
EXAMENSARBETE

Arbetsmotivation på patienthotell Vistet
Ett psykologiskt perspektiv

Emilia Trogen Morin
2015

Filosofie kandidatexamen
Psykologi

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmotivation på patienthotell Vistet 
Ett psykologiskt perspektiv 

 

 

 

Emilia Trogen Morin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofie kandidat 

Psykologi 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 

Teknisk psykologi  



 

Sammanfattning 

Människor spenderar en stor del av sin tid på arbetet och därför är arbetsmotivation viktig för 
att de anställda ska trivas på arbetet. Enligt Amabile (1993) anses hög arbetsmotivation öka 
individens välmående och anses bidra till arbetstagarens kreativitet och produktivitet. I detta 
examensarbete har patienthotell Vistet i Sunderbyn, ett komplement till vårdavdelningarna på 
Sunderby sjukhus som strävar efter en hälsofrämjande miljö för att uppmuntra läkning 
undersökts (Norrbottens läns landsting, 2015). Syftet är att få en inblick hur patienthotellet har 
skapat en arbetsgrupp, undersöka hur sammansättningen av arbetsgruppen bidragit till 
arbetsmotivation, samt undersöka vad de anställda på patienthotellet motiverades av. Arbetet 
baseras på 11 intervjuer; verksamhetschef, sjuksköterskor, undersköterskor och 
servicemedarbetare ingår. Patienthotell Vistets urval till arbetsgruppen gjordes via seminarium 
och intervjuer, personalen anställdes sedan utifrån deras egenskaper, bakgrunder och 
kunskaper för att få en dynamisk arbetsgrupp. Resultaten visar att motivation för de anställda 
var att få utvecklas, omväxling i arbetet, uppsatta mål, delaktighet och bra sammanhållning i 
arbetsgruppen. Resultaten har analyserats utifrån olika psykologiska teorier såsom KASAM 
(Antonovsky, 1991, 1996), Fogg Behavior Model (Fogg, 2009, 2015), Herzberg tvåfaktorteori 
(Herzberg, 1974, 2003) och Rubenowitz teori (Rubenowitz 1992, 2004). Resultaten kopplas 
samman med varje teori. I resultatet framkom inte alla delar i varje teori fram, exempelvis kom 
inte alla faktorer i Herzberg tvåfaktorteori fram (Herzberg, 1974, 2003). 

Nyckelord: arbetsmotivation, patienthotell, känsla av sammanhang, Fogg Behavior 
Model, Herzberg tvåfaktorteori, Rubenowitz teori 

  



 

Abstract 

People spend a lot of their time at work and therefore work motivation is important so the 
employees will enjoy being at work. According to Amabile (1993) high work motivation is 
considered to increase people’s wellbeing, creativity, and productivity. In this thesis has patient 
hotel Vistet in Sunderbyn, which is a supplement to the particular healthcare units at Sunderby 
hospital and aim after a health promotion environment to encourage healing been studied 
(Norrbottens läns landsting, 2015). The purpose of this thesis is to get an insight in how the 
patient hotel has created a work group, how the composition of the work group contributed to 
work motivation, and find out what the employees at the patient hotel gets motivated by. The 
thesis is based on 11 interviews with operation manager, nurses, assistant nurses, and support 
staff. The patient hotels selection of the work group was made by seminaries and interviews, the 
employees were later hired on the basis of their characteristics, backgrounds and capacity to get 
a dynamic work group. The results show that motivation for the employees was to develop, the 
variety of work, set goals, participation, and a good cohesion in the work group. The results is 
analyzed by various psychological theories; SOC (Antonovsky, 1991, 1996), Fogg Behavior 
Model (Fogg, 2009, 2015), Herzberg motivation hygiene profile (Herzberg, 1974, 2003) and 
Rubenowitz theory (Rubenowitz 1992, 2004). The results are linked with each theory. In the 
study all parts of each theory was not presented, for example didn’t all the elements of Herzberg 
motivation hygiene profile come up (Herzberg, 1974, 2003). 

Key words: work motivation, patient hotel, sense of coherence, Fogg Behavior Model, 
Herzberg motivation hygiene profile, Rubenowitz theory 
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Inledning 
Motivation är konsten att hjälpa människor att fokusera sina tankar och sin energi på att utföra 
sitt arbete så effektivt som möjligt. . . . att skapa betingelser som tillåter var och en, med alla sina 
fel och brister, att utföra sitt arbete på toppen av sin förmåga. (Gellerman, 1995, s.11-12) 

Ett intressant område inom psykologi är motivation. Eftersom människor spenderar en stor del 
av sin tid på arbetet krävs en bra arbetsmotivation för att individer ska stanna kvar på 
arbetsplatser. Hög arbetsmotivation anses öka individers välmående och motiverade individer 
anses ha drivkraft att göra sitt bästa oavsett hur uppgiften ser ut, samt vara mer ihärdiga, 
kreativa och produktiva (Amabilie, 1993). 

I början av 1900-talet motiverades anställda med strikt ledarskap, det handlade om byråkrati, 
auktoritet och regler, där det gjordes tydliga skillnader mellan anställda och ledningen. 
Arbetsgivare menade att anställda endast arbetar effektivt om de är rädda för att förlora sina 
arbeten, det utövades konstant övervakning och beordrande av arbetsuppgifter för att de 
anställda skulle arbeta effektivt (Reis & Peña, 2001). Motivation ansågs inte vara någonting som 
individen styrde utifrån sig själv, utan individen betraktades genom ett behavioristiskt 
perspektiv, där inlärning och beteende skapades genom belöningar och bestraffningar (Hein, 
2012). 

Sedan växte den humanistiska psykologin fram i början av 1960-talet, vilket ledde till ett 
intresse för det mänskliga medvetandet, där individen genom ett livslångt lärande har möjlighet 
att utvecklas till sin fulla potential. Humanistiska psykologin har haft ett stort inflytande på 
klassiska motivationsteoretiker som exempelvis Frederick Herzberg. Humanistiska psykologin 
har även påverkat senare motivationsteorier, framförallt den positiva psykologin som grundats 
på 2000-talet av Martin Seligman och Mihaly Csikszentmihalyi, som handlar om individens 
ansvar för sin egen lycka genom att välja sin attityd och reaktion (Hein, 2012). 

Enligt Rubenowitz (2004) finns en fördom att arbetstrivsel och prestation inte går att förena, 
fördomen baseras på att individen i grunden anses ointresserad och oengagerad av sitt arbete. 
Vidare skriver Rubenowitz (2004) att alla inte trivs på sina arbeten kan bero på arbetsplatsers 
ledning, administration eller dess personalpolitik som tillämpas och som inte alltid intresserar 
och engagerar de anställda. En individs personlighetsdrag påverkas av förhållandena i 
omvärlden, även på arbetet. De drag som en anställd uppvisar behöver inte vara givna, utan de 
kan påverkas och ändras (Rubenowitz, 2004).  

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när en chef ska motivera sina anställda, som deras 
personlighet, arbetsuppgift, lön och samarbete. Det går inte att säga att det finns en 
motivationsteori som är rätt, alla individer är olika och fungerar på olika sätt (Gellerman, 
1995). Motivationsteorierna som ingår i föreliggande arbete är KASAM (Antonovsky, 1991, 
1996), Fogg Behavior Model (Fogg, 2009, 2015), Herzbergs tvåfaktorteori (Herzberg, 1974, 
2003) och Rubenowitz teori (Rubenowitz 1992, 2004).  

Känsla av sammanhang 
När patienthotell Vistet rekryterade personal använde de sig av teorin KASAM som myntades 
av Antonovsky på sent 1900-tal, KASAM är en förkortning av känsla av sammanhang eller på 
engelska sense of coherence (SOC) (Nilsson, 2002). KASAM är ett salutogent synsätt, som 
fokuserar på att främja och förklara hälsa (Gassne, 2008). Inriktningen ska vara mot hälsa, inte 
mot sjukdom (Antonovsky, 1996). KASAM är en global inriktning och beskriver i vilken 
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utsträckning individen ser sin miljö som begriplig, hanterbar och meningsfull (Antonovsky, 
1991).  

Enligt Nilsson (2002) kan KASAM beskrivas som ett pussel, där livet består av delar av olika 
kategorier från livet och när alla delar faller på plats bildas en helhet. I tidigare forskning kring 
arbetslivet visas att individer med hög KASAM hade mindre stressymptom och trivdes bättre på 
arbetet (Nilsson, 2002). 

