utveckla sina kunskaper i arbetet som högt i 
förhållande till andra faktorer. Detta kan således tänkas innebära att undersköterskorna 
motiveras av viljan att lära sig mer.  
 
Det framgår även att de flesta av undersköterskorna upplever att de helt eller delvis har 
stimulerande arbetsuppgifter. Resultatet av korrelationstesten indikerar även att 
undersköterskorna uppfattar arbetsuppgifter som stimulerande då de får vara delaktiga vid 
planering av arbetet och får utnyttja sina yrkeskunskaper. Att stimuleras i arbetet kan mycket 
väl kopplas samman med självförverkligande, vilket är det sista steget i Maslows (1987) 
behovstrappa. Självförverkligande innebär att individen har ett behov av att utvecklas samt 
att individen vill vara det denne har kapacitet till att vara. Detta kan i sin tur tolkas som att 
undersköterskorna till viss del motiveras av behovet av självförverkligande genom sitt arbete, 
vilket enligt Maslow (1987) är sista steget i behovstrappan och därmed den slutgiltiga 
motivationsfaktorn. Maslow förklarar behovet av självförverkligande såsom att individen 
motiveras av att utvecklas som person och möjligheten av att nå upp till sin fulla potential, 
vilket undersköterskorna gör genom att få påverka och involveras i arbetet.  
 
Undersköterskornas upplevelse av att de i stor mån får utnyttja sina yrkeskunskaper och att de 
i stor mån även känner sig stimulerade i arbetet, kan även sammankopplas med Deci & Ryans 
(2000) inre motivation. Att vara stimulerad och få utnyttja sina färdigheter kan mycket väl 
indikera att undersköterskorna tycker att arbetet är engagerande och att de därmed arbetar av 
intresse snarare än av yttre påtryckningar.  
 
7.5 Resultat självkänsla och uppskattning 
För att mäta undersköterskornas upplevelser av självkänsla och uppskattning i deras arbete, 
har följande påståenden tillämpats; Jag känner mig behövd av brukarna, Jag känner mig 
betydelsefull genom det arbete jag utför samt Jag känner att jag får uppskattning för det jobb 
jag utför, vilka redovisas i Tabell 5 nedan. 
 

Påstående N Medelvärde Std. Avvikelse 

”Behövd av 
brukarna” 

81 1,1728 ,38046 

”Betydelsefull i 
arbete” 

80 1,2250 ,42022 

”Uppskattning” 80 1,7125 ,69708 

Tabell 5. Medelvärde av respondenternas svar angående självkänsla och behov av aktning. 
 
Medelvärdet av respondenternas svar på påståendet Jag känner mig behövd av brukarna var 
närmare 1, vilket står för ”instämmer helt”. Spridningen av respondenternas svar var cirka 0,4 
och innebär att merparten av respondenternas svar var detsamma som medelvärdet.   
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Samma förhållande kan även ses gälla för huruvida undersköterskorna upplever att de är 
betydelsefulla genom sitt arbete. För påståendet Jag känner mig betydelsefull genom det 
arbete jag utför var medelvärdet av respondenternas svar närmare 1, vilket betyder 
”instämmer helt”. Standardavvikelsen var cirka 0,4 och indikerar att de flesta respondenter 
har svarat enligt medelvärdet. Vad gäller påståendet Jag känner att jag får uppskattning för 
det arbete som jag utför var medelvärdet för respondenternas svar 1,7 och spridningen av 
svaren var cirka 0,7. Detta innebär att de flesta av undersköterskorna har svarat 1 eller 2, 
vilket står för ”instämmer helt ” eller ”instämmer delvis”.   
 
Ur det övriga resultatet framkommer det även att undersköterskorna upplever uppskattning 
från brukarna som en av de viktigaste faktorerna i deras arbete. Uppskattning från brukarnas 
anhöriga kan däremot ses som mindre viktig för undersköterskorna. Att få möjlighet att 
hjälpa andra människor värderas även som en mycket viktig faktor av undersköterskorna 
jämfört med andra faktorer (se Diagram 2) Dessutom framkommer det av Diagram 1 att den 
främsta anledningen bakom undersköterskornas val av yrke är att de vill kunna hjälpa andra 
människor via sitt yrke.   

7.5.1  Analys självkänsla och uppskattning 
Resultatet visar på att undersköterskorna i denna studie i hög grad känner sig betydelsefulla 
genom det arbete som de utför. Att undersköterskorna känner sig betydelsefulla genom sitt 
arbete kan även tänkas innebära att de också värderar sitt arbete som viktigt och värdefullt. 
Motivationen inför att utföra uppgifter som värderas som viktiga av individen själv kan ses 
höra samman med en inre motivation. Enligt Granbom (1998) är ett exempel på inre 
motivation när en individ engagerar sig i olika aktiviteter utifrån intresse eller för att det är 
viktigt, och inte för att denne är tvingad att genomföra det. Det går även att finna likheter 
mellan detta resultat och tidigare forskning om undersköterskors arbetsmotivation då Kudo et 
al. (2011) har undersökt undersköterskor som arbetar på sjukhus och menar att dessa bland 
annat motiveras av att känna sig betydelsefulla.  
 
Dessutom påvisar resultatet att en stor del av undersköterskorna upplever att de helt eller 
delvis får uppskattning för sitt arbete. Enligt resultatet har även undersköterskorna värderat 
uppskattningen från brukarna som en av de viktigaste faktorerna i yrket, i förhållande till 
andra faktorer. Trots att uppskattningen från brukarnas anhöriga dock inte värderats lika 
högt, kan likväl konstateras att uppskattning överlag spelar en viktig roll för 
undersköterskorna. Vikten av uppskattning kan förstås med hjälp av Maslows (1987) 
behovstrappa, i vilken steg fyra i behovstrappan benämns som ”behovet av aktning”. Detta 
steg innebär således att individer motiveras av behovet att bli uppskattade av omgivningen 
samt önskan om att ha en god självrespekt och en god självkänsla. Då undersköterskorna 
upplever att de i stor mån får uppskattning för sitt arbete samt anser att uppskattningen från 
brukarna är viktig, kan detta tänkas betyda att detta behov existerar hos undersköterskorna 
och att de därmed motiveras av detta behov.  
 
