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SAMMANFATTNING  
 

Syftet med denna studie är att undersöka psykosocial arbetsmiljö inom vikariepoolen. Min avsikt 

var att undersöka hur anställda inom handikappomsorg upplever sin psykosociala arbetsmiljö . För 

att få en bättre förståelse betraktas problem från medarbetarnas perspektiv. I studien deltog 65 

anställda inom vikariepoolen. Den empiriska undersökningen bygger på kvantitativ enkät 

undersökning som genomfördes på en vikariepool  i en av största kommuner i Stockholms län. 

Studierna utgår från den teoretiska bakgrunden samt tidigare forskning. Den teoretiska 

referensramen består av Maslows behovsteori, Herzbergs tvåfaktorsteori samt Deci & Ryans 

definition av inre och yttre motivation. Den tidigare forskningen behandlar vikariepoolens 

psykosociala arbetsmiljö bland förskolelärare och arbetsförhållanden bland personalen anställd 

genom uthyrningsföretag. I fortsättningen i mina studier stödjer jag mig med tidigare forskning 

som handlar om diskriminering och segmentering av vissa grupper på arbetsmarknaden.  

  

Resultatet visar att majoriteten av vikariepoolenspersonal mår bra och trivs på arbetsplatsen. I 

analysen framkom att upplevelser av  psykosocial arbetsmiljö är varierade i samband med 

bakgrundsfaktorer sådana som till exempel anställnings form eller utbildning.  

Anställningsformen spelar en ledande roll när det gäller möjligheten till utveckling och påverkar i 

stort sätt känslor av trygghet och självförverkligande . Personer med en annan anställnings form än 

fastanställda känner mindre samhörighet med andra personalen  på arbetsplatsen. Orsaken till detta 

är att de ständigt är tvungna till miljöombyte. Det är en faktor som påverkar personalens 

engagemang och motivation till att utföra sina arbetsuppgifter och ibland kan  ha konsekvenser för 

arbetens kvalitet.     
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ABSTRACT  

Purpose of this study was to investigate the psychosocial working in pool of temporary. My 

intention was to investigate how employees of the the disabled experience their psychosocial 

work environment. To get a better understanding considered problems from the employees' 

perspective. The study included 65 employees in the temporary pool. The empirical study is 

based on quantitative questionnaire surveys conducted on a temporary pool in one of the biggest 

municipalities in Stockholm County. The studies are based on the theoretical background and 

previous research. The theoretical framework consists of Maslow's hierarchy of needs theory, 

Herzberg's two-factor theory and Deci & Ryan's definition of internal and external motivation. 

Previous research deals with temporary pool psychosocial work among preschool teachers and 

working among the staff employed within the rental. In continuation of my studies, I support 

myself with previous research focusing on discrimination and segmentation of certain labour 

market groups.  

  

The results showed that the majority of temporary pool staff are well and happy at work. The 

analysis revealed that the experiences of the psychosocial work environment is varied in 

conjunction with the background factors to example as employment form or education. This form 

of employment plays a leading role in the possibility of development and has a major way, sense 

of security and self-fulfilment. Staff with a different form of employment than permanent 

employment feels less affinity with the other employees in the workplace is often caused by the 

constant change of scenery. This is a factor affecting employee commitment and motivation to 

their duties that can sometimes have consequences for works quality.  
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1 INLEDNING  

Människans välbefinnande baserar på individens egen inre upplevelse och utgår från hur en person 

fungerar och hur hon förhåller sig till hennes allmänna livskvalité. WHO 

(Världshälsoorganisationen) definierar hälsa: ’’ Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

känslomässigt och socialt välbefinnande, och inte enbart frånvaro av sjukdom och 

funktionsnedsättning’’. Vid undersökning av människans välbefinnande måste man ta hänsyn till 

människan som en helhet- välbefinnande låter sig inte delas upp i ett arbetsliv och ett privat liv som 

är oberoende av varandra. Det finns flera faktorer som kan påverka den psykiska hälsan: möjlighet 

att kunna styra sitt liv, att ha en bra fungerade sociala nätverk eller kunna vara delaktig inom det 

privata livet.   

Arbetet spelar för de flesta människor en central roll och påverkar i hög grad människans totala 

livssituation och känslan av trygghet. Människor spenderar en stor del av sitt liv på arbetsplatsen 

och det är viktigt att de ska känna någon sort av motivation till sitt yrke. Revstedt (1986, s.30) 

definierar motivation som’’…en strävan hos människan att leva ett så meningsfullt liv som möjligt. 

Denna strävan hos människan är sammanfattningen av människans innersta natur: att vara 

konstruktiv, målinriktad, social och aktiv’’. Det finns många drivkrafter inom individen som styr 

hans motivation i arbetslivet. Vad som motiverar människor varierar naturligtvis från individ till 

individ. Man kan skilja på den inre och yttre motivationen. Enligt Ahl (2004, s. 46-47) baseras inre 

motivation på människors behov av kompetens och självbestämmande samt känslor av intresse, 

glädje och upprymdhet. Den inre motivationen har inget samband med den yttre belöning, vi gör 

något därför att vi har en inre driftkraft och en egen vilja att göra det. Däremot den yttre 

motivationen betyder att göra något därför att man måste och att man får någon slags belöning och 

det inte kommer inifrån individen. Motivationsfaktorer som påverkar individens driftkraft är oftast 

blandningen mellan den inre och yttre motivationen till exempel att uppleva arbetsgemenskap och 

arbetsglädje, ha möjlighet att försörja sig och tjäna pengar eller bli sedd och bekräftad Ahl (2004, 

s.18). Välmående och trivsel främjas om arbetet upplevs både som en tillgång och en glädje. För 

att känna de positiva upplevelserna av sitt tillstånd är det avgörande att hitta balans mellan arbetens 

krav, privatliv och arbetsliv.   

I arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd beträffande psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön 

från 1980 sägs bland annat att ’’ Förhållande i arbetet har stor betydelse för den arbetande 

människans uppfattning av sig själv. Den bild hon formar av sig själv baseras bland annat på den 

roll hon har i arbetslivet och de upplevelser hon får där. Människans självkänsla, det värde hon 

känner sig ha, betyder in sin tur mycket för välbefinnande och hälsa’’. Den psykosociala 

arbetsmiljön handlar om samspelet mellan människor och den omgivande miljö och betyder att 

individ har möjlighet till ett stimulerande arbete, personlig utveckling och god psykisk hälsa. Att 

arbeta som personlig assistent med en person med funktionsnedsättning eller boendestödjare 

innebär i likhet med övrigt omsorgsarbete alltså ett nära arbete med brukare.   
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’’ När vi pratar om omsorgen om funktionshindrade innefattar det omvårdnadspersonal som 

arbetar inom kommunal handikappomsorg med personer som har ett fysiskt eller psykiskt 

handikapp alternativt en utvecklingsstörning’’ (Socialstyrelsen, 2006, s.17).  

Till skillnad från de övriga omsorgsarbeten är det en speciell arbetsmiljö, där man jobbar hemma 

hos brukaren eller på korttidshemmet. Den enskilde brukaren dag för dag kan bestämma vilka 

arbetsuppgifter som ska ingå i arbetet. Arbetsuppgifterna kan vara varierande, allt från hjälp vid 

måltider, hygien, klä av/på sig, sköta hemmet och även följa med på resor eller andra aktiviteter. 

Därför kan både arbetsuppgifter och den fysiska arbetsplatsen variera och vara svåra att överblicka. 

Brukaren har sina rättigheter samtidigt som den anställda har rätt till en bra arbetsmiljö. Personalen 

anställd inom funktionshinderområde i sitt dagliga arbete är utsatt för hög arbetsbelastning, stress, 

hot och våld och ofta väldigt påfrestande kontakter med brukare. De är oftast timanställda och med 

relativt låga löner men trots detta väljer många att arbeta inom detta område.   

Ökat fokus på kompetens och kvalifikationer inom olika organisationer både privata och offentliga 

kräver av en individ en ständig utveckling. Detta hör till en gren av arbetslivspedagogik, där det 

handlar om lärande och kompetensutveckling inom organisationen. Lärandet kan ske på vanligt 

sätt men viktigt är att en lärande organisation skapar möjligheter för en medarbetare att öka sin 

kapacitet och nå ett önskat resultat .I min uppsats vill jag se varifrån anställda inom vikariepoolen 

får arbetsmotivation till jobbet och hur detta leder till deras personliga utveckling.   

Jag anser även att utifrån ett pedagogiskt perspektiv är av stor relevans då det handlar om 

vikariernas inflytande över deras kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen. Det finns 

människor som är motiverade av olika faktorer och uppfattar på olika sätt vad som påverkar deras 

arbetsmotivation. Allt beror på arbetets art och individernas känsla av delaktighet. Utifrån 

definition om pedagogiken vet man att:   

’’Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka 

människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det 

pedagogiska problemområdet behandlas bl.a.. olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, 

undervisning eller andra påverkansprocesser’’. Umeå universitet (2004).   

Citatet ovanför förklarar att pedagogiken fokuserar på pedagogiska processer vilka skall tolkas som 

påverkans- och förändringsprocesser. Det kan omfatta olika påverkansprocesser till exempel 

uppfostran, undervisning eller utbildning etc. Förändringsprocesser av olika slag är mer synliga 

inom arbetslivet och exempelvis handlar om lärande och organisationsutveckling. Inom pedagogik 

i arbetslivet ligger fokusen på pedagogiska frågeställningar inom ramen för organisationen, där 

pedagogiska processer är ett medel som hjälper att uppnå organisationens mål. Arbetsmiljö är en 

viktig faktor som har stor betydelse för människans utveckling. Med en god arbetsmiljö upplever 

individen delaktighet, gott ledarskap, goda arbetsförhållande samt möjligheter till vidare 

utveckling. Detta i sin tur leder till ökad motivation, prestation, en kontinuitet som ger kvalitet och 

produktivitet inom organisationen. 

 

 

                                                                                                                                                  7 



2 BAKGRUND   

2.1 Arbetsmiljö i Sverige  

Under det senaste århundradet har samhället genomgått stora förändringar på arbetsmarknaden. 

Schön (2007,s. 194) skriver att redan i slutet av 1800-talet koncentrationen av arbetare flyttade till 

städerna och då öppnade sig nya möjligheter för den fackliga kampen. I 1880 utvecklades olika 

organisationer av arbetsmarknadensparter. Arbetare inom samma yrken slöt sig samman i en 

gemensam förening och bildade då fackföreningar medan industriägarna bildade 

branschorganisationer. I 1912 skapades den första skyddsombud. Arbetsgivarna hade rätt att utse 

en representant för arbetarna i arbetsmiljöfrågor. Även om situationen för arbetarnas förbättrades 

var arbetsmiljön fortfarande dålig.     

I rapporten från Arbetsgivarverket (2013.s, 6-7) beskrevs att under 1960 blev arbetsmiljöfrågorna 

politiskt intressanta i Sverige. I samband med utvecklingen av kemiskindustrin uppmärksammade 

kemiska arbetsmiljörisker som lede till cancersjukdomar och som ett resultat blev sådana ämnen 

som till exempel asbest eller hormoslyr totalförbjudna. Under samma tid i fråga om 

arbetarskyddsarbete började man ta hänsyn till belastningsergonomi. År 1973 fick skyddsombuden 

rätt till att stoppa farligt arbete samt fick de rätt att delta i viss planering. Under 1980 slutade man 

se på arbetsmiljö som på en helhet och började separera mellan de psykiska och fysiska aspekterna 

och började diskutera psykosociala frågor.  

Under 1990 talet har psykosociala arbetsmiljöer försämrarats. Alldeles för höga krav och låg 

kontroll orsakade särskilda hälsorisker. Trots att i början av 1990 talet har antalet av 

sjukskrivningar minskad dock i 1997 har det kraftig ökat igen. I jämförelse med 1980 talet har 

sjukskrivningar ändrat sin karaktär. Det har kommit allt fler långvariga sjukskrivningar för 

psykiska ohälsan. Riksförsäkringsverket (2003, s. 5-6).   

I illustration 1 från försäkringskassan presenteras hur antalet långvariga sjukskrivningar ökades 

från början av 1990-talet.  

 

Figur 1 pågående sjukskrivningar 60 dagar eller längre i december 1974-2013                                         8                                 



2.2 Ädel reformen  

Situationen inom vård och omsorg har förändrat med Ädel reformen som i början av 1990 talet gav 

upphov till stora förändringar inom organisationen och hade sina konsekvenser för anställda inom 

den offentliga sektorn. Reformen gällde det att landstinget överlämnade en del av ansvarsområden 

för service och vård av äldre och funktionsnedhindrade till kommuner. Syftet med 

organisationsförändringarna var att öka produktiviteten inom vård och omsorg. 

Personalbesparingar och hög arbetsbelastning i förhållande till ökade behov inom vård och omsorg 

hade stora negativa konsekvenser som stress, utbrändhet och psykisk ohälsa. Även idag leder detta 

till ökade antal av sjukskrivningar bland anställda inom den offentliga sektorn. Sveriges Riksdag 

(1998).   

2.3 Beskrivning av organisation  

Funktionshinderområdet i en av de största kommuner i Stockholms län har en gemensam 

vikariepool. Vikariepoolen bemannar funktionshinderområdet vid korttidsfrånvaro, till exempel 

vid semester, sjukdom eller utbildning. Vikariepoolen bemannar sådana verksamheter som 

bemannar är personlig assistans, gruppbostäder, korttidshem, boendestöd, hjälp i hemmet, 

ledsagning, aktivitetscenter och eftermiddagstillsyn för barn över 12 år. Vikariepoolen tar även 

hand om sjuk- och friskskrivning för personlig assistans, boendestöd samt hjälp i hemmet. Där 

arbetar totalt cirka 300 vikarier och en mindre del av fastanställd personal inom verksamheten.  

  

3 BEGREPPSAPARAT  

För att på bättre sätt kunna förstå uppsatsens innehåll och undvika missförståelse av olika termer 

ska jag nedan presentera definition av några begrepp   

3.1 Anställningsform  

Enligt lagen om anställningsskydd 4 § 1 st. LAS ska anställningsavtal gälla tillsvidare. I praktiken 

innebär detta att en anställd ska normalt ha en fast anställning om de tidigare inte har avtalat om 

något annat. Tidsbegränsade anställningsformer från den 1 juli 2007 är (LAS § 5): vikariat, allmän 

visstidsanställning, säsongsanställning och provanställning. Vikariat är en utbredd form av en 

tidsbegränsad anställning och innebär att den i princip förutsätter att ersättarens anställning knyts 

till viss ledig befattning. Vikariat övergår till tillsvidareanställning efter mer än 2 års anställningstid 

under en 5-årsperiod. Visstidsanställning kallas för tillbegränsad anställning, där det finns en början 

och ett slut på anställningen. Säsongarbeten är det sådana arbeten som på grund av naturens 

växlingar bara kan bedrivas endast under en viss tid av året t.ex. snöskottning. Provanställning, 

som under prövotiden är högst sex månader, kan avslutas eller övergå till en fast anställning.   
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Under provanställningen har arbetsgivaren prövningsrätt om arbetstagaren har tillräckliga 

kvalifikationer till att få fast anställning Sigeman (2006. s, 172-174).   