När individen stöter på situationer som är negativa uppstår ett spänningstillstånd och på grund 
av att situationer kan vara negativiteter eller förluster som inte är önskvärda måste situationer 
hanteras. Antonovsky tog fram tre komponenter som kan hjälpa individen att hantera 
situationer. När situationer blir begripliga, hanterbara och meningsfulla uppstår KASAM. 
Beroende på hur individen bemöter situationer kan det bli ett positivt utfall (Gassne, 2008). 

Antonovsky (1967, refererad i Nilsson, 2002) var inte den förste som gick i dessa tankar, han 
var däremot den förste som gjorde ett försök att organisera tankarna och utvecklade metoder 
för att mäta känsla av sammanhang hos individer. För att mäta KASAM har en skala med 29 
objekt införts, objekten är graderade i en sjugradig skala där alla komponenter i KASAM finns 
med. Det har även tagits fram en förkortad skala med 13 objekt. Antonovsky menade att 
KASAM ska ses som en enhet, inte delas upp efter de tre komponenterna vilket stöds av senare 
faktoranalyser. Antonovsky presenterar KASAM som stabil under en längre tid, men att den 
kan ändras på grund av stora händelser i en persons liv (Holmberg, Thelin, & Stiernström, 
2004). 

Begriplighet. 
Enligt Nilsson (2002) kan begriplighet förklaras som jag vet och utgör den kognitiva 
komponenten i KASAM (Gassne, 2008). Den visar i vilken grad en individ uppfattar 
information om den sociala miljön och sig själv, inte bara förklarligt utan även logiskt och 
strukturerat (Zimprich, Allemand, & Hornung, 2006). Detta innebär hur väl en individ förstår 
händelser. Exempelvis med hög grad av begriplighet framstår händelser som förnuftiga, även 
olyckliga incidenter kan förstås. (Nilsson, 2002). När en händelse återkommer och individen 
måste hantera den flera gånger skapas en erfarenhet och händelsen blir därmed begriplig och 
förutsägbar (Gassne, 2008). 

Begriplighet är en viktig komponent för att kunna gå vidare till hanterbarhet, en individ som 
uppfattar världen som kaosartad har ofta svårare att handskas med händelser (Hanson, 2004). 

Hanterbarhet. 
Hanterbarhet handlar om att kunna hantera motgångar, antingen kan det vara att hantera ett 
problem med egna resurser eller med hjälp av exempelvis ens partner, vänner, arbetskamrater 
eller Gud (Nilsson, 2002). En hög hanterbarhet kan leda till att individen känner sig mer som 
en aktör än ett offer i motgångar (Gassne, 2008). Individen ska kunna känna sig rättvist 
behandlad och inte känna sig som ett offer. Hanterbarhet kan beskrivas som jag kan (Nilsson, 
2002), en instrumentell komponent som beskriver personens (Zimprich et al., 2006) tro att 
kunna hantera motgångar eller krav som ställs på honom/henne (Hanson, 2004). 

Meningsfullhet. 
Den viktigaste komponenten i KASAM menar Antonovsky (1991, refererad i Nilsson, 2002) är 
meningsfullhet, som kan beskrivas som jag vill och är komponenten som påverkar 
motivationen. Vid en utmaning försöker individer att se meningen i utmaningen och ta sig 
igenom den. Situationen ska vara känslomässig, inte bara kognitiv, för att personen ska lägga 
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energi och engagemang i situationen (Nilsson, 2002). Anser personen att livet är värt att 
engagera sig i så upplever han/hon meningsfullhet (Gassne, 2008; Cilliers, 2011). ”Den som 
har ett Varför att leva uthärdar nästan varje Hur” (Hanson, 2004, s.115). Om personen 
upplever meningsfullhet och motivation kommer han/hon troligtvis att lösa uppgiften genom 
att skaffa sig ny kunskap och/eller resurser (Hanson, 2004). 

Fogg Behavior Model 
Fogg Behavior Model (FBM) består av tre faktorer; motivation, förmåga och ”trigger”. För att 
kunna utföra ett målbeteende måste individen vara motiverad, ha förmågan och ”triggas” att 
utföra beteendet (Fogg, 2009). Alla faktorer måste introduceras i samma ögonblick för att ett 
beteende ska förekomma (Fogg, 2009; 2015). Det som utskiljer Fogg behavior model är att tre 
faktorer som kommer tillsammans bildar ett beteende. Modellen förklarar varje enskild faktor 
och kan hjälpa till att höja motivationen eller förmågan att nå ett målbeteende (Fogg, 2015). 

Fogg (2009) menar att motivation och förmåga hänger ihop. Har en individ en låg förmåga att 
utföra ett beteende kommer även motivationen att vara låg, är däremot förmågan hög kommer 
även motivationen att vara hög. Exempel, motivationen att gå på ett möte på arbetet. Att gå på 
mötet ses som en enkel uppgift, alltså har personen en hög förmåga. Motivationen kan variera, 
om motivationen är låg kommer sannolikt personen inte att gå på mötet, är motivationen 
däremot hög kommer troligtvis personen att gå på mötet. De som har rätta ”triggers” 
tillsammans med hög motivation och hög förmåga kommer troligtvis utföra beteendet. Om det 
istället skulle vara ett matematiskt pussel, som måste lösas innan den anställde kan gå på mötet 
är förmågan låg. En individ kan ha en hög motivation, fast sakna förmåga att lösa det 
matematiska pusslet. Exemplet visar tydligt att en kombination av motivation och förmåga krävs 
för att uppnå ett målbeteende. Att öka motivationen är inte alltid det rätta, utan det kan vara 
att öka förmågan istället och i vissa fall kan hjälp från en kollega öka förmågan. För att uppnå 
ett målbeteende får inte ”triggers” glömmas bort (Fogg, 2009).  

 

Figur 1. Fogg behavior model anpassad efter Fogg (2015). 
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Som Figur 1 visar finns det en handlingslinje, som individen måste komma över för att 
”triggers” ska leda till målbeteende. Individen måste alltså ha en kombination av motivation 
och förmåga, när de tillsammans kommer över handlingslinjen hjälper ”triggers” till för att nå 
målbeteendet (Fogg, 2015). ”Triggers” är nödvändigt för att ett beteende ska ske även om 
individen har hög motivation och hög förmåga. Exempel, ett mål är att gå på reflektionsmöte 
varje dag, förmågan finns och motivationen är hög. För att verkligen gå på reflektionen varje 
dag krävs ”triggers” som säger nu är det en bra tid. Om inte ”triggers” finns kommer sannolikt 
inte personen att gå på reflektion varje dag (Fogg, 2009). 

Motivation. 
Motivation kan delas upp i tre olika kategorier där varje kategori har två sidor, sensation, 
förväntan och tillhörighet (Fogg, 2015). Sensationens två sidor är njutning/smärta, där 
resultatet kommer direkt eller tätt inpå, det är saker som händer i nuet och som individer 
reagerar på, exempelvis hunger. Njutning och smärta är kraftfulla motivatorer, men det behöver 
inte vara de ideala motivatorerna (Fogg, 2009).  

Förväntan är hopp/rädsla och gäller resultatet av någonting bra eller dåligt som kan komma att 
inträffa. Denna kategori kan ibland vara mer kraftfull än njutning/smärta, eftersom att den kan 
visas i vardagen, exempelvis den som är rädd för sprutor tar vaccin sprutor för att överkomma 
sin rädsla. Ingen av kategorierna kan sägas vara mer kraftfull än de andra utan individen måste 
ta hänsyn till sin situation och utifrån den se vad som passar bäst (Fogg, 2009). 

Tillhörighetens två sidor är social acceptans/avslag och påverkar vårt sociala beteende. Det kan 
vara de kläder vi bär eller språket vi talar. Kategorin kan ses på två olika sätt, antingen påverkas 
vårt sociala beteende för att vi vill vinna andras sociala acceptans eller för att vi vill undvika att 
få socialt avslag. Med dagens teknik blir det lättare att motivera individer genom social 
acceptans eller socialt avslag, ett exempel på när hög motivation för social acceptans skapas är 
Facebook som uppmanar att lägga upp nya profilbilder eller texter på väggen för att bli socialt 
accepterad (Fogg, 2009). 