Granbom (1998) talar även om att den inre motivationen inför en aktivitet ökar när individen 
får uppskattning samt att uppskattning även ökar självkänslan och bringar stolthet över till 
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exempel arbetet. Deci & Ryan (2000) är däremot av uppfattningen att uppskattning snarare 
kan fungera som en yttre motivationsfaktor, då vissa handlingar kan ses som medel för att 
uppnå belöningar i form av uppskattning och därmed förbättrad självkänsla. Att 
undersköterskorna i denna studie till stor del känner sig uppskattade kan således innebära att 
deras inre motivation är hög. Samtidigt kan det även tolkas såsom att då undersköterskorna 
anser att det är viktigt att få uppskattning, innehar de därför en yttre motivation inför att 
erhålla detta. Detta är dessutom ett exempel som visar på att det råder en diffus gräns mellan 
vad som är inre och yttre motivation och att de båda definitionerna ibland överlappar 
varandra.   
 
Fortsättningsvis återkommer vikten av uppskattning i Secrest et al. (2005) studie som berör 
vad undersköterskor tillskriver för meningsfullhet i sitt arbete.  Enligt deras forskning 
framkommer det att undersköterskor känner stolthet för sitt arbete vid tillfällen då de får 
uppskattning från vårdtagarna och vårdtagarnas familjer. Även Wallin et al. (2012) har 
genomfört en studie för att undersöka arbetstillfredsställelsen bland undersköterskor som 
arbetar på vårdboenden och har kommit fram till att arbetstillfredsställelsen ökar vid 
uppskattning från ledning och omgivning. Även om den nyss nämnda forskningen berör 
arbetets meningsfullhet och tillfredsställelse kan detta likväl höra samman med motivation. 
Då undersköterskorna upplever sitt arbete som tillfredsställande och meningsfullt, kan det 
innebära att de arbetar för att det är givande och viktigt och inte på grund av tvång eller 
belöningar, vilket även tyder på att det finns en inre motivation inför arbetet (Deci & Ryan, 
2000).  
 
Utifrån resultatet framkommer det att merparten av undersköterskorna känner sig behövda av 
brukarna. Att vara behövd kan i detta fall tänkas höra samman med att främst brukarna 
behöver undersköterskornas hjälp. Möjligheten att hjälpa andra människor via sitt arbete är 
dessutom den främsta orsaken till att undersköterskorna valt att arbeta inom äldreomsorgen, 
och värderas även av undersköterskorna som en av de viktigaste faktorerna i yrket, jämfört 
med andra faktorer. Detta kan höra samman med en inre motivation vilket enligt Deci & Ryan 
(2000) förklaras som ett utförande av en aktivitet på grund av dess inneboende 
tillfredsställelse. Vidare är det tänkbart att undersköterskorna motiveras av en inre 
tillfredsställelse av att kunna hjälpa andra och det faktum att deras hjälp behövs. Detta kan i 
sin tur kopplas samman med likheter från tidigare forskning om arbetsmotivation. Toode et al. 
(2011) har till exempel studerat vad sjuksköterskor som arbetar inom långtidsvård motiveras 
av, och kommit fram till att detta bland annat är möjligheten att hjälpa andra människor. Att 
motivationen påverkas positivt av att känna sig hjälpsam gentemot klienterna har även 
påvisats av forskning kring arbetsmotivation hos japanska undersköterskor som arbetar på 
sjukhus (Kudo et al, 2011).  
 

7.6 Resultat samhörighet 
För att mäta undersköterskornas upplevelser av samhörighet har följande påståenden ställts: 
Jag har en god social relation med mina arbetskamraters, Jag har en god social relation med 



38	  
	  

brukarna, och Jag har en god social relation med brukarnas anhöriga, vilka redovisas i 
Tabell 6 nedan.  
 

Påstående N Medelvärde Std. Avvikelse 

”God relation med 
arbetskamrater” 

81 1,2593 ,54263 

”God relation med brukarna” 81 1,1605 ,36935 

”God relation med brukarnas 
anhöriga” 

81 1,4074 ,54263 

Tabell 6. Medelvärde av respondenternas svar angående samhörighet. 

Medelvärdet för påståendet Jag har en god social relation med mina arbetskamrater var 
närmare 1. Spridningen i respondenternas svar var cirka 0,5, vilket kan översättas som att 
merparten av undersköterskorna har svarat enligt medelvärdet, det vill säga ”instämmer helt”. 
Medelvärdet av respondenternas svar på påståendet Jag har en god social relation med 
brukarna var även det närmare 1, alltså ”instämmer helt”. Svarens spridning var nära 0,4 
vilket medför att de flesta respondenternas svar överensstämmer med medelvärdet. 
Medelvärdet av respondenternas svar för påståendet Jag upplever en god relation med 
brukarnas anhöriga var 1,4 och standardavvikelsen 0,5. Detta kan översättas till att betyda att 
merparten av respondenterna har svarat antingen 1 eller 2, vilket betyder ”instämmer helt” 
eller ”instämmer delvis”. 
 
Vad gäller samhörighet har undersköterskorna dessutom värderat gemenskap med 
arbetskamrater som en av de viktigaste faktorerna i deras arbete jämfört med andra faktorer 
(se Diagram 2).  