 

De flesta vikarierna inom vikariepoolen är timanställda. Att vara timanställd betyder att 

arbetsgivare betalar de anställda per timme och detta innebär att man ska vara tillgänglig vissa fasta 

arbetstider, oftast på heltid, men den faktiska arbetstiden bestäms efter arbetsgivarens behov. 

Timanställning är en osäker anställningsform. Arbetstagaren inte vet när och hur mycket ska han 

arbeta, men ändå ska hela tiden vara beredd på att ställa upp. Inom vikariepoolen finns det också 

personal anställd på andra anställningsformer som till exempel vikariat, tillsvidare anställda eller 

praktikanter. Visa vikarierna går på ett vikariat som är tidsbegränsad anställnings form och betyder 

att en vikarie ersätter en ordinarie personal som är borta under en längre period  

t.ex. vid föräldraledighet . En liten grupp av personal inom vikariepoolen är tillsvidare 

heltidsanställda. Deras anställning kräver stor flexibilitet, kompetens och stresstålighet då jobbet 

är styrt utifrån verksamhetens behov och varierar mellan olika arbetsplatser . Det finns inget fast 

schema, fasta tider eller något fast arbetsområde och den är planerad utifrån ett ’’ kryss schema’’ 

som betyder att personalen kan själv kryssa in dagar när de vill jobba. Dock har de skyldighet att 

vara tillgängliga och bereda att jobba under dessa dagar mellan klockan 6.30-23.00. Detta innebär 

ofta att under deras ’’kryss dagar’’ kan de vara bokade på några enheter under samma dag som 

ibland kräver långa resor mellan olika ställen. Det minsta gruppen inom vikariepoolen är 

praktikanter och består av till exempel skolelever som läser omvårdnadsprogrammet och gör sin 

praktik på olika enheter.       

3.2 Vikariepoolen  

I vissa kommuner och landstingen finns s.k. vikariepoolen som hyr ut och rekryterar personal vid 

den ordinarie personalens sjukdom eller semesterfrånvaro. Vikariepoolen fungerar i kommuner 

som bemanningsföretag inom vård, skola och förskola.   

3.3 Undersköterska   

Undersköterska är en person som jobbar med omvårdnad. Hennes arbetsuppgifter är väldig olika 

och är beroende på om hon arbetar inom sjukvård, äldreomsorg eller hemvård. De består oftast  av 

att hjälpa vårdtagaren med dennes vardagliga bestyr, som till exempel att sköta hygien, byta kläder, 

eller att äta. Undersköterska kan också utföra vissa enklare medicinska arbetsuppgifter, som att ge 

insulin, överlämna läkemedel eller sätta en sond, fast då krävs det en speciell delegering till att göra 

det. För att kunna jobba som undersköterska krävs det treåriga omvårdnadsprogram eller 

undersköterskeutbildning på Komvux. Ett vårdbiträde har samma uppgifter som undersköterskan 

men saknar omvårdnadsutbildning.  

’’Vårdbiträden och undersköterskor har samma yrkesförberedande utbildning och vanligtvis även 

utför samma arbetsuppgifter. Vanligt är dock fortfarande att personer som inte har adekvat 

yrkesutbildning anställs som vårdbiträde, medan personal med yrkesbenämningen 

undersköterska’’ (Socialstyrelsen, 2006, s.37).  
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3.4 Personlig assistans  

Arbete som en personlig assistent regleras av Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Målet med insatsen är att i vardagen ge stöd åt människor med 

funktionshinder. Den personliga assistentens huvuduppgift är att hjälpa personen med 

funktionshinder för att han skulle kunna sköta sig själv. Hans andra arbetsuppgifter är beroende på 

brukarens behov men oftast gäller det att laga mat, sköta hygienen och ta hand om hemmet. 

Socialstyrelsen (2006, s. 17) beskriver att arbete som en personlig assistent beror i stor utsträckning 

på vad brukaren/patienten själv vill göra.   

3.5 Boendestöd  

Enligt socialtjänstlagen kan personer med psykisk funktionsnedsättning erhålla boendestöd i form 

av omvårdnad. Syfte med boendestöd är att öka den enskildes möjlighet till gemenskap och 

delaktighet i samhället.   

’’Boendestöd är ett stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper, bland annat 

personer med psykisk funktionsnedsättning. Stödet kan vara både praktiskt och socialt, och syftet 

är att stärka förmågan att klara vardagen i bostaden och ute i samhället’’ (Socialstyrelse, 2012).   

  

4 PROBLEMFORMULERING  

Denna studie avser att undersöka hur anställda inom vikariepoolen upplever sin situation på 

arbetsplatsen, hur dem motiveras i sitt arbete samt hur de upplever möjlighet till personliga 

utvecklingen. För att få en större förståelse av det fenomenet, betraktas problemet ur medarbetarnas 

perspektiv.  

 

4.1 Syfte  

Syfte med denna uppsats är att undersöka personalens upplevelser av psykosociala arbetsmiljön i 

en vikariepool set utifrån deras perspektiv.   

 

4.2 Frågeställningar  

 

* Hur påverkar utbildning personalens arbetssituation?   

* Hur upplever vikariepoolens anställda arbetsmotivation?  

* Vilka bakgrundsfaktorer har inflyttande på personalens upplevda arbetsmiljö?  
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5 TIDIGARE FORSKNING  

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om människans välmående. Detta är ett stort område 

påverkat av flera olika faktorer. Följande kapitel handlar om den tidigare forskning som jag tycker 

är relevant för undersökningen. Med hjälp av valda studier vill jag öka förståelse av vikariepoolens 

problem samt lyfta fram faktorerna som har betydelse för den psykosociala arbetsmiljön för 

anställda. Inledningsvis presenterar forskningen ledarskapets betydelse för arbetarnas psykosociala 

arbetsmiljö. Andra studier handlar om arbetsförhållande inom bemannings bransch. Bemannings 

bransch genom liknande koncept är nära kopplad till vikariepoolen, och därför enligt mig är dessa 

studier relevanta att ta upp. Vidare presenteras två forskningar genomförda i Sverige och i Polen 

som handlar om kvinnornas situation på arbetsmarknaden. Eftersom handikappomsorg samt hela 

vården och omsorg är fortfarande kvinnors dominerade yrken därför anser jag att dessa forskningar 

kan på bättre sätt föreställa en bild av problemet. Slutligen presenteras två studier som har gjorts 

kring de nya anställningsformerna och brister inom uthyrnings bransch. 

 

5.1 Sökprocess  

Vid sökandet efter tidigare forskning för mina studier har jag använd olika databaser ERIC 

(Education Resources Information Center), Swepub (Svensk Vetenskaplig Publicering), Libris och 

Google Schoolar. För att finna relevanta materialet och få breddare syn på fenomenet sökte jag 

efter både svenska och utländska artiklar, rapporter och forskning. Först och främst har jag sökt 

forskningar i arbetsområden som handlade om psykosociala arbetsmiljön, personal och deras 

utveckling samt allmänt arbetsmiljö på arbetsplatsen. Sökorden har varit bland annat arbetsmiljö 

’’work environment’’, personal ’’ staff ’’, utveckling ’’development’’ vikariepool ’’ pool of 

temporary’’.  Sökkombinationerna som användes var: persoanl + arbetsmiljö, staff+work 

environment, vikariepool+ arbetsmiljö, pool of temporary+ substitutes, personal+ utveckling, staff 

+development, vikariepool+ utveckling, pool of temporary + development.    

 

5.2 Ledarskaps betydelse för arbetarnas psykosociala arbetsmiljö  

Åstrand (2004) i sitt arbete forskar om hur ledarskapet påverkar arbetarnas psykosociala 

arbetsmiljö. Arbetsförhållanden har under sista hundra åren förändrats på grund av ständig 

utveckling. Det är viktigt att bevisa hur de psykosociala faktorerna i arbetsmiljö påverkar anställda 

på en arbetsplats och vilken roll i detta spelar ledarskapet. En av grundläggande faktorer som har 

påverkat dessa förändringar är tekniska utvecklingen i världen. Lika viktiga är förändringarna i 

samhället samt internationalisering som leder till ett ökat krav på medarbetarnas kompetens. Allt 

detta skapar rädsla och stress bland arbetarna som i sin tur leder till utbrändhet och psykiska 

illamående. För att följa utvecklingen måste  organisationen ha en kompetent, flexibel och mycket 

motiverad personal, som utfyller alla arbetsuppgifter. Till detta behövs en kompetent och bra ledare 

som med rätt strategi har stora möjligheter att påverka hela situationen på arbetsplatsen.   
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I resultatet ser Åstrand (2004) problemet ur två olika perspektiv: ledarensperspektiv och 

medarbetarnas perspektiv. För att kunna vara en bra arbetsledare måste en chef uppfylla visa roller 

och ha visa egenskaper. Hen måste ha kontroll och balans över arbetssituationen som i sin tur leder 

till hans välbefinnande. Genom feedback och återkoppling från sin chef och medarbetarna får han 

möjlighet till positiva påverkan på sitt sätt att leda. En ledare måste vara engagerad, sträva efter 

utveckling, vara pålitlig och ge stöd till sina medarbetare. Chefens låga egenkontrollen i hans 

uppgifter leder till ett passivt arbete. Tidsbrist, regelsystem och ramar samt krav och förväntningar 

från både chefer och ledningen påverkar skiftesledarnas handelsutrymme i deras psykosociala 

arbetsmiljö.  

I resultatet visar sig att ledarskap har en viktig och stor betydelse för medarbetarnas. Genom 

chefens engagemang, bättre stöd och aktiva arbete får arbetarna större möjligheter till sin 

utveckling och inflyttande i arbetet. Motivation, socialt stöd samt känsla av delaktighet i 

arbetsprocesser skapar positiv upplevelse bland medarbetarna och leder till välbefinnande. Chefen 

ska också vara intresserad i förbättringar av arbetsmiljö, därför att dåliga arbetsmiljön leder till 

ohälsa och ofta till långtidssjukskrivning (Åstrand. 2004).  

 

5.3 Arbetsförhållande inom bemanningsföretag 

Det finns inte så mycket forskning som behandlar psykosociala arbetsmiljön inom vikariepoolen. 

Däremot finns det studier som undersöker liknande problem fast inom uthyrningsföretag. Den 

svenska bemannings bransch har utvecklat sig kraftigt under det senaste decenniet och detta skett 

efter globalisering av företagsamhet samt på grund av utvecklingen av handel och marknaden. 

Detta skapade en förändring av anställningsformer inom europeiska västländerna där visa delar av 

verksamheten överlåts till bemanningsföretag. Isaksson & Balaag (1999) undersöker bemannings 

personals relationer i arbete och deras möjligheter att få stöd hos arbetskamrater, arbetsledare och 

kunderna. Vidare vill forskarna visa hur situationen på arbetsplatsen påverkar deras välmående.   

Resultatet av Isaksson & Balaag (1999) forskning  visar att de uthyrda trivs oftast med sin 

anställning, dock en stor del av dem skulle vilja ha en fast tjänst. Personalen ofta känner sig trygg 

med sin anställning inom uthyrningsföretag, de är nöjda med lönen och får möjlighet tills vidare 

utveckling samt får stöd från arbetsledarna. Men de nya gränslösa arbetsvillkorna inom 

bemanningsföretag skapar också oförutsägbara och otrygga situationen. Inför varje ny placering 

vet personalen inte vad uppdraget kommer att innebära och var det ska äga rum.   

Isaksson & Balaag ( 1999) anser att arbetsförhållanden mellan den uthyrda och fastanställda 

personalen skiljer sig ganska mycket. Den är mest synlig i det sociala stödet som är mest betydande 

för personalen. I en traditionell fastanställning finns det en kontinuitet i relationer till 

arbetskamrater som kanske är viktig för ett emotionellt stöd. Detta upplevs inte av den uthyrda 

personalen.   
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Forskarna beskriver att det finns flera undergrupper bland personalen i bemanningsföretag och för 

många är det bara en genomgångs bransch där man arbetar endast under en viss period och sedan 

går vidare till ett annat arbete. Man kan dela de anställda i tre grupper: den första gruppen tillhör 

dem som inte kunde få någon fastanställning, den andra representerar sådana som i början har varit 

positivt inställda till ett arbete inom bemanningsföretag men efter en viss tid har förändrat sina 

åsikter och den sista gruppen består av anställda som vill ha ett flexibelt arbete för att kunna nå en 

balans mellan arbete och det privata livet. 

5.4 Kvinnorna på den moderna arbetsmarknaden  

Rekas (2009 ) beskriver den åldrande befolkningen inom EU. Den låga tillväxten av befolkningen, 

växande arbetslösheten och förändringar på arbetsmarknaden skapar nya sociala och ekonomiska 

problem. Ekonomiska recessionen drabbar kvinnor mer än män eftersom kvinnor oftare arbetar i 

positioner med risk för att förlora sitt arbete. Resultatet av studier visar att deltagande i arbete är 

starkt beroende av kön. Detta återspeglades i det ökade antalet kvinnor bland registrerade 

arbetslösa. Oavsett jämställdheten mellan könen arbetslösheten drabbar oftare kvinnor än män.    

Det är kvinnor som oftast är tvungna att välja mellan sin egen karriär eller familj, utför 

hushållsarbete eller tar hand om barn och därför har mindre chanser att gå ut till arbetsmarknaden. 

Studier visar vilka åtgärder måste man ta för att förändra och förbättra kvinnornas situation. 

Forskaren undersöker hur de nya flexibla anställningsformerna kan påverka sysselsättning för 

kvinnor.  De nya flexibla arbetsformerna kan ge kvinnor större chans att gå tillbaka till arbetslivet 

som tim- eller deltids- anställda. Trots att det inte ger dem samma förmåner och trygghet som vid 

fast anställning så ger de flexibla anställningsformer fler chanser att anpassa arbetstider till deras 

vardagliga plikter (Rekas.2009).  

Håkansson (2001) undersöker en grupp tidsbegränsad anställda i syfte att ta reda på om denna form 

av anställning kan leda till ett fast arbete. Forskaren grundar sina studier på personer med olika 

nivåer av utbildning och på olika kön. Studier bevisar att anställningsform spelar en viktig roll och 

påverkar segmentering av människor på arbetsmarknaden. Efter en provanställning har människor 

med högskoleutbildning större chans att få ett fast jobb. För personer med lågutbildning, 

säsongsanställda, ungdomar eller kvinnor finns det en stor risk att tillsbegränsad anställning inte 

ger någon möjlighet till ett fast arbete utan leder till segmentering. I det fallet varvar deras 

tidsbegränsande anställning med arbetslösheten. Det visar sig också att kvinnor, som även har lika 

kompetenser som män, har hälften så stor chans att få ett fast jobb.  
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5.5 De nya anställningsformer och brister inom bemanningsbranschen  

Carlhed (1996) docent i pedagogik beskriver psykosociala arbetsmiljön för förskollärare anställda 

inom vikariepoolen som betyder att de är anställda bara när det finns behov. Deras situation är lika 

oklart för både dem arbetslösa och visstids anställda. Hon tar upp deras upplevelser, känslor och 

tankar i deras aktuella arbetssituation. Bemötande på de nya arbetsplatserna spelar för individen en 

stor roll. De som från början var betraktade som värdefulla anställda upplevde delaktighet i gruppen 

och en känsla av positiv värdering som i följden ökade deras motivation och välbefinnande på 

arbetsplatsen.   