Förmåga. 
Förmågan kan ökas på två sätt, det ena är att ge ny kunskap för att lära sig eller förenkla 
beteendet (Fogg, 2015). För att öka förmågan hos en individ går det i allmänhet inte att lära 
personen nya saker för det kräver en ansträngning och människor tenderar att vara lata. Istället 
måste beteenden bli enklare att utföra för att öka förmågan (Fogg, 2009).  

Förmågan kan ses som en kedja som bygger på olika delar, går någon del sönder går hela kedjan 
sönder. Förmågan måste innehålla alla delar för att uppgiften ska lyckas, vad som fungerar för 
en person behöver inte fungera för andra. Den första delen är tid, om tid finns underlättar det 
medan brist på tid försvårar. Den andra delen är pengar, finns pengar underlättar det och 
saknas de försvåras målbeteendet. Den tredje delen är fysisk ansträngning, exempelvis en resa 
längre bort, sker resan till fots blir förmågan låg, medan resan blir enkel med flyg. Den fjärde 
delen är hjärncykler som får oss att tänka, om vi måste tänka mycket eller tankarna konkurrerar 
med annat bli förmågan låg. Den femte delen är socialt avvikande beteende, en individ kan bete 
sig socialt avvikande för att nå sitt mål och förmågan blir låg. Den sista delen, icke rutin betyder 
att individer ofta söker i rutiner efter svar, om målbeteendet är utanför individens rutin blir 
förmågan lägre (Fogg, 2009). ”Simplicity is a function of a person’s scarcest resource at the 
moment a behavior is triggered” (Fogg, 2009, s.6). När individen har alla sex delar i kedjan 
minskar hindret för att utföra målbeteendet. För att utföra ett målbeteende så snabbt som 
möjligt måste individen se uppgiften som enklare (Fogg, 2009).  
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”Triggers”. 
En ”trigger” kan vara ett alarm, ljud eller magen som kurrar. För att ”triggern” ska fungera 
måste den först upptäckas, sedan måste den kopplas samman med ett målbeteende och till sist 
krävs kombinationen av motivation och förmåga för att utföra ”triggern” (Fogg, 2009). 

Fogg (2009) beskriver olika typer av ”triggers”. Den första är gnistan som motiverar beteende 
och fungerar bäst när individen har låg motivation, exempelvis en video eller text som 
påminner om beteendet. Den andra är förenkling som passar de med hög motivation och låg 
förmåga, tanken är att sätta igång beteendet och samtidigt få det att verka enklare, de kan 
”triggas” på samma sätt som med en gnista. Den tredje typen är signal som påminner och 
fungerar bäst när individer har både motivationen och förmågan att utföra ett målbeteende 
(Fogg, 2009). Det bästa är att ha så lite information i en ”trigger” att det får beteendet att verka 
enkelt och icke påtvingat (Fogg, 2015). 

Herzbergs tvåfaktorteori 
Motivations-hygienteorin kallas ofta tvåfaktorteorin och beskriver hur arbetstillfredsställelse och 
missnöje påverkas av olika faktorer på arbetet (Herzberg, 1974). Herzberg (2003) är teorins 
grundare, till en början gjorde han studier på ingenjörer och revisorer, sedan har flertaliga 
studier gjorts i ett antal olika populationer för att få validitet hos teorin. 

Det visades finnas en rad faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse och prestation (Herzberg, 
1974). Individen har två skilda kategorier av faktorer som måste tillfredsställas för att uppleva 
motivation respektive motverka missnöje (Lundberg, Gudmundson, & Andersson, 2009). 
Herzberg (1974; 2003) ansåg det fanns en skillnad mellan vissa faktorer, de faktorer som gjorde 
de anställda nöjda var inte samma faktorer som gjorde de anställda missnöjda, därmed bildade 
Herzberg motivationsfaktorer och hygienfaktorer. De faktorer som gjorde anställda nöjda och 
missnöjda var inte desamma, därför är arbetstillfredsställelse och arbetsmissnöjde inte varandras 
motsatser (Herzberg, 2003).  

 

Figur 2. Herzberg tvåfaktorteori anpassad efter Herzberg (1974). 
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Motivationsfaktorer. 
Motivationsfaktorer är det inre som medarbetarna tycker är extraordinärt utöver arbetet, 
motivationsfaktorer verkar motiverande och påverkar arbetsglädjen och skapar 
arbetstillfredsställelse. Faktorerna är prestation, erkännande, arbetet i sig, ansvar, befordran och 
utveckling (Herzberg, 1974). Faktorerna påverkar arbetstillfredsställelsen i långa loppet och 
skapar positiva attityder hos de anställda. Uteblivna motivationsfaktorer skapar dock inte 
missnöjde (Tietjen & Myers, 1998). 

Hygienfaktorer. 
Hygienfaktorer är yttre omständigheter som medarbetarna upplever som självklarheter. 
Hygienfaktorerna ökar inte motivationen eller arbetsglädjen. Avsaknaden av faktorerna kan 
däremot leda till negativa effekter för motivationen och arbetsglädjen. Faktorerna är företagets 
policy och administration, ledningen, mellanmänskliga relationer, arbetsförhållande, lön, status 
och trygghet (Herzberg, 1974). Anställda som är missnöjd på sin arbetsplats kommer att nämna 
de faktorer som ingår i hygienfaktorer, klaga på att de inte är bra. Även om dessa faktorer är bra 
på arbetsplatsen kommer den anställda inte att känna sig motiverad om inte 
motivationsfaktorerna finns (Herzberg, 2003).  

Rubenowitz teori 
Enligt Rubenowitz (1992) finns det fem grundförutsättningar i de psykosociala kraven från 
anställda på en arbetsplats som har betydelse för de anställdas arbetstillfredsställelse och 
arbetsmotivation, nämligen inflytande och kontroll över arbetet, ett positivt 
arbetsledningsklimat, god arbetsgemenskap, stimulans från arbetet och optimal arbetsbelastning 
(Rubenowitz, 1992). 

I dagens samhälle är i allmänhet individens trygghetsbehov och fysiologiska behov tillgodosedda 
på arbetsplatser. Tidigare fanns det inte tillräckligt med kunskap och teknik, men med den 
tekniska utvecklingen kunde ergonomin utvecklas och idag ser människor god ergonomi som 
en självklarhet på arbetsplatser. Därmed kan anställda idag ställa högre krav som leder till högre 
arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation (Rubenowitz, 2004). 

Enligt Rubenowitz (2004) finns ett tydligt samband mellan arbetstillfredsställelse/motivation 
och produktivitet, har de anställda hög arbetstillfredsställelse/motivation ökar produktiviteten. 
På senare år har forskning börjat visa att upplevelsen av att vara produktiv och ha varierande 
arbetsuppgifter kan leda till högre arbetstillfredsställelse, motivation och produktivitet. Utanför 
själva arbetet har arbetsgruppen betydelse, om anställda trivs och har roligt på arbetet blir de 
även mer produktiva (Rubenowitz, 2004). 

Inflytande och kontroll över arbetet. 
Till en viss del är tekniska och administrativa system självstyrande, vilket kan ge de anställda 
inflytande och kontroll över arbetet genom att den anställde får möjligheten att själv styra 
administrativa system. Därmed kan förutsättningen i hög grad ge den anställde kontrollen över 
sitt eget arbete och arbetssätt (Rubenowitz, 1992). 

Ett positivt arbetsledningsklimat. 
Ett positivt arbetsledningsklimat innebär att ha tillförlitlig kommunikation samt samförstånd 
med överordnade. De underordnade ska ha en öppen kommunikation med överordnade kring 
arbetet. Den överordnade ska kunna ge konstruktiv kritik och komma med idéer till den 
underordnades arbete (Rubenowitz, 1992). 
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God arbetsgemenskap. 
God arbetsgemenskap innebär att ha en bra gruppsammanhållning och lojalitet i 
arbetsgruppen, kunna arbeta gemensamt som ett team, kunna stötta varandra och 
kommunicera (Rubenowitz, 1992). 

Stimulans från arbetet. 
Stimulans från arbetet kan uppnås om arbetet upplevs intressant och erbjuder utmaningar för 
de anställda samt om det finns utrymme för att använda sina förmågor och kunskaper 
(Rubenowitz, 1992).  