7.6.1 Analys samhörighet 
Liksom vad resultatet talar för så upplever merparten av undersköterskorna i denna studie att 
de innehar en god social relation med både arbetskamrater, brukare och brukares anhöriga. 
Att ha en god social relation kan även tyda på en god samhörighet mellan parterna. Dessutom 
vittnar resultatet om att undersköterskorna värderar gemenskap, med framförallt 
arbetskollegorna, som viktigt i förhållande till andra faktorer. Detta resultat kan följaktligen 
ses höra samman med det tredje steget i Maslows (1987) behovstrappa, vilket benämns som 
”sociala relationer”. Enligt Maslow innefattar detta steg kärlek och gemenskap, vilket anses 
innebära att individen motiveras av ett inneboende behov av att skapa sociala och kärleksfulla 
relationer med andra individer (ibid). Eftersom att undersköterskorna upplever hög 
samhörighet och anser att det är viktigt, påvisar detta att det är ett behov som finns hos 
undersköterskorna och att de således kan tänkas motiveras av att tillhöra en grupp med 
likasinnade samt att omges av familjära relationer.  
 
Att känna god samhörighet med sina arbetskollegor och brukarna kan dessutom tänkas öka 
undersköterskornas arbetstillfredsställelse. Om arbetstillfredsställelsen är hög kan detta 
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generera en bakomliggande inre motivation inför arbetet, vilket innebär att motivationen 
kommer från att arbetet upplevs som tillfredsställande och berikande (Deci & Ryan, 2000). 
Wallin et al. (2012) har genom sin forskning exempelvis kommit fram till att en god 
arbetstillfredsställelse hos undersköterskor som arbetar inom långtidsvård bland annat 
påverkas av god samhörighet med arbetskollegor och vårdtagare. Detta kan även stödjas av 
forskning utförd av Secrest et al. (2005) som menar att undersköterskor tillskriver 
meningsfullhet i arbetet bland annat på grund av upplevelsen av en familjär relation med 
arbetskollegorna. Denna studies resultat indikerar således att då undersköterskorna upplever 
en mycket god samhörighet, leder även detta till en ökad arbetstillfredsställelse och 
meningsfullhet i arbetet hos undersköterskorna.  
 

7.7 Resultat externa faktorer 
Påståendena Jag skulle byta bransch om jag fick en högre lön och Jag trivs med mina 
arbetstider har använts för att undersöka hur undersköterskorna motiveras av externa faktorer, 
vilka presenteras i Tabell 7 nedan. 
 

Påstående N Medelvärde Std. Avvikelse 

”Jag skulle byta bransch om jag fick en 
högre lön” 

81 2,1605 ,99319 

”Trivs med arbetstider” 81 1,9383 ,92663 

Tabell 7. Medelvärde av respondenternas svar angående externa faktorer. 
 
Medelvärdet av respondenternas svar på påståendet Jag skulle byta bransch om jag fick en 
högre lön kan avrundas till 2, alltså ”instämmer delvis”. Spridningen i svaren var nära 1 vilket 
visar på att svaren var spridda mellan ”instämmer helt”, ”instämmer delvis” och ”instämmer 
inte”. Ur det övriga resultatet framkommer det dock att undersköterskorna inte värderar “att 
lönen är tillfredsställande” som särskilt viktig i jämförelse med andra faktorer (se Diagram 2). 
Beträffande vad respondenterna tycker om sina arbetstider, var svarsmedelvärdet för 
påståendet Jag trivs med mina arbetstider närmare 2 vilket betyder ”instämmer delvis”. 
Spridningen av svaren var cirka 0,9 och innebär en spridning mellan instämmer helt, 
instämmer delvis och instämmer inte.  
 
Vidare har ett t-test utförts för att jämföra medelvärdet mellan två variabler: 
undersköterskornas tillfredsställelse med deras arbetstider och vilken typ av arbetstider de 
har (regelbundna eller oregelbundna), vilket redovisas i Tabell 8 nedan. Detta har ansetts vara 
intressant att undersöka med anledning att se om undersköterskornas tillfredsställelse med 
arbetstiderna påverkas av vilken typ av arbetstider de innehar.   
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Påstående Arbetstider N Medelvärde Std.Avvikelse 

”Trivs med 
arbetstider” 

Regelbundna 
Oregelbundna 

26 
55 

1,5385 
2,1273 

0,76057 
0,94388 

Tabell 8. T-test, jämförelse av medelvärde. 

Ur t-testet framkom det att de undersköterskor som arbetar regelbundna arbetstider (n=26) har 
ett svarsmedelvärde på 1,5 på frågan om de trivs med sina arbetstider. För de undersköterskor 
som däremot arbetar oregelbundna arbetstider (n=55) var svarsmedelvärdet 2,2 och 
spridningen lite större. Detta betyder således att de undersköterskor som arbetar regelbundna 
tider trivs i högre grad med sina arbetstider jämfört med de undersköterskor som arbetar 
oregelbundna tider. Skillnaden mellan medelvärdena är signifikant på 99 % nivån (p= 0,004) 
för studiens urval, vilket innebär att skillnaden inte är slumpmässig.  

7.7.1 Analys externa faktorer 
Tidigare forskning angående vad som ligger bakom arbetsmotivationen hos sjuksköterskor 
som arbetar inom långtidsvård påvisar bland annat att lönen inte tillhör de faktorer som är en 
av de främsta motivationshöjarna (Toode et al., 2011). Dessutom stöds detta av forskning 
kring undersköterskors arbetsmotivation vilka arbetar på sjukhus, som påvisar att lönen inte är 
lika motiverande som den inneboende tillfredsställelsen av själva arbetet (Kudo et al., 2011). 
 
Lönens betydelse framställs inte som särskilt viktig i jämförelse med andra faktorer som 
undersköterskorna värderar som viktigare. Däremot så är merparten av undersköterskorna av 
uppfattningen att de delvis skulle byta bransch om de fick en högre lön. Detta kan i sin tur 
stödjas av tidigare forskning som talar för att lönen inte tillhör de främsta 
motivationsfaktorerna, men att löneförhöjningar och befordringar ändå till viss del kan 
fungera som motivationshöjare (Toode et al., 2011). I denna studies fall kan det tolkas såsom 
att även om en högre lön skulle kunna fungera som en motivationshöjare om 
undersköterskorna blev erbjudna ett annat jobb, så är inte lönen särskilt motiverande i 
jämförelse med andra faktorer i det nuvarande arbetet.   
 