Resultatet av Carlherds (1996) forskning visar också att förändringarna inom barnomsorgen i olika 

kommuner orsakar förminskning av arbetstillfällen som i sin tur leder till en ostabil situation bland 

vikarieanställda. Förskollärare som är anställda inom vikariepoolen oftast är drabbade av osäkerhet 

och detta påverkar deras psykiska välbefinnande. Vikarierna oftast känner sig missnöjda med sin 

arbetssituation, de har svårt att planera sitt eget liv och fritidsaktiviteter för att de inte vet när de 

nästa gång ska kallas till arbetsplatsen. Varierande och olika arbetsplatser gör att vikarierna inte 

känner någon tillhörighet till någon arbetsplats och det kan leda till brist på engagemang och saknad 

av motivation för att på bästa sätt utföra arbetsuppgift. 

Krzyskow (2010) undersöker arbetsmiljö och säkerhet för tidbegränsadanställda. Artikel 

presenterar vissa aspekter av tillfälligt anställda. Utvecklingen av många andra anställningsformer 

än tillsvidareanställning inom EU har ökat och spridit sig redan på 80-talet. Detta beror på 

omstruktureringsbehov i näringslivet med tanke på att minska arbetskostnader för arbetsgivarna. 

Ett exempel på förändringar av arbete på arbetsmarknaden är växande antalet arbeten som utförs 

inom ramen för tillfälligt arbete, på deltid eller vikariat och också uthyrning av personal genom 

bemanningsföretag eller outsourcing som också har ökats.  

Enligt Krzyskow (2010) de nya anställningsformerna och villkor inte är vänliga för anställda. Det 

finns många brister i arbetsavtalen. Personalen är tvungen att jobba under osäkra omständigheter 

som till exempel brist på anställningstrygghet eller garantier för säkerhet och hälsa. I vissa EU 

länder krävs det att personalen måste ha ett läkarintyg från företagshälsovård för att kunna utföra 

visa yrken, men det finns inga tydliga regler vem som tar ansvaret och bekostar detta när det gäller 

bemanningsföretag. Bredvid de rättsliga aspekterna finns det också viktiga sociala aspekter som 

diskriminering och brist på förtroende.  

Resultatet visar att reglerna för tillfälligt anställda fortfarande bör förbättras. De största bristerna 

märks på arbetsplatsen inom hälsoskydd och det behövs skaffa tydliga regler som gäller detta. 

Tyvärr är det hittills oklart vem ska ta ansvaret för de tillfälliga personalernas läkarundersökning. 

Detta gäller framför allt att förtydliga regler om hälsodeklarationer. Fortfarande är det också 

otydligt vem som tar ansvaret för arbetsskador på arbetsplatsen bland tillfällig och uthyrd personal. 

Det handlar inte bara om fysiska skador. Lika viktigt och näst vanligast är det många psykiska 

besvär som till exempel är orsakade av dålig arbetsmiljö, sociala förhållanden och oreglerade 

arbetstider ( Krzyskow.2010).  
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5.6 Sammanfattning   

Utifrån alla tidigare forskningar kan man komma fram till att ledarskap har en stor betydelse för 

positiva psykosociala arbetsmiljö och artbestämning. En bra kompetent ledare, vilken ger sin 

personal större stöd, skapar bättre och tryggare arbetsplats. Motivation och känsla av medarbetande 

i arbetsprocessen leder till positiva känslor bland anställda och påverkar deras vidare utvecklig.  

Efter globalisering och marknadensutveckling under de senaste decennierna utvecklade det sig nya 

krav och behov på arbetsmarknaden. Det ha blivit vanligare att utnyttja de nya flexibla 

anställningsformerna som till exempel timanställning eller uthyrning av personal från 

bemanningsföretag. För enskilda individen är ofta ett bemanningsföretag en genomgångs väg till 

ett fast arbete.  

Denna situation har både positiva och negativa konsekvenser. Till dem positiva hör detta att 

arbetslösa människor får möjlighet att gå tillbaka till arbetslivet. Detta i sin tur leder till förbättring 

av eget självförtroende och ger personen möjligheter att ändra sin sociala status eller skapa 

möjlighet att träffa andra människor. Tack vare timanställning genom de flexibla 

anställningsformerna kan även kvinnor som har små barn anpassa sina hemplikter till  yrkesarbete 

och delvis gå tillbaka till arbetslivet. Bemötande på den nya arbetsplatsen spelar för 

vikarieanställda en stor roll. Människor som från början är betraktade som värdefulla anställda får 

en känsla av positiv värdering och tillhörighet till gruppen och ökar deras motivation till arbete 

samt välbefinnandet på arbetsplatsen.  

Till dem negativa faktorer hör bland annat det att de tidsbegränsade anställningsformerna sällan 

leder till ett fast arbete. Detta skapar otrygghet, rädsla för sin framtid samt lågt engagemang i 

arbetsuppgifter, som i sin tur hindrar eller stoppar deras vidare utveckling. Arbetsförhållande 

mellan uthyrda och fastpersonal skiljer sig. Det är mest synligt i sociala förhållanden där den 

uthyrda personalen inte upplever något emotionellt stöd av ledarskapet eller fastanställda.   

Ofta ser man också ett fenomen av segmentering som betyder att det finns en stor grupp t.ex. 

lågutbildade, säsonganställda, ungdomar eller kvinnor som ständigt har större problem att ändra 

sin situation på arbetsmarknaden. De har ännu mindre chans att få en fast anställning och däremot 

är mer utsatta för lång arbetslöshet. Det finns också andra områden där det behovs en förbättring 

av uthyrda personalens arbetsvillkor t.ex. inom hälsoskydd, där det ofta är oklart vem som ska ha 

ansvaret för något.   
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6. TEORETISK RAMVERK  

I detta kapitel kommer jag att presentera de teorier som är relevanta för mitt arbete och som kan ge 

en bättre förståelse för data som jag har samlat in. I teori avsnittet har jag valt att börja med de 

klassiska teorierna om motivation. I början vill jag presentera Maslows behovstrappa, sedan ska 

jag beskriva Herzbegrs tvåfaktorteori och avslutar kapitel med teori om den inre och yttre 

motivationen. Alla teorierna ger en bred bild på fenomenet motivation och bidrar till förförståelse 

för min undersökning. Motivationen är starkt kopplad till behov och påverkar och formar 

människans beteende mot olika mål. Den vägleder och förklarar varför individen gör vissa saker 

istället för att göra andra. Mycket beror på om hur viktigt uppgiften är för individen. Om man till 

exempel är medveten om att en utbildning bidrar till vår situation på arbetsplatsen i form av högre 

lön eller bättre arbetsuppgifter så är man motiverad till att gå den utbildningen  

6.1 Maslows behovshierarkin   

Den amerikanske psykologen Abraham Maslow studerade i allmän utsträckning människans 

motivation och lade grunden för motivations teori. Kaufmann& Kaufmann (2005.s, 53) anser att 

Maslow skapar en teori som bygger på en behovshierarki. Enligt honom finns det en behovstrappa 

som är systematisk randordnad mellan olika motiven. Den är organiserad från de lägsta till de 

högsta behovstyperna.   

Behovshierarki är uppdelat i fem olika nivåer, där behovet som ligger högst upp i hierarkin kan 

bara fungera då när de lägre behoven är uppfyllda. Hans behovsteori delar människans behov i fem 

steg: fysiologiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, behov av status och prestige samt behov 

av självförklarande. De fem behoven är inte isolerade hos en människa utan förekommer i ett 

sammanhang (Ericksson- Zetterquist et al., 2012). Behovstrappan är organiserad från de lägsta till 

de högsta behoven och förändras i samband med individens ålder eller erfarenheter. Till exempel 

barnens behov skiljer sig betydligt från vuxna människors behov.  

Maslow delade behoven in i två huvudgruppen: bristbehov som fysiologiska, trygghets och sociala 

behov och växtbehov som uppskattning och självförverkligande (Granbom.1998). Behoven som 

ligger längst i behovstrappan handlar om människan fysiologiska behov t.ex. behov av näring, 

vatten, eller tak over huvudet. De fysiologiska behoven är grundläggande för människans 

överlevnad. I nästa steg i Maslows trappa ligger trygghetsbehov som aktiveras då när man redan 

har tillfredsställt de fysiologiska behoven. Trygghet handlar om skydd, att slippa fara och vara fri 

från oro och ångest. De sista av bristbehoven är de sociala behov. Här handlar det om att människan 

söker sig till vänner, kollegor eller någon partner med andra ord söker och behöver en social 

omgivning som ger honom stöd och acceptans. Behovet av uppskattning handlar om att både 

uppskatta sig själv och få uppskattning från de andra. Detta inkluderar ett behov av självkänsla, 

självrespekt och att bli respekterad av andra. Självförverkligande ligger på den högsta nivån i 

Maslows behovstrappan och innebär att människa vill frigöra sin kapacitet och förverkliga egna 

potentialer.  
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I illustration 2 nedan presenteras Maslows behovstrappa.  

 

 

Figur 2 Maslows behovstrappa (Maslow, 1987:67)  

 

6.2 Herzbergs tvåfaktorteori   

I stöd av Maslows teori utvecklade Frederick Herzberg (1966) så kallade tvåfaktorteori om 

tillfredsställelse och motivation. Den är grundad på hans forskning bland anställda som 

intervjuerades och uppmanades att i sitt arbete visa exempel där dem känner sig nöjda och exempel 

där dem känner sig missnöjda.  

Syfte med Herzbergs studier är att kunna förklara arbetsmotivations fenomen. Kaufmann& 

Kaufmann (2005.s, 69) i sin bok beskriver att Herzbergs motivationsfaktorer påverkar nivå av 

tillfredställelse och hygienfaktorer påverkar nivå av otillfredsställelse. Motivationsfaktorer som till 

exempel prestation, erkännande, uppskattning, karriärmöjligheter och ansvar motsvarar behoven 

som finns högst upp i Maslows pyramid och är beroende av människans påverkan av hans egna 

önskemål. Bland hygienfaktorerna finns de fysiska och sociala förhållanden, löneförhållanden, 

status och arbetstrygghet alltså sådana faktorer som ligger nere i Maslows pyramid och är 

förknippande med faktorer i människans omgivning. Dem är nödvändiga fast otillräckliga för att 

skapa motivation därför att den kan man endast nå med hjälp av motivations faktorer. Axelson& 

Thylefors (2005.s, 22) skriver om att för att kunna uppnå acceptabel arbetstillfredsställelse krävs 

det att hygienfaktorerna blir uppfyllda . En viktig aspekt som Herzberg (1966) jämför i 

tvåfaktorteorin är motivation med psykiska hälsan och ohälsan. Psykiska ohälsan kopplas till 

hygienfaktorer som till exempel sömn eller näring medan självtillfredsställelse och psykisk 

välmående når man med hjälp av motivations faktorer. Slutsatsen i hans studier bevisar att olika 

faktorer motiverar människor på olika sätt. Vissa gör att  människan är missnöjd och andra gör att 

människan är tillfredsställd.  
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I illustrationen 3 nedan presenteras Herzbergs motivations och hygiens faktorer  

 

Illustration 3 Herzberg motivation och hygien faktorer (Herzberg, 1966).   

 

6.3 Yttre och inre motivation  

Två amerikanska forskarna Deci & Rayan (2000) skriver om två motivationssystem: inre 

motivation och yttre motivation. En inre motivation finns naturligt hos individen och är en typ av 

medfödd kraft som styr honom att söka efter nya utmaningar. Det finns starka behov till egen 

utveckling och en strävande efter att nå visa mål. Granbom (1998.s, 16) anser att människan har 

starkt behov av självbestämmande. Den infödda motivationen aktiverar individen till en viss 

handling. Allt som människan gör, gör han för sig själv och inte därför att han måste, utan därför 

att han vill för att nå tillfredställelse. Kaufmann & Kaufmann (2005.s, 61) hävdar att inre 

motivationen är det en motivationsstrategi som ligger i själva arbetsutförande som har sin bakgrund 

i två grundläggande behov: behovet av kompetensupplevelse och behovet av självbestämmande.   

Den yttre motivationen däremot kräver någon form av belöning för att kunna uppnå vissa mål. 

Enligt Deci & Rayan (2000) människan engagerar sig i en viss aktivitet bara då när han vet att det 

leder till specifika resultat eller när han får något i stället. Detta är viktigare än glädjen av att utföra 

själva uppgiften. Impulsen kommer utifrån och man utför ett arbete helt och hållet därför att andra 

vill det. Den yttre motivationen har en stor betydelse för organisationen i form av engagemanget 

och fungerar som en viktig källa för ett yttreresultat. Fokusering på den yttre belöningen kan ofta 

leda till förminskning av den inre motivationen.   
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6.4 Sammanfattning  

Under de senaste decennier, efter globalisering förändrades förhållanden på marknaden samt krav 

på personalen ändrades. Högkonjunktur sätter press på att leverera snabbare och bättre.  Ledningen 

spelar viktig roll inom organisationen och förutom arbetets utformning är den också ansvarig för 

att skapa arbetsmotivation bland sina anställda. Granbom (1998.s, 98) definierar motivation som 

en egen eller utifrån styrd påverkan av viljan till att utföra en handling som kan uppfylla behoven 

eller förverkliga motiven. Man måste ha egen vilja, intresse eller ett mål som man vill uppnå med 

handlingen. Människan gör något för att han har ett inre behov att göra det, eller därför att han vet 

att han får någon form av belöning.  

Maslows behovshierarki teori och Herzbergs tvåfaktors teori som har utvecklats på 1950 talet är 

inledningen eller grunden till teorin om motivation. Både Maslows motivationsteori och Herzbergs 

motivationsfaktorer anses vara de först utvecklade teorier om fenomenet motivation. Maslows 

(1987) teori handlar om 5 behov som måste tillgodoses för att människan ska må bra. Den tillhör 

grundläggande begrepp om hierarkisk och individuell motivation och är därför viktigt när man 

pratar om motivationen i arbetslivet. Herzberg med sin tvåfaktorteori utgår från Maslows 

behovshierarki och handlar om faktorer som skapar trivsel eller vantrivsel. Herzberg (1966) delade 

dem i två dimensioner som han kallar motivationsfaktorer och hygienfaktorer vilka inte är beroende 

av varandra. Motivationsfaktorer består av bland annat av uppskattning, presterande, arbetet i sig, 

ansvar och engagemang inom arbetet. Dessa faktorer skapar trivsel hos anställda på grund att de 

leder till behov av självförverkligande eller behov av utveckling. Hygienfaktorer handlar om 

arbetspolicy, övervakning, lön och mellanmänskliga relationer och bör finnas vid en arbetsplats för 

att inte skapa obehag och vantrivsel bland de anställda. Hygienfaktorer kan inte i sig självt bidra 

till trivsel eftersom de inte innefattar självförverkligande och utvecklande potential som 

motivationsfaktorer gör.  