Optimal arbetsbelastning. 
En optimal arbetsbelastning omfattar krav som varken är för höga eller för låga. Arbetets krav 
får inte vara för tungt varken fysiskt eller psykiskt, samtidigt som kraven inte får vara för lågt 
ställda för då upplevs arbetet inaktivt och tråkigt för den anställde (Rubenowitz, 1992).  

Arbetsmotivation på patienthotell Vistet 
Detta examensarbete undersöker arbetsmotivation på patienthotellet Vistet i Sunderbyn som 
öppnades i september 2014 och är ett komplement till Sunderby sjukhus. Patienthotellet hör 
till division service som ligger under Norrbottens läns landsting. I en ny verksamhet finns 
chansen att anställa de som brinner för verksamheten och från början är engagerade och 
motiverade i arbetet. Det som fångade intresset ur ett psykologiskt perspektiv var att det i 
verksamheten skapats en ny arbetsgrupp från grunden vilket kan ha haft särskild betydelse för 
arbetsmotivationen. 

Ett patienthotell är en del av ett sjukhus som erbjuder boende och måltider i en hotellmiljö och 
patienter får en trygghet genom de medicinska insatser som erbjuds (Socialstyrelsen, u.d.). 
Patienthotell Vistet är en komplettering till vårdavdelningarna på Sunderby sjukhus och strävar 
efter en hälsofrämjande miljö för att uppmuntra gästernas läkning (Norrbottens läns landsting, 
2015). 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att få en inblick i hur patienthotellet Vistet har skapat en 
arbetsgrupp, för att sedan undersöka vilka faktorer som påverkar anställdas arbetsmotivation, 
samt se om sammansättningen av arbetsgruppen bidrar till arbetsmotivation. 

 Hur har verksamheten sammansatt arbetsgruppen för att få bästa möjliga 
arbetsmotivation? 

 Vilka faktorer påverkar anställdas arbetsmotivation på patienthotell Vistet? 
 Har arbetsgruppens sammansättning bidragit till arbetsmotivation på patienthotell 

Vistet? 

Metod 
Respondenter 
Elva personer har intervjuats, tre servicemedarbetare, sju vårdpersonal samt en 
verksamhetschef. Servicemedarbetarna var i 30-års åldern och vårdpersonalen var mellan 40-60 
år.  

Sjuksköterskorna som arbetade på patienthotellet arbetade ungefär hälften av tiden som 
sjuksköterska och hälften av tiden i receptionen. I receptionen tog de emot tidsbokningar och 
rumsbokningar. Samt fanns tillgängliga för medicinska frågor från gästerna eller från andra 
kliniker som ringde in. Sjuksköterskorna ansvarade för de medicinska insatserna samt fanns till 
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för att gästerna skulle få den vård och behandling som de var ordinerade att få. De kunde 
exempelvis hjälpa till med förberedelser inför operation, hjälpa till med skötsel av stomipåse, 
samt vara behjälplig med smärtpumpar, smärtlindring, dropp och tillsyn. Undersköterskorna på 
patienthotellet ansvarade i första hand för omvårdnaden av gästerna. Exempelvis provtagning, 
omläggning och förberedelser om gästen skulle vidare till sjukhuset samt se till att gästerna har 
fått den hjälp de behövt. Undersköterskorna hjälpte även till med bäddning av sängar när 
servicemedarbetarna hade hög arbetsbelastning. Servicemedarbetarna ansvarade för städning 
inklusive tvätt och disk samt maten på patienthotellet. Några av servicemedarbetarna var även 
utbildade massörer och bistod med massage vid tillfälle. 

Material 
Detta examensarbete var en kvalitativ studie, som enligt Howitt (2013) baseras på text istället 
för numerisk data. Första intervjun var en öppen intervju och gjordes med verksamhetschefen 
kring valet av arbetsgruppen och under studien har en personlig kommunikation funnits kvar. 
Enligt Howitt (2013) har en öppen intervju ingen förutbestämd struktur. Intervjuformen valdes 
på grund av att rekryteringen av personal gjordes annorlunda än det normala. 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 10 medarbetare, där olika frågeområden skulle 
besvaras, områdena var mål och visioner, utveckling och gemenskap, delaktighet, psykosociala 
och fysiska arbetsmiljön. För att få en fördjupning ställdes följdfrågor efter varje frågeområde, 
intervjuguide finns i bilaga. Enligt Howitt (2013) utgår semistrukturerade intervjuer från en 
mall där en övergripande struktur finns med förutbestämda frågor, intervjupersonen får prata 
fritt, följdfrågor bestäms utifrån intervjupersonens svar.  

Procedur 
Inför urvalet av respondenter skickades en kort presentation om studien ut till de anställda på 
patienthotellet, därefter valde verksamhetschefen ut respondenterna. Motivet till att 
verksamhetschefen valde ut respondenterna var hög arbetsbelastning, respondenterna för dagen 
valdes utifrån medarbetarnas arbetsbörda just den dagen. Den första intervjun med 
verksamhetschefen spelades inte in, eftersom den öppna intervjun liknade mer ett samtal och 
verksamhetschefen visade dokument och presentationer som använts vid rekrytering av 
personal. Rekryterings materialet som använts skickades till intervjuaren, därefter har en öppen 
kommunikation funnits. Övriga intervjuer valdes att spelas in för att få med allt material, om 
respondenterna gav samtycke till detta.  

Inledningsvis kontaktades verksamhetschefen på patienthotellet och en intervju genomfördes i 
februari 2015. En genomgång av valet av arbetsgrupp skedde för att få en tydligare bild av deras 
ambition att skapa en dynamisk arbetsgrupp. Sedan bestämdes datum för övriga intervjuer. De 
10 övriga intervjuerna, som ingick i studien skedde i slutet av mars 2015 med två intervjuer per 
dag. Intervjuerna inleddes med att informera om de forskningsetiska aspekterna enligt 
Vetenskapsrådet (2008) vilket innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonen ska 
samtycka till medverkan i studien, även rätten att bestämma medverkandets längd och villkor 
utan att påverkas negativt. Konfidentialitetskravet innebär att studier som omfattar etiskt 
känsliga uppgifter bör undertecknas med tystnadsplikt, uppgifter bör förvaras på ett sådant sätt 
att ingen utomstående kan identifiera uppgifterna, även att det ska vara omöjligt för 
utomstående att nå uppgifterna. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna för studien inte får 
lämnas ut för icke vetenskapliga ändamål, uppgifterna som påverkar intervjupersonen får inte 
användas för åtgärder eller beslut utan medgivande. Informationskravet innebär att informera 
intervjupersonen om syfte, frivillighet och rätten att avbryta. De 11 respondenterna 
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informerades om de forskningsetiska aspekterna. Intervjuerna med de 10 medarbetarna 
dokumenterades genom inspelning efter deras godkännande. 

Intervjun med verksamhetschefen fokuserade på hur patienthotellet strävat efter att skapa en 
dynamisk och motiverad arbetsgrupp inför verksamhetens start. Övriga intervjuer fokuserade på 
hur medarbetarna såg på arbetsgruppen, hur de blev motiverade och hur de såg på dynamiken. 

Intervjuerna genomfördes på olika platser på patienthotellet, eftersom verksamhetschefen valde 
plats beroende på hur det såg ut på patienthotellet den dagen. Om verksamhetschefen var borta 
för dagen eller stunden intervjuerna skedde, genomfördes intervjuerna på chefens kontor. I 
annat fall skedde intervjuerna på deras spa avdelning. Eftersom respondenterna valdes ut den 
dagen intervjuerna skedde var alla öppna med vilka som skulle på intervju eller vilka som blivit 
intervjuade. På spa avdelning var det lugnare och ingen kunde gå förbi eller se in under 
intervjun. Hela intervjun kunde ske ostört på spa-avdelningen, det negativa med spa-
avdelningen var att en bubbelpool lät lite högt en gång i timmen och störde några intervjuer. 