Resultatet påvisar även en tendens till att de som arbetar regelbundna arbetstider trivs i större 
utsträckning med sina arbetstider än de som arbetar oregelbundna arbetstider. Det kan tänkas 
vara så att de som arbetar regelbundna tider, framförallt dagtid, inte är lika påfrestade som de 
som arbetar oregelbundna tider, förslagsvis kväll och nattetid. Detta kan stödjas i vad Toode 
et al. (2011) kommit fram till genom sin forskning kring arbetsmotivation hos sjuksköterskor, 
nämligen att de som arbetar dagtid tenderar att vara än mer motiverade än de som jobbar 
nattskift.  
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8. Sammanfattning och diskussion  
I detta avsnitt ämnar vi att sammanfatta studiens resultat och därmed besvara studiens två 
frågeställningar samt diskutera resultatets betydelse. Dessutom för vi även en diskussion kring 
studiens metod, kvalitet och begränsningar. Avslutningsvis diskuteras förslag till fortsatt 
forskning inom ämnet. 

 
 

8.1 Vilka faktorer beskriver undersköterskor att de motiveras av i sitt 
arbete inom äldreomsorgen?         
Utifrån den första frågeställningen; Vilka faktorer beskriver undersköterskor att de motiveras 
av i sitt arbete inom äldreomsorgen? så indikerar resultatet och analysen på att 
undersköterskorna främst motiveras av inre motivationsfaktorer, vilket även kan kopplas 
samman med vad Maslow menar ligger bakom individens motivation. Sammanfattningsvis 
karaktäriseras dessa faktorer av bland annat känslan av trygghet i anställningen och i arbetet, 
vilket enligt Maslow är ett behov som individen motiveras av. Känslan av trygghet kan även 
ses höra samman med en inre motivation på grund av avsaknaden av externa hot eller 
negativa påföljder. Vidare kan undersköterskorna ses motiveras av känslan av att vara 
behövda, betydelsefulla samt uppskattade genom sitt arbete. Detta kan i sin tur kopplas 
samman med en inre motivation då det finns en tillfredsställelse av att kunna vara till hjälp för 
andra människor och utföra ett arbete som anses vara viktigt. Att hjälpa andra människor 
värderas dessutom högt av undersköterskorna och är den vanligaste anledning bakom valet att 
bli undersköterska.  
 
Motivationen i undersköterskornas arbete karaktäriseras även av samhörighet och gemenskap 
med arbetskollegorna och brukarna på så sätt att detta generar en känsla av tillhörighet och 
uppfyller således behovet av sociala relationer. Undersköterskornas arbetsmotivation kan 
dessutom ses grundas i stimulans via arbetet, vilket sker i form av upplevelsen av delaktighet 
vid planering av arbetet och i viss mån nyttjande av yrkeskunskaper. Att få möjlighet att 
utveckla sina yrkeskunskaper via arbete har likväl visats påverka motivationen positivt. Detta 
hör i sin tur samman med ett självförverkligande genom arbetet, vilket både uppfyller det sista 
steget i Maslows behovstrappa men kan även kopplas samman med en inre motivation till att 
utföra en uppgift på grund av ett intresse och inneboende tillfredsställelse av själva uppgiften.  
 
Vad gäller yttre motivationsfaktorer kan det tolkas såsom att lönen till viss del fungerar som 
en motivationshöjare, men är i förhållande till andra faktorer inte lika viktig. Vidare 
framkommer det att undersköterskorna motiveras av arbetstiderna i den mån att regelbundna 
arbetstider är till viss del mer tillfredsställande än oregelbundna arbetstider.  
 
Tabell 9 nedan är en sammanställning över de faktorer som undersköterskorna motiveras av i 
sitt arbete inom äldreomsorgen. 
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Inre motivationsfaktorer Yttre motivationsfaktorer 
Känslan av trygghet  Lön (till viss del) 
Känslan av att vara behövd  Regelbundna arbetstider 
Känslan av att vara betydelsefull  
Möjligheten att hjälpa andra människor  
Uppskattning  
Samhörighet och gemenskap med 
arbetskollegorna och brukarna 

 

Stimulans via arbetet  
Delaktighet vid planering av arbetet   
Nyttjande av yrkeskunskaper  
Möjligheten att utveckla sina kunskaper  
Självförverkligande genom arbetet  

Tabell 9. Sammanställning av motivationsfaktorer hos undersköterskorna. 
 
8.2 Vilka motivationsfaktorer kan urskiljas som mest framträdande utifrån 
undersköterskornas beskrivningar? 
Utifrån den andra frågeställningen; Vilka motivationsfaktorer kan urskiljas som mest 
framträdande utifrån undersköterskornas beskrivningar? kan det utläsas av resultatet att vissa 
faktorer framställs som mest utmärkande. En faktor som värderas högt av undersköterskorna 
är att kunna hjälpa andra människor. Möjligheten att kunna hjälpa andra människor genom 
sitt arbete är även den faktorn som är överlägsen vad gäller varför undersköterskorna valde 
sitt yrke. Dessutom visar en mycket hög svarsfrekvens att undersköterskorna känner sig 
behövda av brukarna och betydelsefulla genom sitt arbete, vilket kan tänkas vara ett resultat 
av en inneboende tillfredställelse av att hjälpa andra människor. Nästa faktor som urskiljs som 
särskilt relevant och som undersköterskorna har värderat som viktig i sitt yrke i förhållande 
till andra faktorer är gemenskap med arbetskollegor. Detta stödjs även av det övriga resultatet 
som påvisar att de allra flesta undersköterskorna upplever en god samhörighet, framförallt 
gentemot arbetskollegorna och brukarna.  
 