  

7. METOD  

 

7.1 Introduktion  

 

Syfte med denna studie är att undersöka personalens upplevelser av psykosociala arbetsmiljö i en 

vikariepool utifrån deras perspektiv. I detta kapitel följer en beskrivning över forskningsprocessen 

samt en redogörelse av vilka tillvägagångssätt som har tillämpats i studien. Inledningsvis kommer 

jag att beskriva hur det har gått tillväga i uppbyggnaden av den teoretiska referensramen. Därefter 

redovisas valet av metod och hur datainsamlingen har gått till samt hur det empiriska materialet 

bearbetats och analyserats.  
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7.2 Val av undersökningsmetod   

Denna studie präglas övergripande av teoretiskt prövande och deduktiv ansats som är typiska för 

kvantitativa studier och representerar vanligaste uppfattningarna om förhållanden mellan teori och 

praktik Bryman (2011, s. 26).Val av undersöknings och analysmetod är beroende på om frågorna 

är konstruerade utifrån en kvalitativ eller kvantitativ ansats.  Bryman (2011, s. 46) skriver att ’’ 

kvantitativ och kvalitativ forskning utgör olika angreppssätt när det gäller samhälleliga 

undersökningar och rymmer viktiga kunskapsteoretiska och ontologiska frågeställningar’’. I min 

forskning är jag intresserad av konkreta fakta och sambanden eller skillnaderna inom fenomenet. 

Därför använder jag i mina studier en kvantitativ metod med enkät undersökning. Tack vare 

enkätundersökning behåller respondenterna sin anonymitet och de ger dem chans till att ärligt svara 

på alla frågor. Undersökning ger också större möjlighet att nå fler respondenter.   

7.3 Urval  

Respondenterna som deltar i denna undersökning är anställda inom vikariepoolen och är valda 

genom bekvämlighets urval. Trost (2012, s.31) beskriver bekvämlighetsurval som en metod i 

vilken man undersöker respondenter som man har tillgång till och som är villiga att delta i studier. 

Population i mina studier är homogen och den består av personal som jobbar inom vården det 

innebär att resultat i en homogen grupp har mindre variations möjligheter.   

7.4 Generalisering  

Huvudmålet med kvantitativa undersökningar är att kunna generalisera resultaten. Allt beror på hur 

många personer har deltagit i undersökningen, och om det antalet deltagare kan vara representativt 

för hela målgruppen. Kaufmann& Kaufmann (2005.s, 36) anser att ju mer begränsade forskning 

man gör desto svårare blir det att uppfylla kravet på generaliserbarhet. Undersökningen i mina 

studier är gjord på vikariepoolen i en av Stockholms kommuner och inte kan generaliseras på alla 

vikarie i landet. Vid låg svarsfrekvens bör det göras en bortfallsanalys för att se om resultaten är 

representativa för målgruppen. Eftersom alla mina respondenter valde jag genom bekvämlighets 

urval fokuserade jag då på att hitta personer som var öppna för att tala om det ämne som jag ämnade 

undersöka. Därför i dem studierna finns det inte tal om ett oberoende slumpmässigt urval som 

enligt Borg& Westerlund (2010, s.22) betyder att varje individ från populationen har lika stor chans 

som alla andra att delta i undersökning. Undersökningen som i mina studier är gjord på 

vikariepoolen i en av Stockholms kommuner 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 

populationen. Jag tycker att mina studier ändå är intressanta eftersom mina respondenter är en liten 

del av hela populationer inom undersökt område. I en mindre grupp är det också möjligt att se 

avvikelse i svaren om sådana finns vilket är omöjligt att se vid undersökning av större populationer.    
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7.5 Konstruktion av enkäter  

 

Utifrån syfte och problemformulering har jag skapat en enkät. Enkäten är ett frågeformulär som är 

ett mätinstrument med vilken mäter man människors beteende, deras känslor eller åsikter - Trost 

(2012.s, 9). I jämförelse med intervjuer är det billigare, mindre tidskrävande och enklare sätt att 

samla in material. Eliasson (2013.s, 29) skriver om att när man vill göra ett bra frågeformulär är 

det viktigt att fullständigt och systematiskt kunna täcka in ämnet med många frågor för att kunna 

ge frågeformuläret en tydlig struktur.  Kvantitativa undersökningar går knappast att komplettera 

efteråt och därför är det viktigt att förbereda undersökningen väl. Vid formulering av enkätens 

frågor och med syfte i att materialet skulle blir rimligt till studiens omfattning har jag utgått från 

de variabler som jag har tagit fram i den teoretiska ramverk som handlar om motivation. 

Utformande av enkätsfrågor har jag gjort utifrån frågeställningar och det valda området:  

* Hur påverkar personalens utbildning arbetssituation?   

* Hur upplever vikariepoolens anställda sin arbetsmotivation?  

* Vilka bakgrundsfaktorer har inflyttande på personalens upplevda arbetsmiljö?  

 

Frågeformulärens grund är hämtat från två liknande studier (Hillered & Kågestad 2014; Carlhed 

1996) och med inspiration från dessa enkäter skapades enkäten till mina studier. Calrhed (1996 ) 

forskar over psykosociala arbetsmiljöer bland förskollärare som är anställda inom vikariepoolen. 

Hillered & Kågestad.( 2014). Arbetsmotivation hos undersköterskor (Examensarbete, Uppsala 

universitet, Institutionen för pedagogik) forskar hur de motiverats i deras arbete  inom 

äldreomsorgen . Båda studierna behandlar enlig mig samma problem som mina studier och därför 

tar jag inspiration därifrån och anser jag att de är relevanta för att vara en utgångspunkt för min 

forskning. Alla frågor i enkäten är slutna frågor, frågeformulär delade jag i två delar: inledningsvis 

omfattar den första delen 5 bakgrundsfrågor som kön, ålder, utbildning, sysselsättning och längd 

på vikariat och ger flersvars alternativ. Sedan för att kunna säkerställa att alla viktiga frågeområden 

täcktes   kategoriserade jag frågeställningarna utifrån de fem större teman: sociala relationer, 

utveckling/karriärmöjligheter, erkännande, trygghet och motivation. Jag anser att analysen just av 

dessa egenskaper ger i resultatet en bredare bild av helheten av den psykosociala arbetsmiljön inom 

vikariepoolen. Denna del omfattar 23 frågor med fyra fasta svarsalternativ ’’instämmer helt’’, 

’’instämmer delvis’’,’’ instämmer inte’’ och ’’instämmer inte alls’’. 

 

Tabellen 1 nedan visar ett exempel på hur de fem grundläggande teman mäter personalens 

upplevelse av visa egenskaper samt visar en förklaring över vad påståendena avser att mäta.   
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Erkännande   Jag trivs i mitt arbete  Denna fråga avser att ta reda på 

hur vikariepoolenspersonal mår 

på arbetsplats. Erkännande är en 

av Herzbergs 

motivationsfaktorer som 

påverkar nivå av tillfredställelse 

hos människan.  

Utveckling   Jag känner att jag får 

stimulerade arbetsuppgifter  

  

Denna fråga avser att mäta 

personalens upplevelse till 

möjlighet till utveckling på 

arbetsplatsen. Enlig tidigare 

studier har det visat sig att 

personal upplever sin 

arbetssituation som lärorik och 

utvecklande för dem.   

Motivation   Jag känner att jag får 

uppskattning om jag gör ett 

bra jobb  

Denna fråga avser att ta reda på 

vilka faktorer motiverar personal 

inom vikariepoolen.   

Sociala relationer  Jag känner mig utesluten från 

arbetsgruppen.  

Denna fråga avser att mäta 

personalens upplevelse av 

tillhörighet  

I arbetsgruppen som leder till 

positiva sociala relationer på 

arbetsplatsen. Sociala relationer 

är det tredje steget i 

behovstrappa och innefattar 

bland annat människans behov 

av gemensamskap och 

acceptans.   

Trygghet   Jag känner mig osäker i min 

arbetssituation  

Denna fråga således avser att 

mäta personalens känsla av 

trygghet på arbetsplatsen.  

Trygghet är en av Herzbergs 

hygienfaktorer som påverkar 

nivå av otillfredsställelse hos 

människa.    

Tabell 1 exempel av tema och påstående   

 

Byström (2013.s, 80) beskriver några nackdelar med enkätundersökning: den kan tyvärr ge en 

förhållandevis stor bortfall, det är omöjligt att anpassa enkäten personligt eftersom den förbereds i 

förväg och anonyma enkätsvar inte kan kompletteras med uppföljningen. Ett annat problem med 

svarsalternativ kan vara sådant att man missar de svarsalternativen som vissa respondenter kan 

tycka att den kan ge bättre svar på frågan än de som jag har angett (Eliasson, 2013).   
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För att testa hur mina enkäter fungerar i verkligheten har jag genomförd en pilotundersökning. 

Eliasson (2013, s. 42-43) beskriver pilotundersökning som en intressant metod eftersom när man 

genomför den så kan det uppstå saker som man inte märker eller funderar på vid enkät formulering. 

Deltagarnas synpunkter om frågeformulär är intressanta och kan hjälpa till att förbättra den slutliga 

enkäten som bidrar till att undersökningen lyckas.  För att undersöka om det fanns en skillnad i 

tolkning av frågor testades enkäten på tre personer med olika former av utbildning: en med 

högskoleutbildning och två med gymnasieutbildning. Efter pilotundersökningen och mottagande 

av synpunkter genomförde jag några ändringar. Jag har förbättrat struktur av frågeformuläret 

genom att dela frågor i olika områden och satt dem ihop.    

Med enkäten medföljde ett missivbrev (se bilaga 1) där jag presenterade mig själv, berättade om 

syfte med mina studier och meddelade om anonymiteten. Trost (2012 s. 110) tycker att man skulle 

låta missivbrevet ta en del av frågeformuläret och vara dess förstasida. Utformning av missivbrevet 

har stor betydelse för hela svarsprocessen. Det är den första delen av hela frågeformulär som 

respondenten läser och den skall motivera honom att fortsätta läsa och sedan besvara frågorna i 

formuläret (Trost, 2012).  

7.4 Procedur och datainsamling  

Innan jag började mina studier i september 2015 kontaktade jag en enhetschef av vikariepoolen i 

en stor kommun i Stockholm med förfrågan om det finns någon möjlighet att undersöka 

psykosocial arbetsmiljö bland anställda inom vikariepoolen. Enhetschefen av vikariepoolen 

kontaktade andra enhetschefer som var ansvariga för gruppbostadsboende enheter samt personlig 

assistans, som i sin tur visade stor intresse för mina studier. Kravet var att innan studier påbörjades 

kunde de ta en del av frågeställningar. Därefter meddelade dem vidare till arbetsledarna ansvariga 

för enheter om kommande enkätundersökning.    

För att underlätta besvarandet av enkäten och samla in så många besvarade enkäter som möjligt, 

valde jag att göra en webbenkät och skicka den via e-mail (se bilaga 2). Enligt Torst (2012.s, 135) 

är webenkäter ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att samla in empiriskt material. Detta beror på 

att tillgängliga  program på marknaden administrerar webbenkäter och automatiskt skapar 

rapporter.    

Till mina enkäter använde jag programmet Google Docs. Det är ett gratis program, tillgängligt via 

internet, där man kan skapa egna enkäter. Respektive enhetschefer hjälpte mig och e- postade 

enkäter till alla anställda. I Google Docs programmet finns det möjlighet att besvara enkäten direkt 

med en webblänk via Internet som är bra och väldigt tidssparande. Det första utskicket av enkäterna 

skickades tillsammans med följebrevet till 100 deltagarna via epost. Respondenterna fick 

information om att den sista svars dag var efter två veckor. Efter det första utskicket hade jag fått 

48 svar och skickade en påminnelse. Efter påminnelsen fick jag ytterligande fick jag 17 svar som 

totalt gav mig  65 besvarande enkäter. Det tog totalt tre veckor från den tiden när dem första enkäter 

skickades ut till den tiden när datainsamlingen var färdig.    

 

 

                                                                                                                                                    24 



 

Nackdelen med webbenkäter är att den som skall besvara enkäten måste ha tillgång till en dator 

med internettuppkoppling. Om man förväntar sig att inte alla respondenter har tillgång till internet 

är det bra att kombinera webbenkät med en vanlig postal enkät (Trost, 2012).   

                                                                                                                                                                         

7.5 Kodning av enkäter   

Empiriskt material som jag har fått genom enkäter kodade jag i det statistiska analys programmet 

SPPS. Med hjälp av det kunde jag sedan bearbeta och analysera all insamlad data material. 

Frågornas svarsalternativ kodades i siffror för att underlätta tolkningen av analys. Bakgrundsfrågor 

(1-5) har fasta svarsalternativ och har kodats med siffror (1,2,3 osv). Frågorna  

(6-23) har fyra svarsalternativ: ’’instämmer helt’’,’’ instämmer delvis’’,’’ instämmer inte’’ och  

’’instämmer inte alls’’ och kodas med siffror(1-4) dvs. 1 = instämmer helt, 2 = instämmer delvis, 

3 = instämmer inte och 4 = instämmer inte alls.  

7.6 Validitet   

Inom forskningen handlar validitet om att kunna ange i vilken situation och för vilken population 

är resultatet giltigt. För att kunna avgöra detta måste man vara säker på att man verkligen mäter det 

som är avsett att mäta. Byström (2011.s, 78) skriver att validiteten är en förutsättning för att kunna 

dra slutsatser och formulera påståenden som utgår från undersökningsresultatet. I detta fall handlar 

validiteten om hur de frågorna som är ställda i frågeformuläret mäter det som är avsätt  att mäta. 

Vid utformningen av frågeformuläret har jag inspirerat mig av två tidigare forskningar om 

arbetsmiljö och motivation på arbetsplatsen. En stor del av frågorna är därför redan testade och de 

har visat att de tidigare fungerat, vilket stärker undersökningens validitet. Alla frågor i enkäten har 

jag formulerat noggrant utifrån studiens frågeställning, syfte, teorival samt tidigare forskning. Allt 

detta förklarar en stor del av det undersökta fenomenet. Enligt Eliasson (2013.s, 17) kan man höja 

validiteten i undersökningen genom att stämma överens de operationella definitionerna av begrepp 

med de teoretiska definitionerna. Med detta menar hon att man ska stämma överens de begrepp 

som visar hur jag har tänkt mig att mäta begrepp med de som visar hur begreppen förhåller sig till 

teorin.  

7.7 Reliabilitet  

 

Reliabiliteten syftar till tillförlitligheten i mätinstrumentet och handlar om den säkerhet med vilken 

mäts den aktuella egenskapen . Eliasson (2013.s, 14) skriver att reliabiliteten handlar om att 

undersökningen är pålitlig och om man upprepar den så ska den ge samma resultat. Ju mer man 

kan lita på att resultatet går att upprepa desto högre reliabilitet undersökningen har. Fortsättningsvis 

anser Kaufmann& Kaufmann (2005.s, 40) att vikten av konsekvensen i mätningar kan förbättras 

då när man genom flera frågor mäter samma egenskaper. 
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I min undersökning ska enkäten vara ett mätinstrument och vid utformning av frågor har jag i en 

viss grad inspirerat mig från tidigare studier. För att vara säkert att frågorna mäter det de anser mäta 

har jag med hjälp av några påstående mät samma egenskap.  Misstolkningen av en fråga kan vara 

en stor risk för reliabiliteten och för att undvika misstolkningar och höja reliabiliteten har jag testat 

frågorna genom pilotstudier. Min undersökning var i hög grad standardiserat och alla respondenter 

har fått ett missivbrev med tydliga instruktioner och förklaring av studiernas syfte och innehåll. 