Databehandling 
Intervjuerna transkriberades direkt efter varje intervju för att lättare kommas ihåg, även om 
intervjuerna spelades in. Om endast anteckningar görs glöms viktig information lättare, om 
flera intervjuer sker på samma dag kan det vara lättare att blanda ihop de olika intervjuerna. 
Transkriberingarna användes för att göra en tematisk analys där, olika teman valdes ut; trivsel 
och dynamik, utveckling och kunskap, delaktighet och gemenskap, återkoppling och feedback, 
mål och visioner, arbetsmiljö och arbetssätt. Till en början formades intervjuguiderna efter de 
olika teorier som presenterats i inledningen, därav formades även den tematiska analysen till 
viss del utifrån teorierna. De olika teman som presenterats i resultat och analys är de teman 
som framkom utifrån respondenternas svar från intervjuerna. 

Resultat och analys 
Patienthotell Vistet 
Informationen kring patienthotell Vistet baseras på en intervju med verksamhetschefen. 
Verksamheten är en hälsofrämjande arbetsplats, där det strävas efter en helande miljö för 
gästerna. Det är en arbetsplats med noga genomtänka färgval präglat av ett hälsotänk, där 
personalen var handplockade utifrån sin bakgrund och personligheter. På patienthotellet fanns 
det en verksamhetschef och 23 anställda, som var sjuksköterskor, undersköterskor och 
servicemedarbetare.  

Patienthotellet som var en del av vårdförloppet fanns för bibehållen medicinsk trygghet, 
strävade efter hotellkänsla istället för sjukhuskänsla. Det fanns således ingen sjukhusutrustning 
på rummen, personalen fanns tillgänglig för att påskynda läkning för gästerna och de kunde 
stötta och hjälpa med de medicinska insatser som behövdes. Patienthotellet erbjöd vård och 
behandling för de som var i behov av sjukhusanslutning. Gästerna som kom till patienthotellet 
var tvungna att klara sin egen vård, kunna ta emot och ge instruktioner och vara orienterade i 
tid och rum. Patienthotellets gäster kunde vara de som skulle besöka sjukhuset, de som kom 
från sjukhuset, närstående samt externa gäster.  

Dynamiskt motiverad arbetsgrupp 
Under intervjun med verksamhetschefen beskrevs hur patienthotell Vistet skapat en dynamiskt 
motiverad arbetsgrupp. Patienthotell Vistet invigdes den 1:a september 2014 och arbetet med 
att skapa en dynamisk arbetsgrupp startades redan i början av 2014. Patienthotellets 
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rekryteringsarbete bestod av en kombination av både intervjuer och seminarier i syfte att skapa 
en dynamisk och motiverad arbetsgrupp.  

Det var ett stort intresse av att få arbeta på patienthotell Vistet, som mottog cirka 500 
ansökningar till de 23 utlysta tjänsterna. Ett urval gjordes och 144 personer fick komma vidare 
till nästa fas, som var ett seminarium. De kallade fick inför detta seminarium information om 
vad patienthotellet erbjuder, vad de skulle bidra till, vad för patienter som kunde komma att 
behandlas samt tilltänkt arbetsfördelning. De kallade fick komma 12 sökande åt gången, varav 
fyra sjuksköterskor, fyra undersköterskor och fyra servicemedarbetare på varje seminarium. 
Inledningsvis presenterade verksamhetschefen patienthotellet, varför han/hon valt att vara chef 
samt patienthotellets visioner för framtiden.  Efter presentationen av patienthotellet fick varje 
sökande presentera sig själv kort samt vad de skulle bidra med på patienthotellet. Därefter fick 
alla ett papper med 30 värdeord, som de fick läsa igenom och fundera över vilka fem av dessa 
de tyckte skulle prägla patienthotellet. Vidare blev de indelade i grupper om fyra, där de fick 
diskutera vilka fem värdeord de gemensamt skulle presentera för övriga på seminariet. Under 
gruppdiskussionen gick de rekryteringsansvariga runt för att se hur samarbetet fungerade och 
hur de olika individerna agerade för att bilda sig en uppfattning om de sökande. De värdeord 
som valdes ut under dessa seminarier är idag patienthotellet bas till värdegrunden. 
Fortsättningsvis informerades de sökande om hur den fortsatta rekryteringen skulle gå till, samt 
att urvalet skulle baseras på bakgrund, erfarenhet och personliga egenskaper så som driven, 
idéer, social och rutin för att skapa en dynamisk arbetsgrupp. Seminariet avslutades med 
reflektioner och varje sökande fick berätta vad de tog med sig från dagen. 

I nästa steg gick 38 sökande vidare till en intervju. Inför intervjun fick varje sökande göra ett 
test och de skulle även låta tre andra personer, som den sökande kände, exempelvis en anhörig, 
en arbetskamrat och en vän göra testet. Testet gick ut på att den sökande skulle rangordna sig 
själv bland olika egenskaper, vilket även de andra personerna skulle göra. Vid intervjun gick 
rekryteringsansvarige tillsammans med den sökande igenom vad för resultat den sökande hade 
fått. Motivet till att även låta andra rangordna de sökande var att få vetskap om hur andra 
uppfattade de sökande samt om andras rangordning skiljde från hur de uppfattade sig själv. 
Utifrån testet kunde rekryteringsansvarige se vad för egenskaper som de sökande hade, för att 
kunna få en variation i arbetsgruppen och personer med olika egenskaper. Med utgångspunkt i 
de tidigare beskrivna seminarierna och intervjuerna skedde ett urval av en arbetsgrupp på 23 
personer, som nu arbetar på patienthotell Vistet. För övrigt arbetar patienthotell Vistet utifrån 
KASAM (känsla av sammanhang) i strävan efter en dynamisk och motiverad arbetsgrupp. 

Vad är motivation för dig 
Respondenterna fick till en börja beskriva vad motivation var för dem, de beskrev att 
motivation var att få lära sig nya saker och utvecklas i det samt, även nya utmaningar. Trivsel var 
en punkt som många ansåg var viktigt, trivdes de anställda med varandra spelade det ingen roll 
om arbetet var påfrestande för de blev ändå motiverade om de trivdes med varandra. 
Delaktighet och samarbete var även faktorer som påverkade, liksom omväxling att få prova på 
olika saker och arbeta med olika arbetsuppgifter. De var även motiverade av att gästerna mådde 
bra, av att kunna hjälpa till med sin kunskap vid frågor och vägleda, och av att känna att de 
gjort ett bra arbete. Sedan nämndes även planering med uppsatta mål, en positiv inställning, att 
ha roligt, arbetsmiljö, kvalitetsförbättringar och ansvar för olika saker. 

Faktorer respondenterna nämnde som minskade deras motivation var att det ibland kunde bli 
fysiskt trötta på grund av stress, exempelvis när de var underbemannade och inte fick tiden att 
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räcka till. De menade att brist på tid, dålig framförhållning och negativitet bidrog till minskad 
motivation. 

Resultaten är presenterade utifrån en tematisk analys där sex olika teman ingår; trivsel och 
dynamik, utveckling och kunskap, delaktighet och gemenskap, feedback och återkoppling, mål 
och visioner samt arbetsmiljö och arbetssätt. 

Trivsel och dynamik 
Alla respondenter sade att de trivdes på patienthotellet, men svaren varierade om vilka faktorer 
som bidrog till deras trivsel. Flera tyckte att själva arbetsuppgifterna var roliga, de kunde vara ett 
omväxlande arbete beroende på befattning. Trots att det kunde bli stressigt ibland upplevde de 
flesta att det var positivt och roligt när det var mycket att göra. Några tyckte även att det var 
roligare när det var många patientgrupper, det blev inte bara en som det annars var på en 
vårdavdelning. Arbetsmiljön var en faktor som även påverkade trivseln, de anställda tyckte det 
var roligt med ett nystartat patienthotell, de fick vara med och bygga upp någonting nytt. De 
upplevde även att de var en bra arbetsgrupp och hade en bra chef som tog tillvara på deras 
kunskaper vilket gjorde att de trivdes. Enligt Rubenowitz (2004) har varierande arbetsuppgifter 
visat en koppling mellan arbetsmotivation och produktivitet, arbetstrivsel var den förutsättning 
som påverkade en anställd utanför själva arbetet. Vidare skriver Rubenowitz (1992) att 
grundförutsättningen optimal arbetsbelastning är när en anställd upplever arbetet optimalt, 
varken för lätt eller för tungt. De flesta anställda på patienthotellet beskrev att deras 
arbetsbelastning var optimal, vad som var optimalt för varje enskild var olika och 
arbetsbelastningen gick i omgångar beroende på antalet gäster.  