En tredje faktor som utmärker sig och som undersköterskorna har värderat som viktig i deras 
yrke i förhållande till övriga faktorer är upplevelsen av att känna sig uppskattad av brukarna. 
Vad gäller uppskattning illustrerar det övriga resultatet att undersköterskorna till viss del får 
uppskattning och svaren är delvis spridda. Dock kan detta betyda att uppskattningen kommer 
från olika håll, men att uppskattningen från brukarna värderas som viktigast. Eftersom att 
undersköterskorna i stor grad känner sig behövda av brukarna skulle det även vara troligt att 
undersköterskorna även i hög grad är uppskattade av brukarna.  
 
Vidare är en framträdande motivationsfaktor hos undersköterskorna att självförverkligas via 
arbetet i form av stimulans samt att kunna utveckla sina kunskaper. Att få utveckla sina 
kunskaper bedöms dessutom av undersköterskorna vara av vikt i förhållande till vissa andra 
faktorer. Avslutningsvis infinner sig ännu en faktor som är utmärkande hos 
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undersköterskorna, vilken är att de känner sig duktiga på sitt arbete. Liksom tidigare nämnt 
indikerar detta på att undersköterskorna är trygga i sitt arbete. Att känna trygghet i sin 
anställning värderas dessutom av undersköterskorna som relativt viktig i förhållande till andra 
faktorer.  
 
Tabell 10 nedan är en sammanställning över de motivationsfaktorer som är mest framträdande 
hos undersköterskorna i deras arbete inom äldreomsorgen. 
 
 
Inre motivationsfaktorer 
Möjligheten att hjälpa andra människor  
Samhörighet och gemenskap med 
arbetskollegorna 
Uppskattning från brukarna 
Möjligheten att utveckla sina kunskaper 
Känslan av trygghet 

Tabell 10. Sammanställning av de mest framträdande motivationsfaktorerna hos undersköterskorna. 

 
8.3 Resultatets implikation 
Då vården, inte minst äldreomsorgen, är utsatt för många ofördelaktiga arbetsvillkor såsom 
låga löner, stress och hög arbetsbelastning, är det måhända inte så förvånansvärt att 
arbetsmotivationen kan härledas från mestadels inre motivationsfaktorer såsom att hjälpa 
andra, få uppskattning och känna gemenskap med kollegorna. Men vad kan denna kunskap 
bidra med till den arbetslivspedagogiska forskningen och vad innebär detta för framtida 
arbetslivet?   
 
Vad som inledde denna studie bottnar inte enbart i ett intresse utan även ett behov av att 
studera arbetsmotivation hos undersköterskor i äldreomsorgen. Liksom nämnt inledningsvis 
är kunskap om arbetsmotivation värdefull sett ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv. Om 
arbetsgivare vet vad som motiverar personalen kan de även se till att personalen stannar kvar, 
vilket bland annat leder till att viktig kompetens i organisationen bibehålls. I och med de 
förhållanden som råder för Sveriges vårdpersonal idag, inte minst för undersköterskorna i 
äldreomsrogen, är det således betydelsefullt att som arbetsgivare inneha kunskap om vad 
personalen motiveras av. Detta för att bland annat kunna möta den förväntade personalbristen, 
inte enbart för att få undersköterskorna att stanna kvar utan även för att locka nya individer till 
yrket.  
 
Denna studies resultat ligger i linje med vad tidigare forskning visar på angående motivation 
hos undersköterskor och ämnar att bidra till att utöka kunskapen om undersköterskors 
arbetsmotivation inom just äldreomsorgen. Studiens resultat stödjs således av tidigare 
forskning och implikerar att undersköterskorna främst motiveras av inre faktorer som innebär 
att motivationen kommer inifrån individen och dennes intresse. Samtidigt kan resultatet 
ifrågasättas eftersom att även om undersköterskorna värderar vissa faktorer som viktiga eller 
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upplever många av de faktorer som studien mäter som positiva, kanske dessa inte är vad 
undersköterskorna främst motiveras av. Trots att denna aspekt är tänkbar, ser vi likväl att den 
kunskap som studien har resulterat i kan användas som ett verktyg för att bibehålla och öka 
arbetsmotivationen hos undersköterskorna. De motivationsfaktorer som studien mäter och har 
resulterat i har trots allt visat sig vara betydelsefulla för undersköterskorna i deras arbete. 
 
Vidare kan det kan tänkas vara problematiskt för arbetsgivaren att sätta fingret på hur denna 
kunskap kan sättas i praktiken, med tanke på att det i detta fall handlar om inre 
motivationsfaktorer. Yttre motivationsfaktorer kan anses lättare att kontrollera då det kan 
innebära någon form av belöningssystem såsom löneökning eller bonusar. Vid en närmare 
granskning av de motivationsfaktorer som denna studie mäter och har resulterat i, kan det 
dock tänkas finnas åtgärder att vidta. Satsningar på teambuildning för att stärka relationen 
mellan kollegorna, ge mer tid med brukarna för att bevara relationen mellan undersköterskor 
och brukare samt ökad feedback från den övriga omgivningen (till exempel från ledningen), 
är förslagsvis exempel som kan bidra till att bibehålla och utöka arbetsmotivationen och 
därmed behålla de så värdefulla undersköterskorna i äldreomsorgen.  
 

8.4 Studiens kvalitet och begränsningar  
Eftersom att utformningen av frågorna i enkäten utgick från den tidigare forskning samt olika 
motivationsteorier som ansetts vara av relevans, finns det faktorer som inte har tagits i 
beräkning. Vi är ändå av uppfattning att många väsentliga områden har täckts av. Trots att 
både forskning och teorier pekar på vad som individen motiveras av och att dessa har 
inkluderats i enkätfrågorna, är det dock möjligt att resultatet eventuellt skulle kunna ha 
påverkats om nya aspekter hade inkluderats.  
 