Respondenterna fick samma frågeformulär som skickades via e -mail och själv fick välja när och 

var de ska fylla i den . Hög grad standardisering av enkätsfrågor ger undersökningen högre 

reliabilitet.  

Bryman (2011, s.162) förklarar att man måste ta ställning till tre faktorer, då tar man ställning till 

om ett mått är reliabel: stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär 

att mått av tiden är stabilt och att mättningar skulle ge samma resultat vid upprepade 

undersökningar. Intern reliabilitet innebär att resultatet är opåverkbar av omständigheterna under 

forskningen. Interbedömarreliabilitet innebär överstämmelse mellan olika observatörer av samma 

saker. Om det handlar om subjektiva bedömningar där man t.ex. ska översätta data till kategorier 

och när det finns fler observatörer inblandande finns det risk att överstämmelse mellan deras 

tolkning är för dålig.  

7.8 Etiska riktlinjerna  

I alla vetenskapliga studier är etiska aspekter är viktiga. Vetenskapsrådets dokument 

”Forskningsetiska principer” (2002) ligger som grund för de etiska riktlinjerna i denna studie. 

Vetenskapsrådet delar upp sina principer i fyra huvudkategorier och det är dem som jag har använd. 

Enligt informationskravet är forskaren skyldig att alltid informera deltagarna om deras uppgifter 

och om alla villkor som gäller deras deltagande. Forskare ska upplysa dem om att det är frivilligt 

att delta och att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studier. Innan enkäter skickades ut, 

skickade jag ett e-mail (bilaga 2) där jag har klart och tydligt förklarat om deras uppgifter i 

projektet. Jag skrev också klart och tydligt att man när som helst kan avbryta sin medverkan och 

att det är frivilligt att delta. Enligt samtyckeskravet har deltagarna i en undersökning rätt att själv 

bestämma över sin medverkan. Deltagarna får bestämma längden och villkoren för deltagande samt 

har möjlighet att avbryta sin medverkan utan att vara utsätta för påtryckning eller påverkan. I min 

undersökning har vikarierna genom att fylla i enkäten lämnat ett så kallat samtycke att delta i 

undersökningen. Enligt konfidentialitets kravet skall alla uppgifter om deltagande i undersökning 

ges största möjliga konfidentialitet. Detta betyder att till alla deltagande i en undersökning ska ges 

förtroende och alla personuppgifter ska bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem. I mina studier har jag varit noga att informera respondenterna att enkäter är anonyma och att 

det inte finns någon möjlighet att en enskild person kommer att kunna urskiljas. Nyttjandekravet 

handlar om att uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. All 

samlade material kommer jag att använda bara i mina studier och inte kommer att användas i någon 

annans studie. På det sättet fyllde jag också upp nyttjandekravet.  
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7.9 Bortfallsanalys   

Bryman (2008.s, 232) anser att en av största begränsningar inom undersökning är låg svarsfrekvens 

och bortfall som oftast är större vid enkätundersökning i jämförelse till intervju. Stor bortfall 

påverkar studiernas resultat och då kan man ifrågasätta hur urvalet är representativ för hela 

populationen samt för studiernas validitet. Man kan skilja mellan den interna och det externa 

bortfallet. Den interna bortfallet betyder att en respondent inte har svarat på någon fråga i enkäten. 

Den externa bortfallet handlar om att respondenter har överhuvudtaget inte svarat på hela enkäten. 

I mina studier skickade jag enkäter till 100 respondenter anställda inom vikariepoolen. Av de 100 

enkäter som skickades ut, bara 65 respondenter har besvarat enkäter och det är ett externt bortfall 

på 35 procent. Alla 65 personer som svarade på enkäteter har lämnat svar på alla huvudfrågor, 2 av 

respondenter har inte besvarat bakgrundsfråga gällande utbildning detta motsvarade 3,1% av alla 

respondenter och 10 personer har inte svarat på bakgrundsfråga gällande längden på vikariat som 

motsvarade 6,5% av alla respondenter. Efter bortfallsanalys anser jag att respondenterna från mitt 

urval kan med viss möjlighet vara representativa för vikariepoolen och bortfallet på 35% påverkar 

inte så mycket resultatet.   

  

8. RESULTAT OCH ANALYS  

I detta kapitel redogör jag för de resultat som framkommit i undersökningen. Studiens syfte och 

frågeställningar behandlar vikariepoolen personals upplevelse av psykosociala arbetsmiljön inom 

vikariepoolen som kan antas påverka deras arbetsmotivation. Kapitlet introduceras med en 

redogörelse hur bakgrundvariablerna bestående av 5 bakgrundsfrågor som kön, ålder, utbildning, 

sysselsättning och längd på vikariat är fördelade samt en redovisning av svarsfrekvensen. Vidare 

kommer det bakgrundsfrågor som inkluderar i presentationen av det resterande resultatet vilket 

utgår från fem större teman: sociala relationer, utveckling/karriärmöjligheter, erkännande, trygghet 

och motivation. Resultatet av bakgrundsvariabel presenteras i form av diagrammet och resterande 

resultat presenteras i form av korstabeller och diagram som lyfter fram exempel på intressanta 

resultat. Efter presentationen av resultat på varje tema diskuteras och analyseras resultatet med 

hjälp av olika teorier och tidigare forskning. Slutningen gör jag korrelation med tema motivation 

och visa bakgrundsvariabel i syfte med att se vilket samband finns mellan dem. Resultat i dessa 

studier är homogent eftersom populationen som jag har undersökt består av respondenter vilka 

jobbar inom samma yrke. Detta betyder att resultatet i en homogen grupp kan ha mindre variation.   

8.1 Respondenternas fördelning  

Enkäten skickades ut till 100 anställd jobbade inom vikariepoolen. I från dem kom det 65 enkätsvar 

vilket är 65 % av hela populationen. Detta betyder att 35 personer som jobbar inom vikariepoolen 

och motsvarar 35 %  av olika anledningar har valt att inte svara på enkäten. Av de 65 svarande var 

70,8% kvinnor 46 och 29,2% var män 19.   
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Nedan visar diagram 1 deltagarnas fördelning avseende kön och ålder (n=65)  

  

Diagram 1 Fördelning mellan kön och ålder  

Diagram ovan visar att majoriteten av deltagarna var mellan 21-40 år är 47,7 %. I åldersgruppen 

21-30år är fördelningen mellan 8 kvinnor och 7 män som totalt motsvarar 26,1% av alla 

respondenter samt fördelningen i gruppen 31-40år är 15 kvinnor och 1 män som totalt motsvarar 

23,1% av alla respondenter. Nästa grupp anställda är i ålder 51-60år och består av 13 respondenter, 

10 kvinnor och 3 män som totalt motsvarar 20 % av alla deltagare. Slutningen består åldersgruppen 

under 20år och över 60 består av 7, respondenter 4 kvinnor och 3 män som totalt motsvarar 10,8% 

av alla deltagande likadant som i åldersgruppen 41-50år där fördelningen mellan kvinnor och män 

är 3 kvinnor och 4 män.  

Diagram nedan 2 visar deltagarnas fördelning avseende utbildning och typ av anställning  

 

Diagram 2 fördelning mellan utbildning och anställning                                                   28                                                    
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Diagram ovan visar att majoriteten av deltagarna vid undersökningstillfället hade timanställning 

och bestod av 28 respondenter. 16 av dem var undersköterskor och 12 anställda med en annan 

utbildningsform och det motsvarar totalt 44,6% av alla deltagare. Den andra gruppen med stort 

antal respondenter var personal med fast anställning och bestod total av 19 respondenter där 8 av 

dem var utbildade undersköterskor och 11 personer med en annan utbildning. Detta motsvarar totalt 

29,2%. Respondenter anställda på ett vikariat bestod totalt 14 person där fördelningen mellan 

undersköterskor och personer med en annan utbildning var lika (7) och det motsvarar totalt 21,5%. 

Respondenterna med en annan anställningsform bestod av 2 personer som motsvarar 3,1 % av alla 

respondenters svar. I denna analys har jag totalt fått 63 svar som betyder att 2 respondenter inte har 

svarat på frågan som motsvarar 3,1 % av alla. Bortfallet är alltså litet att det inte påverkar kvalitén 

av hela undersökningen.  

8.2 Resultat sociala relationer  

Tabell 2 nedan visar vikariernas upplevelser av sociala relationer inom vikariepoolen som har 

undersökts genom påståenden: Jag känner ingen samhörighet med personal inom vikariepoolen 

och Jag känner mig utesluten från arbetsgruppen.   

Båda påstående sammanställs i tabellen 2  

  Jag känner 

ingen 

samhörighet 

med 

personalen  

Jag känner mig 

utesluten från 

arbetsgruppen  

Jag har möjlighet att 

uttrycka mina 

åsikter i 

arbetsgruppen   

N           Valid  65  65  65  

Mean   2,35  2,63  2,04  

Std. Devation   0,99  0,96  0,92  

Tabell 2 Medelvärdet av respondenternas svar angående sociala relationer  

  

Medelvärdet av respondenternas svar på påstående Jag känner ingen samhörighet med personal 

inom vikariepoolen ligger nära 2,3 och svarsalternativ ’’instämmer delvis’’. Standardavvikelse som 

betyder spridningen av svaren  är cirka 1 och betyder att svarspridningen är mellan svar 2 och 3 

och motsvarar ’’instämmer delvis’’, ’’instämmer inte’’. För påstående Jag känner mig utesluten 

från arbetsgruppen medelvärdet ligger på nära 2,6 och svarsalternativ ’’instämmer inte’’. 

Standardavvikelse är cirka 0,96 och betyder svarspridningen mellan 3 och 2 ’’instämmer inte’’ 

eller ’’instämmer delvis’’. Medelvärdet för påstående Jag har möjlighet att uttrycka mina åsikter i 

arbetsgruppen ligger på 2,0 och motsvarar svar ’’instämmer delvis’’. Spridningen mellan svar 

ligger på 0,92 och betyder att svarspridningen ligger mellan svar 2 och 1 som motsvarar 

’’instämmer delvis’’ eller ’’instämmer helt’’.  

Nedan diagram 3 visar fördelning av respondenternas svar på påstående :  
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Jag känner ingen samhörighet med personal inom vikariepoolen  



 

Diagram 3 Fördelning av respondenternas svar på påstående: Jag känner ingen samhörighet med 

personal inom vikariepoolen  

Den största gruppen av respondenterna svarade att de delvis inte upplever någon samhörighet med 

personalen (41,5%). Gruppen som helt inte upplever någon samhörighet med personalen är 20%.  

Respondenterna som upplever delvis samhörighet med personalen är 21,5% . Sista gruppen 16,9% 

helt upplever samhörighet med personalen. Totalt 61,5% känner ingen samhörighet med 

personalen och ca 38,5% känner samhörighet med personalen inom vikariepoolen.     

  

Nedan diagram 4 visar deltagarnas fördelning av svar på påstående : Jag känner mig utesluten från 

arbetsgruppen  

  

  

Diagram 4 Fördelning av respondenternas svar på påstående: Jag känner mig utesluten från 

arbetsgruppen                                                                                                                                  
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Den minsta gruppen av respondenter 10,8% består av personers som känner sig helt uteslutna från 

arbetsgruppen. Däremot den största delen av respondenter 50,8%  känner sig delvis eller  inte 

uteslutna från arbetsgruppen . Personer som upplever sig inte alls uteslutna från arbetsgruppen 

består av 23,1%.  

Diagram 5 nedan visar deltagarnas fördelning av svar på påstående: Jag har möjlighet att uttrycka 

mina åsikter i arbetsgruppen  

  

 
  

Diagram 5 fördelning av svar på påstående: Jag har möjlighet att uttrycka mina åsikter i arbetsgruppen  

  

Utifrån diagrammet ser jag att 73,9% av vikarier tycker att de har möjlighet att uttrycka sina åsikter 

i arbetsgruppen. 26,1 % anställda upplever att de inte har möjlighet att uttrycka sina åsikter i 

arbetsgruppen.  

8.2.1 Analys sociala relationer  

Det som är typiskt för vikare anställda är att deras jobb kräver ständigt miljöbyte och kontakter 

med olika människor. Detta gäller både ledningen, medarbetarna samt också kunder som vikarierna 

ska ta hand om. I resultatet har min undersökning bevisat att den största gruppen av vikarierna inte 

upplever någon samhörighet med personalen på arbetsplatsen. Orsaken till detta kan vara deras 

specifika anställnings former där det är svårt att skapa bra kontakter med fastanställda personalen. 

Det krävs att  man ska utföra sina arbetsplikter väldigt professionellt. Förutom detta cirka hälften 

att undersökta känner sig uteslutna från arbetsgruppen. Från andra sidan är de inte diskriminerade 

på sina arbetsplatser men var fjärde av dem tyckte att de inte har möjlighet att uttrycka sina åsikter 

i arbetsgruppen.   
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När man anpassar detta till Hezbergs tvåfaktorteori så gäller de ovanstående påståenden de yttre 

faktorerna på arbetsplatsen och har samband med ömsesidiga relationer människor emellan samt 

deras plats i en grupp. Utan att få de behoven tillfredsställda finns det inte någon möjlighet att  

anställda får den bästa möjliga motivationen till arbetet. Utifrån enkätens undersökning visade det 

sig att cirka hälften av undersökta anställda inte når någon tillfredsställelse som enligt Herzberg 

leder till missnöje av arbetet Abrahamsson & Andersen ( 2005). När det gäller tidigare forskningar 

angående detta problem så liknande slutsatser kan man hitta hos Calrhed, C (1996 ). Hennes resultat 

visar att en av huvudorsaker till vikariernas missnöje är deras anställningsform och osäkerhet som 

leder till problem med anpassning till den nya arbetsgruppen.  

8.3 Resultat utveckling/karriärmöjligheter  

Tabell 3 nedan visar respondenternas upplevelser av trygghet inom vikariepoolen som har 

undersökts genom påståenden: Jag har möjlighet till utveckling, Jag har möjlighet på min 

arbetsplats att få utbildning när jag behöver det och Jag vill inte engagera mig för mycket personlig 

i arbete som vikarie.  

  Jag har 

möjlighet till 

utveckling  

Jag har möjlighet 

på min arbetsplats 

att få utbildning 

när jag behöver 

det  

Jag vill inte 

engagera mig för 

mycket personlig i 

arbete.  

N           Valid  65  65  65  

Mean   2,50  2,53  2,52  

Std. Devation   1,00  0,88  0,81  

Tabell 3 Medelvärdet av respondenternas svar angående utveckling/ karriärmöjlighet  

  

Medelvärdet av respondenternas svar på påstående Jag har möjlighet till utveckling ligger nära  

2,50 och är på gränsen mellan svarsalternativ 2 och 3 ’’instämmer delvis’’ och ’’instämmer inte’’ 

och standard avvikelse ligger på ca 1,0. Detaljerat analys av svaret tillkommer på diagrammet nr 

5. Medelvärdet för påstående Jag har möjlighet på min arbetsplats att få utbildning när jag behöver 

det ligger på ca 2,53 och svarsalternativ ’’instämmer inte’’ och ligger på gränsen av svaret ’’ 

instämmer delvis’’. Spridningen ligger på ca 0,88 och betyder att de flesta av respondenternas svar 

är fördelade mellan svar 3 och 2 som motsvarar ’’ instämmer inte’’ och ’’instämmer delvis’’. 