Respondenterna tyckte det var viktigt med trivsel på arbetsplatsen för att vara motiverad, 
respondenterna sade att det var svårt att hitta någon motivation att komma till arbetet om de 
inte trivdes. De blev mer positiva i arbetet om de trivdes. Motivationen påverkades speciellt om 
någon inte trivdes i gruppen, respondenterna uppfattade att alla trivdes i gruppen och de tyckte 
att de hade en bra gruppsammanhållning. Det var även viktigt att gästerna som kom in trivdes 
för de höjde motivationen för personalen. Enligt Herzberg (1974) finns det hygienfaktorer som 
gör en anställd nöjd eller missnöjd, men är inget som höjer motivationen. De anställda på 
patienthotellet beskrev att de påverkades mer om någon inte trivdes än om någon trivdes, vilket 
kunde kopplas till Herzbergs (1974) hygienfaktorer. 

Alla respondenter var positivt inställda till arbetet, de ville göra ett bra arbete och ha roligt och 
känna att de ville komma till arbetet varje dag. De tyckte det var roligt med en ny arbetsplats, få 
bygga upp någonting nytt och få nya arbetskamrater och, när många utifrån kom och frågade 
hur de hade det på patienthotellet och ville se hur det såg ut. Några respondenter sade att de 
var lyckligt lottade att få arbeta på patienthotellet, att de hade fått chansen att bygga upp allt 
och få vara med i den nya verksamheten. De flesta respondenter sade att de trivdes bra i yrket 
och att det var roligt att få komma till arbetet, de såg varje dag som en ny dag med chans att få 
lära sig någonting nytt eller få nya möjligheter. När det uppstod negativiteter beskrev 
respondenterna att många kunde dras med, men det var ändå en del som sade att de inte blev 
berörda om det uppstod negativiteter eller om någon klagade på att de hade mycket att göra 
den dagen innan de ens hade börjat arbeta. Var det någonting positivt spreds även det snabbt 
och de kunde höja hela arbetsgruppen. Några respondenter sade att de måste ta dagen som den 
kommer, timma för timma. Det gick inte att på morgonen stressa upp sig för någonting som 
inte var förutbestämt. Det var bättre att se på dagen positivt och ta en sak i taget, då kommer 
inställningen bli mer positiv. De anställda tyckte att det genomstrålade en positiv inställning på 
patienthotellet, om det uppstod negativiteter, var det kortvarigt. De tyckte att det krävdes få 
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personer för att sprida positiviteter eller negativiteter, alla föredrog en positiv inställning även 
om arbetet var krävande vissa dagar.  

Alla tyckte att de kunde säga om någonting hade varit jobbigt, men att det inte behövde vara 
någonting som skulle genomsyra hela arbetsplatsen. Det var viktigt att bilda en egen 
uppfattning om varje situation och gäst. De flesta sade att det var mycket roligare att jobba med 
någon som var positiv: ”det är klart att en eller annan någon gång får vara negativ, men de får 
inte bli en trend utan då bör den personen se över sin situation och förändra det som är 
negativt”. Om de som jobbade tillsammans var positiva till arbetet blev det lättare att utföra och 
mer motiverande. 

Inställning på arbetet kan kopplas till KASAM som enligt Gassne (2008) är hur en anställd 
uppfattar den sociala miljön och har de anställda en positiv inställning till arbetet och ser 
möjligheter i händelser bidrar det till begriplighet. Grundförutsättningen stimulans från 
arbetet, där Rubenowitz (1992) beskriver att arbetet bör vara stimulerande och intressant för att 
en anställd ska vara motiverad, stämmer in på personalen på patienthotellet då de beskrev att 
de tyckte det varit roligt med en ny verksamhet och att de hade fått vara med och utveckla 
arbetsplatsen. 

Respondenterna beskrev en dynamisk arbetsgrupp som flexibel, det kunde finnas mål men de 
kunde komma att ändras under dagen för det kunde hända mycket och det var viktigt att 
kommunicera mellan varandra, liksom att dela glädje och ha roligt med varandra på arbetet, 
kunna hjälpa och stötta samt dela kunskap. Någon beskrev en dynamisk arbetsgrupp som att 
alla var olika och hade haft olika uppväxt och bakgrund, men att alla kompletterade varandra 
på ett bra sätt. En respondent sade ”alla pusselbitar kanske finns där i viss mån, de pusselbitar 
vi inte har får vi alla hjälpa till med”. Att ha en bra dynamik i arbetsgruppen ger en bra 
arbetsplats. Enligt Nilsson (2002) kan KASAM liknas vid ett pussel. En respondent beskrev att 
de på patienthotellet kunde komplettera varandra och bidrog med olika bitar, tillsammans 
bildade de ett pussel. Utifrån allas olika erfarenheter och bakgrunder kunde de bidra till 
pusslet, tillsammans som en arbetsgrupp kunde de bilda KASAM. Det visade på att olikheter i 
en arbetsgrupp behövs för att ett pussel ska bli fullständigt. 

Respondenterna tyckte att deras arbetsgrupp var dynamisk, de hade roligt tillsammans, stöttade 
och vågade fråga och kommunicera med varandra. De ansåg att det var bra att vara olika i en 
arbetsgrupp för att komplettera varandra, om alla var likadana skulle det inte fungera och det 
skulle vara svårt att arbeta tillsammans. När det fanns olika personligheter i en arbetsgrupp 
kunde alla se på olika situationer från olika håll och kunde lösa uppgifter bättre när det skett ett 
samarbete. Respondenterna tyckte att det var motiverande att de var olika för de kunde 
utvecklas av varandra och få nya idéer, de sade även att de skulle vara tråkigt ifall alla vara 
likadana. De tyckte även att de var bra att alla kom från olika verksamhetsområden för att de 
tillsammans fick en bra genomslagskraft. Enligt Rubenowitz (1992) finns förutsättningen god 
arbetsgemenskap, som innebär att det ska finnas en bra gruppsammanhållning och 
kommunikation, medarbetarna skulle kunna stötta varandra. De anställda tyckte det var 
motiverande att få utvecklas tillsammans, de bildade tillsammans en stark gemenskap. 

Respondenterna tyckte att det hade varit en intressant rekrytering, annorlunda och roligt. Att 
det hade varit ett bra sätt att skapa en arbetsgrupp, då de fått med olika personligheter och olika 
bakgrunder, det vill säga en bra sammansättning på arbetsgruppen. De kunde se att det fanns 
en stor bredd bland personalen, det fanns inte bara de som kunde en grej utan de hade fler 
kompetenser och kunde saker utanför sin arbetsuppgift som gick att nyttja i arbetet. Även fast 
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de var olika personligheter måste de gå ihop, alla måste kunna samsas och gå samma väg mot 
deras gemensamma mål, det fungerar inte om en går vid sidan om. Arbetsgruppen beskrevs som 
energisk och hade i sikte att gästerna skulle bli nöjda. Det var ett öppet klimat och de kunde ta 
upp om de hade några problem med varandra. Sedan fanns det olika yrkesgrupper som blev 
mindre grupperingar, respondenterna tyckte ändå att alla i hela arbetsgruppen fungerade bra 
tillsammans. Alla kompletterade varandra och försökte tillsammans ta sig mot målen och 
framförallt respektera varandra. 

Det fanns de i arbetsgruppen som var ledare och de som var lite mer i bakgrunden som kunde 
vara mer strukturerad, även olika personligheter. Det fanns de som var bra när de arbetade 
tillsammans med någon annan och fungerade bra i grupp. Någon var drivande och någon gick 
efter rutiner. Några var iakttagande, avvaktande och analyserande innan de ville komma med 
sin åsikt. Någon var den som såg de anställda, tog upp vad som behövde göras och vad som inte 
fungerade. Respondenterna tyckte att de kompletterade varandra bra med sina olika egenskaper 
och personligheter. En respondent sade att det var viktigt att alla tog för sig utifrån sina 
egenskaper, att alla skulle få göra det som de var bra på och tyckte om att göra. 

Respondenterna tyckte att de olika rollerna bidrog till motivation genom att de kompletterade 
varandra, de kunde bidra med olika egenskaper till arbetsgruppen. Någon kunde driva på och 
någon kom med bra idéer och det blev roligare när alla kunde komma med någonting och inte 
bara en som var den som styrde och ställde allting. De tyckte att patienthotellet tog tillvara på 
allas kompetenser och egenskaper. Någon sade att i det stora hela hade de sina arbetsuppgifter 
som de måste göra, om de fick göra någonting utanför sina vanliga arbetsuppgifter kunde de bli 
mer motiverade, att de fick använda sig av sina personliga intressen även på arbetsplatsen. 