En aspekt som inte studien belyser är att de som arbetar inom äldreomsorgen eventuellt gör 
det för att det är lätt att få jobb med anledning att det är brist på personal och att 
utbildningskraven inte är så höga. Detta kan medföra en viss kritik mot vårt urval då dessa 
kanske inte alls motiveras av de faktorer som denna studie har påvisat. Dock undersöker vi 
undersköterskor, vilka har någon form av undersköterskeutbildning och förmodligen också 
gjort ett aktivt val av detta yrke. I och med att de har valt att utbilda sig till undersköterskor, 
kan tänkas att undersköterskorna faktiskt har ett inneboende intresse av yrket och motiveras 
därmed av dessa inre motivationsfaktorer som studien visar på. 
 
Valet av en kvantitativ metodansats har i denna studie ansetts vara att föredra framför en 
kvalitativ ansats. Då syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som kan påverka 
arbetsmotivationen hos undersköterskor som arbetar inom äldreomsorgen, sett utifrån deras 
perspektiv, har enkätundersökningen underlättat och ökat möjligheten att undersöka ett flertal 
individer samt urskilja vissa mönster av resultatet och dra vissa slutsatser. Enkätundersökning 
har dessutom möjliggjort en jämförelse av respondenternas svar, vilket har ansetts som 
gynnsamt då studien även har ämnat att undersöka vilka motivationsfaktorer som är mest 
framträdande hos undersköterskorna. En kvalitativ undersökning hade däremot varit gynnsam 
att utföra, i syfte att fungera som ett underlag till utformningen av enkätfrågorna. Detta med 
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anledning att inneha ytterligare insikter om undersköterskornas arbetsmotivation och såldes 
en enkät med högre validitet. 
 
Fortsättningsvis kan studiens validitet och huruvida samtliga frågor mäter vad de avser att 
mäta diskuteras. För att enkätfrågorna skulle spegla syfte, frågeställningar samt teorier och 
tidigare forskning i största möjliga mån, gavs dessa rikligt med åtanke och omformulerades 
och diskuterades därmed flera gånger om. Vid utformningen av studiens enkätfrågor lät vi oss 
inspireras av enkäter som tidigare genomförts inom liknande områden kring motivation, 
varför studien eventuellt kan påvisa en högre validitet då liknande frågor redan utnyttjats i 
andra studier. En pilotstudie genomfördes även där samtliga personer som valdes ut till att 
ingå i den var eller hade varit verksamma inom undersköterskeyrket. Då dessa personer är väl 
insatta i yrkesområdet, skulle de på så vis kunna frambringa eventuella oklarheter och faktorer 
som glömts att tas upp i enkäten, vilket sågs som oerhört gynnsamt för studiens validitet. I 
och med att vi även utformade två flervalsfrågor där olika alternativ skulle kryssas för, är 
även det gynnsamt för validiteten. Detta då resultatet har påvisat att dessa frågor har förstärkt 
det övriga resultatet och således har vi inte enbart varit beroende av varje enskild fråga. 
Flervalsfrågorna kan samtidigt i viss mån betraktas som en slags sammanfattning av samtliga 
teman som enkäten består av.  
 
I efterhand så finns det vissa frågor från enkäten som är av intresse att diskutera. Påståendet 
Jag känner att jag får uppskattning i det jobb jag utför kan eventuellt vara svår att ta ställning 
till då det inte framgår om det handlar om att få uppskattning av arbetskollegor, brukare eller 
ledningen etc. Dock framkommer det från en annan fråga (se Diagram 2 i resultatdelen) att 
uppskattningen är viktigast att inneha från brukarna. Därför har den likväl valts att tas med 
och det innebär således att denna fråga inte nödvändigtvis har påverkat validiteten negativt. 
Ytterligare en fråga som är av intresse att diskutera är Jag skulle byta bransch om jag fick en 
högre lön. Syftet med frågan var att undersöka i vilken utsträckning lönen motiverar 
undersköterskorna. Påståendet kan ha upplevts som svårt att ta ställning till då det inte 
framgår vad för typ av lön det kan tänkas handla om eller om undersköterskorna skulle tänka 
sig byta arbete om de blev erbjudna ett annat jobb eller om de aktivt skulle behöva söka sig 
till en annan bransch. Dock ansåg vi att denna fråga var intressant med den anledningen att vi 
ville undersöka om undersköterskorna värderade lönen högre än själva yrket. Då vi vet att 
undersköterskelönen är förhållandevis låg, ville vi undvika att exempelvis fråga om de var 
nöjda med lönen.  
 
Validiteten kan ha påverkats positivt av att vi som undersökare i de flesta fall inte var 
närvarande då undersköterskorna besvarade enkäterna. Detta med anledning då 
undersköterskorna i lugn och ro kunde besvara enkäten närhelst de själva önskade, samt att 
det rådde en avsaknad av personligt möte mellan undersköterskorna och oss. Dock var det ett 
fall då vi personligen lämnade ut enkäterna på arbetsplatsen samt inväntade svar från 
undersköterskorna på plats. Detta tillvägagångssätt valdes i samråd med enhetschefen, som 
förmodade att det skulle resultera i att fler undersköterskor besvarade enkäten.  
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I och med vår närvaro på en av arbetsplatserna kan respondenterna eventuellt ha blivit 
stressade vid ifyllandet av enkäten och måhända inte besvarat den lika noggrant som de skulle 
kunna ha gjort om vi inte närvarat. Vidare kan vår närvaro eventuellt ha bidragit till att 
undersköterskorna svarade i enlighet med vad de trodde att vi ville att de skulle svara samt en 
osäkerhet kring huruvida de upplevde enkätundersökningen som anonym eller inte. Emellertid 
bör påpekas att vi i största möjliga mån försökte hålla oss i bakgrunden under tiden då 
enkäterna besvarades, samt gav dem utrymme och tid till att besvara enkäten. Efter 
besvarandet samlade respondenterna i många fall ihop enkäterna själva och gav oss dem 
buntvis. I och med medvetenheten som infann sig kring vår egen närvaro, kan detta ha 
resulterat i att detta inte nödvändigtvis haft en negativ inverkan på studiens validitet. Vi var 
även noggranna med att informera undersköterskorna om studiens syfte, vad den skulle 
användas till samt angående konfidentialiteten, med förhoppning om att det skulle medföra att 
de besvarade enkäten så sanningsenligt som möjligt, vilket kan tänkas är gynnsamt för 
validiteten.  
  