Medelvärde för påstående Jag vill inte engagera mig för mycket personlig i arbete ligger på 2,52 

och motsvarar svar ’’instämmer inte’’.  Likadant som i förra frågan ligger spridningen på 0,81 och 

mellan svars alternativ ’’instämmer inte’’ och ’’ instämmer delvis’’.  
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Diagram 6 nedan visar fördelning av respondenternas svar på påstående : Jag har möjlighet till 

utveckling  

                                                                                                                                                

  
Diagram 6 fördelning av svar på påstående: Jag har möjlighet till utveckling  

  

Diagrammet visar mera detaljerat resultat där syns att 52,3% av respondenterna upplever att de har 

möjlighet till utveckling på arbetsplatsen. 47,7% av anställda känner att de inte har någon möjlighet 

till utveckling . Med hjälp av diagrammet har man möjlighet att se en detaljerad fördelning mellan 

respondenternas svar i jämförelse med till presentation i tabell med medelvärde.  

Diagram 7 nedan visar fördelning på respondenternas svar på påstående : Jag har möjlighet på min 

arbetsplats att få utbildning när jag behöver det.  

  
Diagram 7 fördelning på svar på påstående: Jag har möjlighet på min arbetsplats att få utbildning när jag behöver 

det.  
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Resultatet visar att 50,8% av respondenter tycker att de har möjlighet till utbildning på 

arbetsplatsen. Medan 49,2% tycker att de inte har någon möjlighet till utbildning. Medelvärdet 

visar att den undersökta gruppen påstår att de inte har möjlighet till utbildning.  Den största gruppen 

(40%) har svarat att de delvis har möjlighet till utbildning och detta betyder att en del av dessa 

respondenter inte kan bestämma sig något tydligt svar.   

  

Diagram 8 nedan visar fördelning på respondenternas svar på påstående: Jag vill inte engagera 

mig för mycket personlig i arbete.  

  

Diagram 8 fördelning på svar på påstående: Jag vill inte engagera mig för mycket personlig i arbete.  

 

Utifrån resultatet ser jag att 52,3 % av respondenter inte vill engagera sig i arbete och  47,7% tycker 

att det är värd att engagera sig.  

8.3.1 Analys utveckling/karriärmöjligheter  

Anställda hade skilda åsikter, cirka hälften av dem tyckte att de inte har någon möjlighet till 

utveckling inom sitt arbete och därför ville inte engagera sig för mycket i sitt arbete. Utifrån 

Herzbergs två faktors teori finns det olika faktorer till motivation som leder till tillfredsställelse 

inom arbetet. Det är : resultat (prestation), utveckling och social befordran. Detta är faktorer från 

högre nivå av motivation och kan orsaka arbetsglädje på arbetsplatsen Kaufmann & Kaufmann 

(2005). Utifrån fråga om möjlighet till utbildning över hälften av anställda inom vikariepoolen 

svarar att de har möjligheter att få utbildning när de behöver detta. I samband med det att 

personalens åsikter i den här aspekten är ungefär jämnt fördelade måste man hitta andra 

upplysningar som gäller ömsesidiga relationen inom denna grupp. Förutom detta kan man se att 

över hälften inte ser någon möjlighet till vidare utveckling på jobbet som i sin tur inte ger de chans 

till någon personlig utveckling.  
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Det kan väcka känslor av frustration och missnöje och orsakar att man tappar lust till att ta upp nya 

utmaningar eller sträva efter nya mål. En del av anställda inte vill engagera sig i sitt arbete. De 

accepterar och gillar sådan anställningsform. Att jämt och ständigt byta arbetsplatser orsakar att de 

ofta slipper ta ansvaret för sitt arbete. Det leder till att en del av dem slarvigt och utan något 

engagemang eller empati utför sina arbetsuppgifter, som orsakar att arbetskvalitet kan försämras.   

I Isacon & Balaag (1999) tidigare forskning ser man att även personal som tycker om och 

accepterar att vara anställda som uthyrningspersonal för eller senare kommer att söka chanser att 

ändra sin arbetssituation och skapa ett fast arbete. Nuvarande arbetssituationen är ofta bara en 

genomgångsperiod som leder till ett annat mål. Detta mål är ett fast arbete för bara sådant kan ge 

den stabiliteten och säkerheten i arbetslivet som de strävar efter  

8.4 Resultat erkännande     

Tabell 4 nedan visar vikariernas upplevelser av erkännande inom vikariepoolen som har undersökts 

genom påståenden: Jag trivs i mitt arbete och Jag känner mig ofta stressad på jobbet.    

       

  Jag trivs i mitt 

arbete  

Jag känner mig 

ofta stressad på 

jobbet  

N          Valid  65  65  

Mean   2,03  1,83  

Std. Devation   0,82  0,87  

Tabell 4 Medelvärdet på respondenternas svar angående erkännande                          

  

För påstående Jag trivs i mitt arbete ligger medelvärdet på 2,03 och är nära svarsalternativ 

’’instämmer delvis’’. Spridningen av svaret är liten och ligger på ca 0,82 som betyder att den är 

mellan ’’ instämmer delvis’’ och ’’instämmer inte’’. Medelvärdet på påstående Jag känner mig ofta 

stressad på jobbet ligger på 1,83 som betyder att den största delen av respondenter har svarat 

’’instämmer delvis’’. Spridningen av svaret ligger på 0,87 och betyder att de flesta respondenterna 

har svarat ’’ instämmer delvis’’ och ’’ instämmer helt’’.  
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Diagram 9 nedan visar fördelning på respondenternas svar på påstående: Jag trivs i mitt arbete.   

  

Diagram 9 fördelning på svar på påstående: Jag trivs i mitt arbete                                                                           

  

Från analysen av resultatet ser man att den största gruppen av respondenterna 73,9% trivs bra på 

arbetsplats, medan 21,5% inte trivs på jobbet. Bara tre respondenter (4,6%) trivs definitivt inte på 

sin arbetsplats.  

Diagram 10 nedan visar fördelning på respondenternas svar på påstående: Jag känner mig ofta 

stressad på jobbet.  

  

Diagram 10 fördelning på svar på påstående: Jag känner mig ofta stressad på jobbet.  

Från analysen av resultatet ser man att majoriteten av respondenterna, alltså 4 av 5 undersökta 

personer (81,5%) känner sig stressade på jobbet. 12,3% upplever inte stress och bara fyra 

respondenter (4,6%) upplever ingen stress alls.  
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8.4.1 Analys erkännande   

Nästa undersökta tema var anställdas erkännande. Personalen inom vikariepoolen mår bra på sin 

arbetsplats fast de flesta av dem (80%) upplever sin arbetssituation som väldigt stressig. Kaufmann 

& Kaufmann (2005) beskriver att reaktion på stress kan komma till uttryck på många olika sätt. 

Till exempel som minskad spännvidd eller koncentrations problem vilket är beroende av individens 

personlighet och situation. Anställda inom vikariepoolen har väldig specifik arbetsmiljö där 

oväntade situationer kan när som helst ske . Detta beror på att de jobbar med utvecklingsstörda 

människor som kan vara väldigt krävande, stressande och ostrukturerade . En annan faktor som 

kan påverka stressen bland respondenterna är ständigt byte av arbetsmiljö. Detta kräver av 

personalen en väldigt stor flexibilitet och erfarenhet. Det betyder att personal inom vikariepoolen 

kan befinna sig på många olika arbetsplatser och är placerade efter verksamhetens behov som 

betyder att dem aldrig kan aldrig veta att dem igen får ta hand om samma patienter. Anställda 

upplever osäkerhet och rädsla för nya platser och okända saker.  

Enligt Maslows teori ligger erkännande i trygghetstrappa och är en av grundläggande faktor för 

hans teori Grandbom (1998). Stress och emotion är resultatet av kognitiv process alltså ger 

möjlighet till värdering och förståelse för situationen. Enligt Kaufmann & Kaufmann (2005) kan 

negativa stressen kan leda till utbrändhet som betyder att arbetet förlorar sin meningsfullhet och 

anställda tappar engagemanget vilket i sin tur leder till psykiska påfrestningar eller sjukskrivningar.    

I resultatet syns det också att personalen trivs och mår bra på sin arbetsplats. Ibland kan man 

uppleva stress som motivationsfaktor och kan påverka individen positivt. Genom att variera mellan 

arbetsplatser träffar anställda nya människor, lär sig mycket av dem och det kan leda till 

personlighet utveckling.   

8.5 Resultat trygghet  

Tabell 5 nedan visar anställdas upplevelser av erkännande som har undersökts genom påståenden: 

Jag känner mig osäkert i arbetssituation, Jag är rädd att vara arbetslös och Jag har mycket lite 

kontroll över min arbetssituation.   

  

  Jag känner mig 

osäker i min 

arbetssituation  

Jag är rädd att vara 

arbetslös  

Jag har mycket lite 

kontroll över min 

arbetssituation  

N          Valid  65  65  65  

Mean   2,47  2,43  2,26  

Std. Devation   1,06  1,01  1,00  

Tabell 5 Medelvärdet av respondenternas svar angående trygghet      
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Medelvärdet på påstående Jag känner mig osäker i min arbetssituation ligger på 2,47 och  

motsvarar ’’instämmer delvis’’. Standardavvikelse ligger på ca 1,06 och betyder att 

respondenternas svar är spridda mellan svarsalternativ 2 och 3 och motsvarar ’’instämmer delvis’’ 

och ’’ instämmer inte’’. Medelvärdet på påstående Jag är rädd att vara arbetslös ligger på 2,43 

och närmast svar ’’ instämmer delvis’'. Spridningen på 1,01 där svarsalternativ är fördelade mellan 

2 och 3 ’’ instämmer delvis’’ och ’’ instämmer inte’’. Påstående Jag är rädd att vara arbetslös 

ligger på 2,2 nära svar ’’instämmer delvis’’ med spridningen 1,0. Lika som i tidigare frågorna finns 

det möjlighet till spridningen mellan svar 2 och 3 ’’ instämmer delvis’’ och ’’instämmer inte’’.     

  

Diagram 11 nedan visar fördelning på respondenternas svar på påstående: Jag känner mig osäker i 

min arbetssituation.                                                                                                                                                    

        

Diagram 11 fördelning på svar på påstående: Jag känner mig osäker i min arbetssituation.      

  

Efter diagramsanalys kan man se att en stor del av vikarierna 58,5% känner osäkerhet i sin              

arbetssituation, fast var fjärde (24,6 %) respondent känner sig säkert i sin arbetssituation.  

Diagram 12 nedan visar fördelning av respondenternas svar på påstående: Jag är rädd att vara 

arbetslös.  

 

Diagram 12 fördelning av svar på påstående: Jag är rädd att vara arbetslös      
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Diagrammet visar att 49,3% av respondenter upplever rädsla för att vara arbetslösa och 51,7% 

känner sig trygga på sin arbetsplats och inte är rädda att bli arbetslösa. Den största gruppen (35,4%) 

känner sig inte rädd för att bli arbetslös.  

Diagram 13 nedan visar fördelning av respondenternas svar på påstående: Jag har mycket lite 

kontroll över min arbetssituation.   

                                                                                                                                              

  

Diagram 13 fördelning av svar på påstående: Jag har mycket lite kontroll över min 

arbetssituation.  

Utifrån diagrammet ser man att den största delen av respondenter har svarat att de delvis upplever 

att de har lite kontroll över sin arbetssituation (35,4%). Totalt 61,6% av alla respondenter känner 

att de har litet kontroll över sin arbetssituation.  

8.5.1 Analys trygghet  

Nästa tema behandlar tema trygghet. Grandbom (1998) anser att Maslow i sin teori ägnar mycket 

uppmärksamhet åt tryggheten. Han ställer människans behov av tryggheten direkt efter hans 

fysiologiska behov. Det är viktigt att säga att han tänkte då på den personliga , ekonomiska 

tryggheten samt välmående. Även i Herzbergs tvåfaktorsteori spelar arbetssäkerheten som är en av 

dem yttre faktorer en mycket viktig roll. Utifrån min undersökning ser jag att majoriteten av 

anställda svarar att de inte känner sig trygga i sin arbetssituation. Över 60 % av dem tycker att de 

har för lite kontroll över sin arbetssituation. Dock nästan 60% av undersökta svarar att de inte är 

rädda att förlora sina jobb och bli arbetslösa. Människor som har lite kontroll över sin 

arbetssituation inte alltid kan vara säkra på sina arbetsuppgifter, eftersom det kan komma flera 

oväntade situationer. Jag anser att sådana upplevelser skulle kunna vara annorlunda om vi hade 

frågat personalen som har under en längre period jobbat på samma arbetsplats.  

Isacon & Balaag (1999) i studier om uthyrningsföretag påstår att en grupp anställda inom 

bemanningsföretag består av personal som vill ha ett flexibelt arbete för att kunna nå balans mellan 

arbetet och privat livet eller kunna anpassa arbete till sina dagliga plikter. Detta betyder att de 

positivt upplever denna anställningsform och känner sig ganska trygga i sin situation.   
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 8.6 Resultat motivation  

 

Tabell 6 nedan visar anställdas upplevelser av erkännande om har undersökts genom påståenden: 

Jag känner mig motiverad till mitt arbete, Jag är nöjd med min lön och Jag känner att jag får 

uppskattning om jag gör ett bra jobb.   

 

 

 

  

  

  

  

 Tabell 6 Medelvärdet av respondenternas svar angående motivation    

Medelvärdet på påstående Jag känner mig motiverad till mitt arbete ligger på 2,27 och motsvarar 

svar ’’instämmer delvis’’. Spridningen på 0,80 betyder att de flesta respondenternas svar är 

fördelade mellan svarsalternativ 2 och 3 ’’instämmer delvis’ ’och ’’instämmer inte’’. För påstående 

Jag är nöjd med min lön ligger medelvärdet på 2,69 som är närmast svaret ’’instämmer inte’’. 

Standardavvikelse ligger på 0,88 och betyder att svarens fördelning kan vara mellan   

’’instämmer inte ’’ och ’’instämmer delvis’’. Medelvärdet för påstående Jag känner att jag får 

uppskattning om jag gör ett bra jobb ligger på 1,96 och nära till svar ’’instämmer delvis’’. 

Spridningen mellan svaren ligger på 0,86 och betyder att svarsalternativ är fördelade mellan 

’’instämmer delvis’’ och ’’ instämmer helt’’.   

Diagram 14 nedan visar fördelning på respondenternas svar på påstående: Jag känner mig 

motiverad till mitt arbete  

  

Diagram 14 fördelning på svar på påstående: Jag känner mig motiverad till arbete.                            40 

 Jag känner mig 

motiverad till 

mitt arbete  

Jag är nöjd 

med min 

lön  

Jag känner att 

jag får  

uppskattning 

om jag gör 

ett bra jobb  

N    Valid  65  65  65  

Mean   2,27  2,69  1,96  

Std.  

Devation   

0,80  0,88  0,86  



Bara tre respondenter (4,6%) svarar att de känner sig inte alls motiverade till arbete. 60% av 

vikarierna känner sig motiverad till arbete. Den största gruppen består av respondenter som har 

besvarat fråga med svarsalternativ ’’instämmer delvis’’ och är 43,1% .  