De anställda kunde se en meningsfullhet i att skapa en dynamisk arbetsgrupp, de hade fått 
uppleva hur det var att ha olika erfarenhet, bakgrund och personliga egenskaper i en 
arbetsgrupp. Det kan kopplas till KASAM som enligt Nilsson (2002) beskriver att medarbetare 
hjälper varandra i motgångar och lyfter upp varandra, vilket leder till hanterbarhet. Vidare 
fortsätter Nilsson (2002) att meningsfullhet upplevs när de anställda kan se meningen i 
händelser. Enligt Hansson (2004) kan anställda ta sig igenom vad som helst så länge 
meningsfullhet och motivation finns. 

Utveckling och kunskap 
När det kom till kompetensutveckling såg alla olika på det, någon sade att det inte fanns tid för 
det ännu, de formade ännu nya rutiner och arbetssätt som de skulle arbeta efter. De hade varit 
underbemannade och det hade inte heller funnits mycket tid till kompetensutveckling. 
Respondenten trodde att det kommer att finnas tid i framtiden för utveckling, när allt är på 
plats och det finns mer resurser. Någon tyckte att det fanns utrymme för kompetensutveckling, 
att de bara inte kommit igång med det ännu. Några såg på det som att de fick utveckling genom 
att forma de nya rutinerna och arbetssätten, vilket beskrevs som både spännande och roligt. 
Någon såg på ansvarsområden och sidouppdrag som en utveckling, eftersom de fick lära sig nya 
saker och arbeta med dem. En respondent sade att de inte hade skett kompetensutveckling 
direkt, att de ännu var i en sådan tidig fas i verksamheten att det kommer, men såg det som en 
utveckling att få lära sig nya patientgrupper eftersom gästerna på patienthotellet inte bara kom 
från en avdelning utan från hela sjukhuset. De fick gå på föreläsningar som hållits av olika 
kliniker, där det berättades om olika sjukdomar och behandlingar. Sedan sade även 
respondenten att chefen var för att personalen skulle utvecklas och satte inte käppar i hjulen för 
någon. 
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Alla respondenter höll med om att kompetensutveckling var viktigt i arbetet, att få lära sig nya 
saker och utvecklas. För sjuksköterskorna blev det en trygghet att lära sig nya patientgrupper för 
att utöka sig kunskap. Respondenterna blev även motiverade att få utvecklas, de blev säkrare i 
sin sak. Om de inte fick utvecklas stod de stilla på samma ställe och det blev inte lika roligt och 
motiverande. Allt är föränderligt och personalen måste utvecklas och få utbildning för att 
anpassa sig efter gästerna. Genom att få kompetensutveckling, nya ansvarsområden och 
liknande blev de mer motiverade. En respondent sade att det var mycket föreläsningar om 
han/hon jämför med sin tidigare arbetsplats och det var utvecklande att få lära sig nya saker 
och ha olika ansvarsområden och sidouppdrag. Tidigare tyckte respondenten att det inte var 
viktigt med kompetensutveckling, men när han/hon väl fått det blev det viktigt, såg hur roligt 
det var att utvecklas. Det går att koppla ihop resultatet med Herzberg tvåfaktorteori och 
motivationsfaktorerna, att få utvecklas och få mer kunskap leder till högre motivation enligt 
Herzberg (1974). De anställda tyckte att de blev mer motiverade om de fick 
kompetensutveckling, även att motivationen sjönk om kompetensutveckling uteblev. 

Alla respondenter blev mer motiverade om de fick mer kunskap i ett ämne, på patienthotellet 
var det många olika patientgrupper och därmed kunde inte all vårdpersonal allt. Då hade 
chefen sett till att rekrytera personal från olika avledningar, så att det alltid finns någon som 
kunde området som gästen hade kommit in för. Respondenterna såg det som motiverande att 
få lära sig nya saker och lära sig av varandra och utvecklas på det sättet också. Några uppgav att 
de blev mer motiverade om de fick mer kunskap, då visste de vad de pratade om inför gästerna. 
De kunde deras sjukdomar bättre och fick samtidigt bättre självförtroende, de kunde även ta 
hjälp av varandra att vidga sin syn på olika saker. När det gäller kunskap och utveckling på 
patienthotellet finns en tydlig koppling till Fogg Behavior Model där det beskrivs att ett 
målbeteende nås när motivation, förmåga och ”triggers” finns tillgängliga tillsammans (Fogg, 
2009, 2015). Respondenterna beskrev att de blev mer motiverade när de fick mer kunskap och 
lärde sig nya saker. Alltså visade sambandet att motivation och förmåga hör samman.  

De flesta ansåg att de hade fått möjligheten att nyttja sina kunskaper, om de haft någon speciell 
kunskap som ingen annan eller väldigt få hade. De kunde antingen vara att lära ut till någon 
annan som frågade om hjälp eller att använda kunskaperna i sidouppdragen, som de fick sig 
tilldelat. Några respondenter sade att chefen var väldigt bra att se ifall de hade någon extra 
kunskap, utanför arbetet och sedan ta in det i arbetet för att få användning av alla kunskaper 
som personalen hade. Genom att få mer kunskap i ett ämne blev de säkrare och fick ett bättre 
självförtroende. Det som någon respondent tyckte var negativt var att det inte fanns så mycket 
tid till de olika sidouppdragen. Att det skulle bli bättre och mer motiverande om de fick avsatt 
tid för att sitta med dem någon timme i veckan istället för någon minut, då skulle de hinna 
göra mer med uppdragen och inte stressa igenom. 

Alla respondenter tyckte även att det var viktigt att alla skulle få möjlighet att nyttja sina 
kunskaper om de hade någonting som var utöver det vanliga, men bara om personen själv var 
intresserad. En respondent beskrev att motivationen påverkades lite av kunskaperna, att 
motivationen kunde öka lite om de fick nyttja sina kunskaper som de redan hade och som 
egentligen inte ingick i de vanliga arbetsuppgifterna. En respondent sade att han/hon hade en 
lång erfarenhet inom servicebranschen och trodde sig smitta av på de andra med en positiv 
attityd för att hjälpa, att alla skulle få visa vad de var bra på. Chefen delade ut sidouppdrag till 
de anställda för att de skulle få nyttja sina kunskaper, den som var mest lämpad för uppgiften 
fick förfrågan om uppdraget. De anställda tyckte det var motiverande att bli tillfrågad och få 
göra något speciellt utanför det vanliga arbetet. Nyttjande av kunskaper kan kopplas till 
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Rubenowitz (1992), där de anställda exempelvis ska ha en viss kontroll över sitt arbete, även att 
ha en tillförlitlig kommunikation mellan den anställde och chefen, vilket de anställda på 
patienthotellet fick i de olika sidouppdragen genom att chefen gav över ansvar för en uppgift till 
den anställde utan att kontrollera.  

Delaktighet och gemenskap 
Alla respondenter sade att relationen till chefen var mycket bra, det fanns aldrig några problem. 
Det var en öppen, rak kommunikation. De beskrev att chefen lyssnade och tog in det som de 
anställda ville säga. De beskrev att chefen fullständigt litade på dem, trygg i att de skötte sitt 
arbete själv utan att chefen skulle kontrollera. Chefen var lyhörd och alla kunde komma till 
chefen med vad som helst, fråga vad som helst, ingen behövde känna sig dum. Några 
respondenter beskrev även chefen som positiv och gästvänlig, sätter gäster i centrum. Det som 
någon respondent nämnde var att chefen var väldigt driftig och kunde ibland vara för snabb i 
sina beslut och tankar, personalen fick ibland påminna om något. Respondenterna tyckte att 
chefen hade en stor betydelse i motivationen, en chef var till för att stötta och vägleda 
medarbetarna samt bidra med ett positivt klimat, se till att arbetet fungerade, att de skulle få 
lära sig nya saker utan att bli bromsade. Chefen var den som frigjorde tid för olika projekt eller 
uppgifter, om chefen motiverade sina anställda rätt kunde det bli hög motivation. Det var även 
viktigt att chefen var närvarande och på plats, vilket alla upplevde att chefen var. 