Överlag kan tänkas att en enkätundersökning kan resultera i ett mer sanningsenligt besvarande 
av frågorna, vilket påverkar validiteten positivt. Detta då det råder en avsaknad av 
diskussioner och långa möten med undersökarna, vilket kan bidra till att de tillfrågade 
eventuellt inte svarar sanningsenligt utan vad som är socialt önskvärt. Dock bör även nämnas 
att det vid användandet av en enkät krävs att respondenterna förstår frågorna rätt samt att de 
inte besvarar enkäten på ett slarvigt vis på grund av tristess eller liknande. För att motverka 
detta har vi, bortsett från det vi redan nämnt angående frågornas utformning, även varit 
noggranna med att frågorna skulle vara lagom långa, inneha ett tydligt språk samt att enkäten 
inte skulle inneha alltför många frågor. Med detta sagt anser vi att mycket tyder på att 
studiens validitet kan konstateras vara tillfredsställande.  
 
Vad gäller studiens reliabilitet anser vi att även den bör befinna sig på en tillfredsställande 
nivå, då samtliga enkätfrågor utformats utifrån olika teman vilka kan kopplas till fenomenet 
motivation inom äldreomsorgen. För att säkerställa studiens reliabilitet har även ett flertal 
olika frågor arrangerats till att i princip mäta samma sak, med anledning att undvika mätfel. 
Vidare har samtliga tillfrågade undersköterskor tagit del av likadana enkätfrågor, för att på så 
vis inneha likadana förutsättningar vad gäller besvarandet av frågorna i undersökningen. Vi är 
av åsikten att samma resultat bör uppenbara sig då studien replikeras, med anledningen att 
varje del i undersökningens tillvägagångssätt beskrivits systematiskt och ingående och inget 
steg har utelämnats i vår framställning. Då ingen av oss är verksamma inom vårdyrket, är vi 
av åsikten att resultatet inte bör ha förvrängts eller påverkats av förutfattade meningar eller 
liknande. Således bör inte studiens resultat bestå av tillfälliga fel och bör således vara 
tillförlitligt.  
 

8.5 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie ämnar utreda vilka faktorer som kan påverka arbetsmotivationen hos 
undersköterskor som arbetar inom äldreomsorgen, sett utifrån deras perspektiv. Då ämnet för 
vår studie är relativt outforskat, skulle det kunna vara intressant om studien upprepas i en 
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uppföljningsstudie, för att se om resultatet blir detsamma. Då vår studie består av en 
enkätundersökning, skulle det i en fortsatt och fördjupad studie även kunna vara intressant att 
upprepa undersökningen. Metodansatsen skulle då kunna tänkas vara av kvalitativ karaktär 
och bestå av intervjuer, med anledning att inneha en mer djupgående förståelse av vad 
undersköterskor inom äldreomsorgen motiveras av. Dessutom skulle intervjuer kunna ge 
insikt i ytterligare faktorer som kan påverka undersköterskornas motivation och som inte har 
tagits upp i denna studie. En studie av kvalitativ karaktär kan även kontrollera att de 
motivationsfaktorer som studien har resulterat i stämmer. Fortsättningsvis skulle det kunna 
vara intressant att genomföra studien i en annan stad i Sverige än Uppsala som vår studie är 
genomförd i, med anledning att undersöka om resultatet skulle kunna skilja sig åt eller bli av 
liknande karaktär. Precis som undersköterskor är även vårdbiträden en stor verksam 
yrkesgrupp inom äldreomsorgen. En jämförelse mellan dessa yrkesgrupper skulle kunna vara 
intressant att genomföra i en uppföljningsstudie, med anledning att se om det råder likheter 
kring vad de motiveras av.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Programmet med inriktning mot personal- och 
arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet. Just nu skriver vi vårt examensarbete i pedagogik. 
Syftet vårt arbete är att undersöka vilka faktorer som kan påverka arbetsmotivationen hos 
undersköterskor som arbetar inom äldreomsorgen, sett utifrån deras perspektiv. 
 
Enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt, inga uppgifter om deltagarna kommer att 
nämnas i examensarbetet och enkätsvaren kommer enbart att användas till denna studie. 
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan välja att avbryta din medverkan när som helst. 
Upplever du någon fråga som obekväm eller svår att besvara kan du hoppa över den och gå 
vidare till nästa fråga 
 
Vi är mycket tacksamma för ditt deltagande som kommer att hjälpa oss att göra vår studie 
möjlig.  
 
      
 
 
Vid frågor eller funderingar kring studien får du gärna kontakta oss: 
 
Anna Kågestad  Anna.Kagestad.xxxx@student.uu.se 
 
Amanda Hillered  Amanda.Hillered.xxxx@student.uu.se 
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Bilaga 2: Enkätfrågor 

Kön 
� Kvinna  �  Man  � Annat 

Ålder 
� Under 20 år  
� 21-30 år 
� 31-40 år 
� 41-50 år  
� 51-60 år  
� Över 60 år 

Yrkesbefattning  
� Undersköterska    �  Annat?..................................... 