Diagram 15 nedan visar fördelning av respondenternas svar på påstående: Jag är nöjd med min lön.   

  

Diagram 15 fördelning på svar på påstående: Jag är nöjd med min lön.  

Från resultatet ser man att 56,9 % av respondenterna inte är nöjda med sin lön, medan bara 7,7% 

är helt nöjda med den. 35,4 % av respondenterna är delvis nöjda med sina löner.   

Diagram 16 nedan visar fördelning av respondenternas svar på påstående: Jag känner att jag får 

uppskattning om jag gör ett bra jobb.  

  

Diagram 16 fördelning på svar på påstående: Jag känner att jag får uppskattning om jag gör ett 

bra jobb.  

  

Den största delen av undersökta vikarie hör till gruppen som svarade ’’instämmer delvis’’ och 

består av 44,6%. Totalt 76,9% av dem upplever att dem får uppskattning för ett bra jobb. Bara 6,2% 

av alla undersökta känner att de inte får någon uppskattning alls.   
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Det sista temat handlar om arbetsmotivation bland anställda. Utifrån resultatet ser jag att en del av 

dem känner sig motiverade till arbete, fast ca 40% upplever inte någon motivation. Anställda är 

inte heller nöjda med sina löner. Nästan 80% av respondenter känner sig uppskattade när de gör ett 

bra jobb. Inom detta resultat kan man skilja mellan två sorter av motivation. Lönen hör till den yttre 

motivations faktor och uppskattning och själva motivationen hör till den inre faktorn. Eftersom 

resultatet inte är helt tydligt bestämde jag mig att på detaljerat sätt undersöka påstående om 

motivationen och bakgrundliggande variabel med hjälpa av korrelation.  

I detta delen redogör jag för de resultaten som har framkommit i korrelation mellan motivation i 

arbete och bakgrundvariabler. Kaufmann& Kaufmann (2005.s, 41) förklarar att med hjälp av 

korrelation som är en matematisk procedur kan man mäta styrkan i sambandet mellan variabler. I 

mina studier har jag genomfört tre korrelationstest och de variabler som har testats är Jag känner 

mig motiverad till mitt arbete, Jag har möjlighet till utveckling i mitt arbete, Jag känner att jag är 

respekterad för mitt yrkeskunnande och Jag trivs i mitt arbete. Efter korrelationstestet kommer jag 

först att presentera och slutligen analysera resultat av testet.   

Tabell 7 nedan visar medelvärde på respondenternas svar för påstående: Jag känner mig motiverad 

till mitt arbete, Jag har möjlighet till utveckling i mitt arbete, Jag känner att jag är respekterad för 

mitt yrkeskunnande och  Jag trivs i mitt arbete  

 

 

  Mean  Std.Deviation  N  

Jag känner mig 

motiverad till mitt 

arbete  

                              

2,27             

                            

0,80               

                                      

65  

Jag har möjlighet till 

utveckling i mitt 

arbete  

                              

2,50             

                    1,00                                        

65  

Jag känner att jag är 

respekterad för mitt 

yrkeskunnande   

                              2,21                              1,02                                        

65  

Jag trivs i mitt arbete                                 2,03                              0,82                                        

65  

 Tabell 7 Medelvärdet av respondenternas svar angående motivation    

 

Tabell 8 nedan presenterar resultat av korrelationstestet. I testet behandlar jag påstående som har 

samband med personalens arbetsmotivation    
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  Jag känner mig 

motiverad till 

mitt arbete  

Jag har 

möjlighet till 

utveckling i 

mitt arbete  

Jag känner att 

jag är 

respekterad för 

mitt 

yrkeskunnande  

Jag trivs i mitt 

arbete  

Jag känner mig 

motiverad till 

arbete   

Pearson  

Correlation  

1  0,270*  0,441**  0,411**  

Sig.(2-

tailed)  

  0,30  0,000  0,001  

N  65  65  65  65  

 

Tabell 8 Korrelationstest av påstående handlande om motivation   

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

   

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

Korrelation mellan frågor som handlade om ’’arbetsmotivation’’  och ’’möjlighet till utveckling’’ 

där Pearson´s r = 0,27 vilken visar svagt positivt samband. Sambandet är signifikant på 95 % nivå 

(p = 0,030) för studiens urval vilket innebär att sambandet inte är slumpmässigt. I min undersökning  

har jag enbart uttalat mig om signifikansen för att kunna bekräfta sambandet mellan de olika 

variablerna, jag har därmed inte generaliserat dessa samband på populationen..  

Korrelation mellan ’’arbetsmotivation’’ och ’’känslan av respekt för yrkeskunnande’’ där 

Pearson´s r = 0,44 vilken är mellanstarkt positivt samband . Sambandet är signifikant på 99 % nivå 

(p= 0.00) för studiens urval och beror således inte på slumpen. Korrelation mellan 

’’arbetsmotivation’’ och ’’trivsel på jobbet’’ där Pearson´s r = 0,41 betyder mellanstarkt positiv 

samband. Sambandet är signifikant på 99 % nivån (p= 0.01) för studiens urval och beror således 

inte på slumpen.  

Enligt Maslows behov av självförverkligande handlar det om inre behov att växa och ständigt 

utveckla sig  som människa Kaufmann & Kaufmann (2005). Resultatet från mina studier visar svag 

positiv korrelation på samband mellan motivation och möjlighet till utveckling . Men på grund av 

de statistiska felen kan man inte dra slutsatser. I korrelation mellan motivation och känsla av 

respekt för yrkeskunnande finns det mellanstarkt positiva samband.   

Abrahamsson & Andersen (2005) anser att enligt Herzbergs teori är uppskattningen en av de 

motiverande faktorerna. Arbetsgivaren måste se och uppskatta arbetarnas engagemang  i  arbetet, 

märka hans framgångar och respektera  honom.  

 

 

                                                                                                                                                     43 



Positiva sambandet i korrelationen bekräftar sammanhanget  mellan uppskattnings känslor, respekt 

och arbetsmotivation som Herzbergs tog upp i sin teori. I hans teori hör denna faktor till 

motivationsfaktorer som leder till självförverkligande. Däremot är den andra gruppen av  faktorer, 

så kallade hygieniska alltså sådana som är grundläggande för att må bra, representerade  i enkäten 

via påstående ’’ Jag trivs i mitt arbete’’. Arbetarens välbefinnande består av sådana hygieniska 

faktorer som bland annat : mellanmänskliga relationer, lön och trygghet. I korrelation mellan 

motivationen och de hygieniska faktorerna har jag också hittat ett positivt mellanstarkt samband. 

Det bekräftar sambandet mellan motivationen och välbefinnandet på arbetsplatsen.  

Enligt Herzberg för att kunna nå välbefinnande på arbetsplatsen måste man framför allt tillgodose 

de enkla hygieniska faktorerna. Resultatet av korrelationen visar att antalet människor som 

deklarerar motivations faktorer är likadana eller mindre än sådana som deklarera hygieniska 

faktorer som stämmer överens med Herzbergs teori. Vidare presenterar jag fördelning av 

medelvärdet som handlade om svar mellan bakgrundsvariabel och påstående som gäller 

motivation.  

Tabell 9 nedan presenterar medelvärdet på påstående Jag känner att jag är respekterad för mitt  

yrkeskunnande fördelad bland anställda med olika utbildningar.  

 

Utbildning  Mean   N  Std.Deviaton   

Undersköterska  2.10  29  1,08  

Annat  2,30  36  0,98  

Totalt  2,21  65  1,02  

Tabell 9 medelvärdet av påstående handlande om motivation samt fördelning på svar mellan anställda 

med olika utbildning.    

Medelvärdet på påstående Jag känner att jag är respekterad för mitt yrkeskunnande med hänsyn 

till utbildning är för undersköterskor 2,10 och ligger närmast svar ’’instämmer delvis’’. 

Spridningen på 1,08 betyder att de flesta respondenternas svar är fördelade mellan svarsalternativ  

2 och 1 ’’instämmer delvis’ ’och ’’instämmer helt.’’ För anställda med annan utbildning ligger 

medelvärde på 2,30 med spridningen 0,98 som betyder att de flesta har valt svar 2 eller 1 som 

motsvarade påstående’ ’instämmer delvis’’ och ’’ instämmer inte’’. Upplevelse av respekt för sitt 

yrkeskunnande bland respondenterna med ’’annat’’ utbildning är lite mindre än hos anställda som 

är utbildade undersköterskor. 
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Tabell 10 nedan presenterar medelvärdet på påstående: Jag har möjlighet till utveckling och 

fördelning på svar mellan anställda med olika anställningsform.   

Sysselsättning  Mean  N  Std.Deviation  

Fastanställning  1,95  20  0,75  

Vikariat  2,57  14  1,08  

Timanställning  2,89  29  0,93  

Övrig  2,00  2  1,41  

Total  2,50  65  1,00  

Tabell 10 medelvärdet av påstående handlade om utveckling samt fördelning av svar mellan anställda 

med olika anställning.     

Medelvärdet på påstående Jag har möjlighet till utveckling av fastanställd personal är 1,95 

’’instämmer delvis’’. Spridningen 0,75 ger möjlighet till att de flesta respondenterna har valt svaret 

2’’ instämmer delvis’’ eller 1’’ instämmer helt’’.  Medelvärdet på svar av respondenterna med ett 

vikariat ligger på 2,57 med spridningen mellan svar på 1.08 som betyder att de flesta valde 

alternativet 3 ’’ instämmer inte’’ eller svaret  2 ’’ instämmer delvis’’. För respondenter med 

timanställning ligger medelvärdet på 2,89 med spridningen 0,93 och det betyder att de flesta 

respondenter har valt svaret 3 eller 4 ’’ instämmer inte’’ eller ’’ instämmer inte alls’’. Resultatet 

för respondent med en annan anställnings form visar att medelvärdet ligger på 2,0 med spridningen 

1,41. Eftersom i denna grupp hade bara 2 respondenter har svarat på frågan vilket ger bara 1,35% 

av hela populationen anser jag att detta resultat inte kan påverka hela undersökningens resultat.  

 

8.6.1 Analys motivation  

Genom att dela anställda till två grupper - utbildade undersköterskor och personal med en annan 

utbildning ser vi att undersköterskor som svarade på enkäter känner sig mer respekterade än 

anställda med en annan utbildning. Jag vill markera att denna skillnad inte är stor och det kan bero 

på att undersköterskor ligger högre i hierarkin än anställda utan relevant utbildning därför att de 

oftast har längre och större erfarenhet än personer utan utbildning. En av faktorer som stimulerar 

människans utveckling och beteende på arbetsplatsen är hans anställningsform. Likadant är det 

med personalen som är anställd via vikariepoolen. Enligt korrelationen finns det ett starkt samband 

mellan en anställningsform och känslor av utvecklings möjligheter. Forskningar visar att ju mera 

stabil anställningsformen är desto större möjligheter finns det till vidare utveckling. Enligt teorin 

om inre och yttre motivation hos personalen finns det ett samband mellan de yttre faktorerna som 

till exempel lön eller fast anställning med utvecklings möjligheter Grandbom (1998).  
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Fastanställd personal med högre lön samt stabil anställning har större chanser till utveckling än de 

timanställda och anställda på ett vikariat, som inte har sådana möjligheter. Samtidigt sådana inre 

faktorer som trygghet, möjlighet till utveckling och uppskattning visar samma korrelation som de 

ovannämnda . Detta kommer som effekt av det att de fastanställda tillhör till en grupp av mest 

erfarna arbetare medan vikarierna är anställda på en kort och begränsad tid, och timanställda inte 

har någon garanti på anställning. Korrelationen mellan anställningsform och möjlighet till 

utveckling är beroende av denna situation. Fasta anställningsformen spelar en ledande roll för att 

nå självförverkligande i arbete bland personalen inom vikariepoolen. Skiljaktigheter i korrelationen 

visar att anställningsformen står i samband med motivationen.   

Sammanfattningsvis när man går tillbaka till ett allmänt påstående om motivationen känner sig ca 

60 % motiverade och 40% upplever ingen motivation. Efter genomförande av korrelationtest visar 

sig viktiga påverkan av sådana inre faktorer som säkerhet och utvecklingsmöjligheter, som betyder 

att gruppen inte deklarerar någon arbetsmotivation eller inte har sådan möjlighet på grund av 

anställningsform.                           

 

9.0 DISSKUSSION  

 

I detta kapitel kommer jag att besvara frågeställningar och sammanfatta resultatet från 

undersökningen genom att koppla den med den teoretiska referensramen. Vidare ska jag diskutera 

begränsningar i mina studier och slutligen kommer jag diskutera förslag till fortsatta studier.    

9.1 Hur påverkar personalens utbildning deras arbetssituation?  

I mitt arbete har jag hittat samband mellan utbildning och respekt för yrkeskunnande. I min 

forskning har jag delat anställda personalen till undersköterskor och annan. Jag har gjort det därför 

att i arbete med patienterna inom vikariepoolen kan man möta personalen som är utbildade till 

undersköterskor eller annan vilken trots en annan utbildning arbetar som till exempel 

boendestödjare, eller personliga assistenter. Utöver människor med sådan utbildning kan man i 

vikariepoolen hitta människor som till exempel har ekonomisk och kontorsutbildning eller är 

praktikanter. De har inte deltagit i min forskning , för de utför ett helt annat arbete och deras svar 

på enkäter inte skulle vara relevanta för min undersökning.       

I forskningen vilket inflytande på arbetssituation inom vikariepoolen utbildningen har, har jag valt  

att utföra en korrelationstest. Det har visat sig i resultatet att  personalens svar ligger på gränsen 

mellan svar nr 2 ”instämmer delvis” och svarar nr 1 ”instämmer helt”.  

Det betyder att anställda inom vikariepoolen upplever att de är respekterade för sina kvalifikationer. 

Undersköterskor har en högre befattning i hierarkin än personer med en annan utbildning. I 

resultatet av korrelationen mellan utbildning och känslan av respekt för yrkeskunnande har jag 

kommit fram till att undersköterskor känner större respekt för yrkeskunnande än anställda utan 

denna utbildning.  
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Med hjälp av korrelationstesten ser man också att personalen med en annan utbildning trivs mindre 

bra på jobbet än undersköterskorna, fast utifrån deras svar ser man att trots detta mår de relativt 

bra. Trots det hör personalen med en annan yrkesutbildning till den största gruppen som känner sig 

mindre respekterade för sitt yrkeskunnande.  

Arbetsuppgifter inom vikariepoolen skiljer sig inte särskild mycket för utbildade undersköterskor 

och personal utan denna utbildning. I visa fall har undersköterskor möjlighet att få delegering att 

utföra andra specifika medicinska uppgifter som till exempel sondmatning eller såromläggning. 

Detta kan på något sätt påverka upplevelser att undersköterskorna har högre arbetskvalifikationer 

att utföra dessa uppgifter än personal utan denna utbildning. Enligt Herzbergs tvåfaktorteori hör 

respekt till en av motivationsfaktorer (Ericksson- Zetterquist et al., 2012). I samband med detta har 

undersköterskorna högre motivation till arbete än de andra. I praktiken står behöriga sköterskor 

högre i hierarkin och är mer uppskattade än de andra. Tack vare detta är deras inre motivation 

automatiskt större. De andra anställda har den inre motivation på lägre nivå, men enligt enkäten 

kan man konstatera att även deras sociala relationer är uppfyllda lika som undersköterskors. En del 

människor har svårt att acceptera hierarkin på arbetsplatsen och därför är deras motivation lägre. 

Sammanfattningsvis spelar utbildning en viktig roll for arbetssituationen bland personalen inom 

vikariepoolen.  

 9.2 Hur vikariepoolens anställda upplever arbetsmotivation?  

Utifrån den andra frågeställningen; Hur vikariepoolen anställda upplever arbetsmotivation har jag 

med hjälp av enkät undersökt allmänt motivation. Enligt Herzbergs teori både de yttre faktorerna 

som till exempel belöning eller de inre som till exempel möjligheter till utveckling eller vidare 

utbildning, samt sociala arbetsförhållanden spelar en viktig roll. Den allmänna motivationen till 

arbetet är bland respondenterna i regel positiv, fast mycket beroende av deras löner eller 

anställningsformer.  En del av dem fortfarande känner oro för arbetslösheten och bedömer sin 

arbetssituation som osäker. Endast de fastanställda känner sig trygga, de andra känner ingen 

trygghet som är ett av de grundläggande behoven i Maslows behovstrappa (Grandbom,1998). I 

samband med detta engagerar de sig mindre i sitt arbete än de  skulle kunna göra. Detta kan bero 

på att de oftast inte känner någon större samhörighet med resten av personalen. Samhörigheten är 

en känsla av gemenskap och ger goda sociala relationer på arbetsplatsen då man känner att man är 

accepterad av andra. Den kan eventuellt påverka och öka arbetstillfredsställelse. För de flesta 

respondenterna i enkäten har deras arbetssituation varit positiv. De tycker att de har haft möjligheter 

att uttrycka sina åsikter inom gruppen och att andra har lyssnat på dem och det har skapar en känsla 

av delaktighet och gemenskap inom gruppen.  

  

Personalens motivation beror framför allt på trygghetsfaktorer som finns både i Maslows och 

Herzbergs teorier. Utifrån yttre och inre motivationsteori  är tryggheten en inre faktor som kan 

motivera en individ till en handling. Om man inte har möjlighet att tillfredsställa de behoven har 

man svårt att må bra på arbetsplatsen.  
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Korrelationer visar att den gruppen av respondenter som hör till fastanställda har bästa 

förutsättningar till att nå hög motivation. När det gäller vikariat eller timanställda deras 

oregelbundna arbete och saknad av tryggheten oftast spelar en negativ roll. I regel ser de inte någon 

chans till en vidare utveckling som skulle kunna leda till en fast anställning. Bristen på tryggheten 

är en av de mest avgörande faktorer som gäller motivation.  

 

I tabell 11 presenteras sammanställning faktorer som motiverar anställda till arbete      

  

YTTRE FAKTORER  INRE FAKTORER  

Lön  Möjlighet till utveckling   

Anställningsform   Möjlighet till vidare utbildning  

  Möjlighet till att kunna uttrycka sina 

åsikter   

  Känsla av samhörighet  

  Känsla av trygghet  

  Sociala relationer  

  Oro för arbetslöshet  

  

Tabell 11 samanställning av motivations faktorer   

  

9.3 Vilka bakgrundsfaktorer har inflyttande på vikariernas upplevda arbetsmiljö?  

För att kunna besvara frågeställning ; Vilka bakgrundsfaktorer har inflyttande på vikariernas 

upplevda arbetsmiljö? har jag gjort  korrelationtest mellan två bakgrundsfaktorer. Jag anser att det 

är de viktigaste på arbetsplatsen från motivations synpunkt. Det handlar om utbildning och 

anställnings form. Enligt forsknings resultat har de en stor betydelse och påverkar situationen på 

arbetsplatsen. Det har visat sig att utbildningen spelar en ledande roll och ju högre utbildning man 

har desto bättre trivs man på arbetsplatsen. Man känner sig uppskattad, professionell  och tack vare 

detta är man positivt motiverad.      

  

Bland personalen som inte har undersköterska utbildning är tillfredställelsesens nivå lite lägre, fast 

också positiv. De flesta har uppskattat arbetsplatser och tycker att de har möjlighet att uttrycka sina 

åsikter i gruppen. De har möjlighet till vidare utbildning och är uppskattade för ett bra arbete. 

Likadant som vid arbetsmotivationen spelade anställningsformen en avgörande roll för 

respondenternas arbetsglädje. Anställningsformen är en faktor som har stor betydelse för stabilitet. 

Till arbetsmiljön tillhör en grupp materiella och icke materiella alltså sociala faktorer, som de 

anställda möter på arbetsplatsen.  
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Enligt Herzbergs tvåfaktorteori hör stabiliteten vilken man kan tolka som trygghetsfaktor samt 

sociala förhållanden till viktiga hygienfaktorer som spelar en viktig roll för människa. Men 

hygienfaktorer endast kan påverka effektiviteten och skapa en del av arbetstrivsel, men de kan inte 

skapa motivation på arbetsplatsen. Anställda som inte känner motivationsfaktorer engagerar sig 

inte tillräckligt i sitt arbete.   

  

Fördelningen av personalen i samband med olika anställnings former är olämplig, kan begränsa 

arbetarnas utvecklings möjligheter och skapar en fara av segmentering inom gruppen. Anställnings 

form är avgörande även när det gäller positiva arbetsupplevelser och tryggheten.  Positiva 

arbetsupplevelser som gäller arbete i sig själv hör enligt Herzberg till de motiverande faktorerna 

(Ericksson- Zetterquist et al., 2012). Tyvärr måste man  konstatera att lönerna i den branschen hör 

till de lägsta och ofta väcker missnöje. Det betyder att arbetarna inte är tillräckligt motiverade av 

de yttre faktorerna. Då  finns det bara den inre motivationen kvar och den har samband med 

anställningsformen. Det har stora negativa konsekvenser för arbetsmiljön med faktorer som kan 

vara farliga för arbetarna och allt detta påverkar arbetskvalitet och kan drabba kunderna.  

I tabell 12 presenteras sammanställning av bakgrundsfaktorer som har inflyttande på vikariernas 

upplevda arbetsmiljö.   

 

UTBILDNING  ANSTÄLLNINGS FORM  

Trivsel   Arbetsmotivation   

Känsla a uppskattning   Tillfredställelse   

Motivation  Känsla av stabilitet (trygghet)  

  Känsla av positiv 

arbetsupplevelse  

Tabell 12 samanställning av bakgrundsfaktorer   

 

9.4 Slutdiskussion   

Studien har gett mig en bredare förklaring av vikariepoolen personals erfarenheter och har hjälpt 

mig att förstå deras syn på den psykosociala arbetsmiljön. Upplevelser som jag har fått i min 

uppsats är att vikariepoolens personal har väldigt speciella arbetsförhållande. Det finns lagar och 

riktlinjer hur anställning och arbetsmiljö skulle se ut, men det verkar vara svårt att efterfölja dem i 

deras fall. Anställda inom vikariepoolen hör till vårdpersonal, de arbetar med handikappade och 

ibland med allvarligt sjuka människor. Deras arbete är väldigt stressande och kräver mycket 

engagemang.  
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För att vården är utsatt för många olika arbetsförhållanden som till exempel  låga löner eller 

påfrestande arbetsmiljö anställda inom den branschen är ibland missnöjda och det kan återspegla 

sig i deras attityd till kunderna. Men i min forskning har jag däremot kommit fram till att anställda 

positivt upplever sin arbetssituation . Trots alla negativa förhållanden anser jag att det var intressant 

att forska hur bemanningsbranschens personal är motiverad till jobbet. Utifrån ett arbetslivs 

pedagogiska perspektiv är kunskaper om arbetsmotivation mycket viktiga. I resultatet visar det sig 

att en större del av anställda hittar motivation till sitt arbete, de finner glädje i det de gör, vill ställa 

upp för andra och känner en viss gemenskap med arbetskollegor. Samtidigt kan resultatet 

ifrågasättas därför att en del av anställda hade andra åsikter som vid undersökning av en större 

grupp är osynliga och inte har påverkat undersöknings resultat.  

 

9.5 Studie bidrag och begränsningar  

Syfte med denna studie är att undersöka psykosociala arbetsmiljön bland anställda inom 

vikariepoolen. Studies resultat kan ge en ökad kännedom om vårdpersonalens upplevelser av arbete 

inom en specifik och väldigt krävande arbetsmiljö. Resultatet bidrar även till att förstå hur viktigt 

är det för personalen att höra till en arbetsgrupp och hur detta påverkar arbetstillfredsställelse samt 

hur de upplever att professionellt utföra sina arbetsuppgifter i en stressad arbetsmiljö .   

Studien är genomförd genom en kvantitativ metod  i form av en enkätundersökning som enligt mig 

är den snabbaste och bästa metod att göra undersökningen bland ett större antal människor. Vid 

utformningen av studiens enkätfrågor har jag inspirerat mig av enkäter som tidigare genomförts 

inom liknande områden. Frågorna baserats på befintliga teorier eller definitioner och 

förhoppningen är att de är bra mätinstrumentet som kan ge en bättre bild av området. För att få 

bekräftat att enkäter är rätt utformade, frågorna är tydliga och undersökningsdeltagarna inte kan 

misstolka dem har jag genomförd pilotstudie. Nämnda faktorer kan eventuellt påvisa en högre 

validitet.   

Efter datainsamling anser jag att en bakgrundsfråga i enkäten inte var rätt formulerad och 

respondenterna kunde ha svårt att tolka den, därför har några lämnat den obesvarat. Frågan var 

Vilken ty av vikariat har du just nu? och hade 6 svarsalternativet. Eftersom alla mina respondenter 

deltagande i undersökning hade olika anställningsformer frågan om längden av vikariat var 

olämplig. Jag tycker däremot att det hade varit spännande att fråga om hur länge är de anställda 

inom vikariepoolen som kunde ge bättre bild på skillnader bland personer med olika 

anställningslängder.    

Ett problem som kan påverka resultatet är att det inte kan säkerställas att undersökningsdeltagarna 

sanningsenligt svar på frågorna. Deras svar kan dessutom ha påverkats också av en rad olika 

faktorer .Tänkbara orsaker till detta kan vara att enkäter kan upplevas strikta med litet utrymme för 

nyanserade svar och därför kunde det vara bra att lägga till några frågor med ett fria svars 

möjligheter .Mina respondenter har jag valt genom bekvämlighetsurval som betyder att  jag har 

skickat enkäter till alla anställda som jag hade tillgång till.  
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Gällande begränsningar anser jag som problem associerade med att generalisera resultat. Då har 

jag utgått bara från individer som är anställda inom vikariepoolen. Detta  är en homogen grupp som 

tillhör vårdpersonalens vilket innebär svårigheter att generalisera utanför vårdpersonals sektor. 

Detta medförde att inga generella slutsatser kunde dras. Det finns sannolikhet att en liknande 

studier med ett annat urval använts och att resultatet kunde vara annorlunda. Undersökningen 

berörde också ett relativt nytt och outforskat område, vilket medförde ett något begränsat tillgång 

till tidigare forskning. Ovan nämnda invändningarna mot studiens reliabilitet och validitet kan vara 

hot mot studiens resultat, dock behöver de inte vara så.   

9.6 Implikationer  

Respondenter i mina studier är en grupp vårdpersonal som arbetar med funktionsnedhindrade 

människor. Detta innebär att deras arbetsmiljö är väldigt krävande och speciell. I resultatet av min 

undersökning visar det sig att anställda trots allt  upplever sin arbetsmiljö på ett positivt sätt. Dock 

finns det några områden där det behovs en del förbättringar. Ledningens uppgift på arbetsplatsen 

är att försöka skapa en bra arbetsmiljö som handlar inte om att bara förebygga ohälsa. Därför är det 

viktigt att ledningen formulerar en vision om en frisk organisation och hittar en rätt strategi att 

försöka påverka medarbetarnas välbefinnande. Majoriteten av anställda inom vikariepoolen 

upplever stress i sitt arbete. Den ökade stressen i arbetslivet ställer höga krav på engagemang från 

medarbetarna som alltid måste vara i bra fysisk och psykisk form för att kunna på ett professionellt 

sätt klara sina arbetsuppgifter. En av flera faktorer som skapar stress bland anställda är ständig 

miljöombyte orsakad av kostnadsbesparingar och personalminskningar. För att minska stressen 

bland personalen skulle arbetsgivaren strukturera och planera arbete som kan minska utsättning för 

onödiga påfrestningar och i resultatet kan höja effektiviteten. Det finns också stora skillnader i 

upplevelser av arbetsmiljö mellan personalen med undersköterska utbildning eller annan och med 

personer med olika anställningsformer. Sociala relationer är viktiga för varje människa, personalen 

med en annan utbildning eller inte fast anställda upplever liten känsla av sammanhang och 

tillhörighet som negativt kan påverka deras engagemang och motivation till arbete. Arbetsgivaren 

skulle mer uppskatta och stödja timanställda eller vikarie eftersom detta är en grupp som känner 

sig nedvärderad och det kan negativt påverka deras trygghetskänsla.   

  

9.7 Förslag till fortsätt forskning  

Bemanningsbranschen har under de senaste decennier utvecklat sig kraftigt och har blivit väldigt 

populär  på arbetsmarknaden. I takten med branschutveckling har antalet anställda kraftigt ökat och 

fortfarande växer. Det finns relativt få forskningar som behandlar personalens 

psykosocialarbetsmiljö i bemanningsbranschen. Därför tycker jag att det är väldigt spännande att 

fortsätta forska inom detta område och se hur den ständiga uppväxten av denna bransch går i takt 

med förbättring av personalens arbetsvillkor.  
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Syfte med mina studier var att utreda hur människor anställda inom vikariepoolen upplever sin 

psykosociala arbetsmiljö . Mina studier består av en enkät undersökning av en grupp anställda inom 

vikariepoolen i en kommun i Stockholms län. Därför borde det vara väldigt spännande om 

studierna kunde upprepas och sedan jämföra båda resultat. Jag tycker också att det skulle vara 

intressant att ansatsen i metoden skulle kunna vara av en kvalitativ karaktär i form av  intervju som 

på djupare sätt kan ge förståelse av fenomenet.  
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 Bilaga 1: Missivbrev  

  

Hej  

  

Jag läser sista terminen på ett program med inriktning mot personal och arbetslivsfrågor vid 

Uppsala Universitet. Just nu håller jag på med examensarbetet i fördjupningskursen i pedagogik.  

Syfte med min studie är att undersöka timvikariers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön 

som anställd vid vikariepoolen.  

Dina svar på enkätfrågorna bidrar till kunskap om hur vikarier upplever sin arbetssituation.   

Deltagandet i studien är helt anonymt och frivilligt. Du har rätt att avbryta din medverkan när 

som helst eller hoppa över någon fråga om du upplever den som obekväm. Enkätsvaren kommer 

att endast att användas i min studie och ingen information om deltagarna kommer att delas ut.   

  

   

  

Tack på förhand för ditt deltagande  

Katarzyna Wajer  

  

  

  

Vid frågor eller funderingar kring studien får du gärna kontakta mig   

Katarzyna.Wajer.xxxx@student.uu.se  
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