 
Typ av anställning  
� Tillsvidareanställning  �  Visstidsanställning  

 
Hur många procent innefattar din tjänst? 
� 0-20%  
� 21-40%  
� 41-60%  
� 61-80%  
� 81-100%  

 
Vad har du för arbetstider? 
� Regelbundna arbetstider   � Oregelbundna arbetstider  

 
      Hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen?  

� Mindre än 6 mån   
� 6-12 mån  
� 1-5 år  
� 5-10 år    
� Över 10 år 

 

	  

 
Ta ställning till följande påståenden och välj det svarsalternativ som passar bäst in: 
 
Jag är rädd för att bli arbetslös 

� Instämmer helt  
� Instämmer delvis  
� Instämmer inte  
� Instämmer inte alls 
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Jag är duktig på de arbetsuppgifter som jag utför 

� Instämmer helt 
� Instämmer delvis 
� Instämmer inte  
� Instämmer inte alls 

 
Jag kan i viss mån själv bestämma över mina arbetsuppgifter  

� Instämmer helt  
� Instämmer delvis  
� Instämmer inte  
� Instämmer inte alls 

 
Jag upplever att jag har inflytande över min arbetssituation   

� Instämmer helt 
� Instämmer delvis  
� Instämmer inte  
� Instämmer inte alls 

 
Jag upplever delaktighet vid planering av arbetet 

� Instämmer helt  
� Instämmer delvis 
� Instämmer inte  
� Instämmer inte alls 

 
Jag upplever att mina kunskaper ständigt utvecklas i mitt arbete inom äldreomsorgen 

� Instämmer helt 
� Instämmer delvis 
� Instämmer inte  
� Instämmer inte alls 

 
Jag känner att jag får utnyttja mina yrkeskunskaper i mitt arbete  

� Instämmer helt  
� Instämmer delvis  
� Instämmer inte  
� Instämmer inte alls 

 
Jag känner att mina arbetsuppgifter är stimulerande 

� Instämmer helt 
� Instämmer delvis 
� Instämmer inte  
� Instämmer inte alls 

 
Jag känner mig behövd av brukarna  

� Instämmer helt  
� Instämmer delvis  
� Instämmer inte  
� Instämmer inte alls 
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Jag känner mig betydelsefull genom det arbete jag utför 

� Instämmer helt 
� Instämmer delvis 
� Instämmer inte  
� Instämmer inte alls 

 
Jag känner att jag får uppskattning för det jobb jag utför   

� instämmer helt  
� instämmer delvis 
� instämmer inte  
� instämmer inte alls 

 
 
Jag skulle byta bransch om jag fick en högre lön  

� Instämmer helt  
� Instämmer delvis  
� Instämmer inte 
� Instämmer inte alls 

 
Jag trivs med mina arbetstider 

� Instämmer helt 
� Instämmer delvis 
� Instämmer inte 
� Instämmer inte alls 

 
Jag har en god social relation med mina arbetskamrater  

� Instämmer helt 
� Instämmer delvis  
� Instämmer inte 
� Instämmer inte alls 

 
Jag har en god social relation till brukarna  

� Instämmer helt  
� Instämmer delvis  
� Instämmer inte  
� Instämmer inte alls 

 
Jag upplever en god relation med brukarnas anhöriga  

� Instämmer helt  
� Instämmer delvis 
� Instämmer inte  
� Instämmer inte alls 

 
Vad är främsta anledningen till ditt val av yrke?  
(Kryssa för det alternativ som stämmer bäst in)  

� Det var lätt att få jobb 
� Jag har ett intresse av vårdyrket 
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� Jag vill kunna hjälpa andra människor via mitt arbete  
      
      Annat? ………………………………… 
 
Kryssa för de fyra faktorer som du tycker är viktigast för dig i ditt yrke:  

� Att känna gemenskap med arbetskamrater  
� Att känna sig uppskattad av brukarna 
� Att känna sig uppskattad av brukarnas anhöriga 
� Att få möjlighet att hjälpa andra människor  
� Att ha nära till arbetsplatsen 
� Att kunna utveckla sina kunskaper i arbetet  
� Att få ta egna initiativ i arbetet 
� Att lönen är tillfredsställande  
� Att känna trygghet i sin anställning  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Stort tack för din medverkan! 

/Anna och Amanda 

 

   	  
 

 

 

 

Bilaga 3: Korrelationstest Pearson´s (r) och T-test 

	  

Correlations 
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Inflytande över 

arbetssituation 

Delaktighet vid 

planering av 

arbetet 

Inflytande över 

arbetssituation 

Pearson Correlation 1 ,475** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 81 80 

Delaktighet vid planering av 

arbetet 

Pearson Correlation ,475** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 80 80 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 
Stimulerande 

arbetsuppgifter 

Nyttjande av 

kunskaper 

Stimulerande arbetsuppgifter Pearson Correlation 1 ,500** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 80 80 

Nyttjande av kunskaper Pearson Correlation ,500** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 80 81 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).	  

Correlations 

 
Stimulerande 

arbetsuppgifter 

Delaktighet vid 

planering av 

arbetet 

Stimulerande arbetsuppgifter Pearson Correlation 1 ,238* 

Sig. (2-tailed)  ,035 

N 80 79 

Delaktighet vid planering av 

arbetet 

Pearson Correlation ,238* 1 

Sig. (2-tailed) ,035  

N 79 80 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics 
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 Arbetstider N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Trivs med arbetstider regelbundna 26 1,5385 ,76057 ,14916 

oregelbundna 55 2,1273 ,94388 ,12727 

 
 
 
 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Trivs med 

arbetstider 

Equal 

variances 

assumed 

,128 ,721 
-

2,780 
79 ,007 -,58881 ,21181 

-

1,01041 
-,16721 

Equal 

variances not 

assumed 

  -

3,003 

59,94

4 
,004 -,58881 ,19608 -,98103 -,19659 

	  

 

 