Enligt Herzbergs (1974) tvåfaktorteori är ledningen en del i hygienfaktorerna, alltså en faktor 
som kan göra medarbetarna missnöjda, men inte göra att de får högre motivation. Vidare 
fortsätter Herzberg (2003) att motivation uteblir om inte motivationsfaktorer finns på 
arbetsplatser. De anställda på patienthotellet beskrev chefen som en viktig del i motivationen 
för att uppmuntra och bidra med positivitet, inte bromsa. Enligt Rubenowitz (1992) är en 
grundförutsättning ett positivt arbetsklimat, vilket innebär att det ska finnas en öppen 
kommunikation mellan chef och medarbetare samt en tillförlitlighet. Medarbetarna på 
patienthotellet tyckte mycket bra om sin chef, det fanns en bra kommunikation, lyhördhet, 
gästvänlighet samt stöttande och vägledande för att medarbetarna skulle få arbeta fritt. 

Respondenter tyckte att det var viktigt med arbetsgemenskap, de tyckte att de hade en bra 
grupp och den var mindre än vad den hade varit för de flesta tidigare, vilket de trodde var en 
bidragande faktor för att de hade en bra arbetsgemenskap. Det var viktigt att trivas i 
arbetsgruppen, då den största delen av den vakna tiden var på arbetet. Alla var olika och de fick 
vara så, men det var ändå viktigt att det var en bra arbetsgemenskap. Respondenterna tyckte 
även det var roligt att personalen var så olika, att det bidrog till högre gemenskap och några 
sade även att det var bättre om det var blandat kvinnor och män. Sedan ansåg några att det var 
viktigt att även göra saker utanför arbetet, då alla får vara sig själv och inte sin yrkesroll, få ha 
aktiviteter, middagar eller liknande. Sedan sade några att det var en bra arbetsgemenskap i hela 
arbetsgruppen, det fanns alltid personer som de trivs bättre med, men det var ingen som inte 
kommer överens med någon annan. 

Det går att koppla ihop arbetsgemenskap till Fogg Behavior Model, där motivation består av 
sensation, förväntan och tillhörighet (Fogg, 2009). Patienthotellet gick att koppla till tillhörighet 
eftersom de anställda upplevde att de var en grupp och hade en tillhörighet på arbetsplatsen, de 
kände sig delaktiga. Alla i arbetsgruppen var accepterade för sina olikheter och hade en bra 
sammanhållning och alla trivdes med alla. Rubenowitz (1992) skriver om arbetsgemenskap som 
en grundförutsättning, där de anställda ska kunna ha en lojalitet i grupper och arbeta som ett 
team genom att stötta och kommunicera med varandra. Genom att ha en bra arbetsgemenskap 
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kan grupper tillsammans hantera motgångar och vara aktörer som styr arbetet och händelser 
(Nilsson, 2002; Gassne, 2008). 

Alla respondenter tyckte det var jätteviktigt med kommunikation mellan varandra, ta upp om 
det uppstod problem, kommunicera om det var något speciellt med någon gäst, som till 
exempel om han/hon behövde special-kost. Respondenterna ansåg att det blev mindre 
konflikter om det fanns en bra kommunikation, då gick ingen och pratade bakom ryggen utan 
om det var något kunde alla ta det med den person det berörde.  Det var viktigt att ha en bra 
kommunikation, för ingen kunde läsa varandras tankar, för att arbetet skulle fungera mellan 
varandra krävdes en god kommunikation. Alla respondenter tyckte att det var viktigt att få vara 
delaktiga för att kunna göra ett bra arbete, få känna sig delaktig gjorde att de trivdes och kände 
mer motivation. För att få med medarbetarna tyckte de själv att de måste få vara delaktiga för 
att själv tycka det var roligt med en förändring eller ett beslut. De sade även om det inte gick att 
vara med och bestämma i ett beslut var det bra om de fick information och vara delaktiga på det 
sättet. Respondenterna sade att chefen var bra på att involvera personalen i beslut och 
informera dem om vad som händer samt öppen för att de skulle komma med tips i olika beslut 
eller förändringar. Det var även viktigt att alla skulle få säga vad de tyckte, det kunde finnas 
flera olika åsikter och kunskaper och det kunde vara bra att diskutera alla för- och nackdelar 
som kunde leda till det bästa beslutet i slutändan. Respondenterna blev mer motiverade av 
delaktighet för att de kände att de inte bara jobbade efter hur någon annan hade bestämt, utan 
om de var delaktiga hade de själva fått vara med och bestämma och därmed kände de sig mer 
motiverade till arbetet. 

Delaktighet och gemenskap går att koppla till Rubenowitz grundförutsättningar om ett positivt 
arbetsklimat och god arbetsgemenskap (Rubenowitz, 1992). De anställda hade en bra 
kommunikation mellan varandra, till chefen, gästerna och mellan olika kliniker, vilket visade 
att de hade ett positivt arbetsklimat och att, de anställda fick vara delaktiga i förändringar så 
pass mycket som det gick och om de inte fick vara med i beslut fick de information. 
Arbetsgruppen hade även en bra sammanhållning, de arbetade på att vara så ärliga och öppna 
som möjligt mot varandra. I många arbetsuppgifter arbetade de enskilt, men de beskrev ändå att 
de arbetade gemensamt som en grupp mot mål och visioner. 

Respondenterna tyckte det var roligt när gäster visade uppskattning, att de trivdes och tyckte att 
de hade fått bra service. Respondenterna tyckte det var motiverande att få höra att de hade gjort 
ett bra arbete och att gästerna uppskattade arbetet. Att de skulle få känna en mening att gå till 
arbetet, att de gjorde en skillnad och var uppskattade. Respondenterna tyckte även att det var 
viktigt att alla skulle få känna meningsfullhet på arbetet, att de skulle känna att de hade 
någonting att komma till. En respondent sade att det handlar om att ha känsla av sammanhang 
på arbetsplatsen. Det var även några sjuksköterskor som sade att det var viktigt för dem som står 
i receptionen att förmedla till de andra vad gästerna sade för att alla skulle få ta del av olika 
åsikter och för att de skulle veta vad de gjorde bra eller behövde förbättra. 

Delaktighet och gemenskap kan visa på känsla av sammanhang (KASAM), i vilket beskrivs tre 
olika komponenter som tillsammans bildar KASAM. Teorin går in på att individen blir mer 
motiverad om meningsfullhet upplevs och det blir lättare att klara uppgifter eller utmaningar 
för att individen känner sig uppskattad (Hanson, 2004). Respondenterna uppgav att de 
upplevde meningsfullhet och att de kände sig uppskattade på arbete. En respondent uppgav 
även att det handlade om upplevelsen känsla av sammanhang, vilket visade på att arbetsplatsen 
arbetar med KASAM som ett verktyg för att bibehålla en sammanhållning och motivation i 
arbetsgruppen. 
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Återkoppling och feedback 
Återkoppling och feedback på patienthotellet skedde några gånger per dag, då alla träffades och 
pratade om hur det hade gått, vad alla hade gjort, om något speciellt hade hänt eller om något 
var på väg in. Där försökte de även ge feedback till varandra, vad som varit bra eller vad som 
behövde förbättras. Under återkopplingarna stod de vid en tavla, där de kunde se vad som 
behövde göras eller skriva upp ifall något behövde förändras. I slutet av varje arbetspass 
genomfördes en reflektion med den arbetsgrupp som de hade arbetat med, de såg tillbaka på 
dagen och pratade om hur det hade gått, om det var något de vill prata om innan de gick hem 
för dagen. Någon respondent upplevde att det i början var mest bra saker som blev sagda under 
återkoppling och feedback, alla var glada och trevliga mot varandra, men när de tagit sig ur 
smekmånadsfasen märkte han/hon att det har blivit lite mer gliringar och ifrågesättanden mot 
varandra. 

Reflektionen hade blivit lidande när de hade haft en hög arbetsbelastning och det blev så att 
alla inte hann komma dit för de var med en gäst och var tvungna att springa till en buss eller 
liknande. De hade inte tagit sig tiden att sitta ner för reflektion, även om det kunde ta endast 
fem minuter. Att alla skulle orka sätta sig ner och reflektera, det hade blivit att det lätt glöms 
bort eller väljs bort för att hinna med annat eller för att inte alla såg det som nödvändigt just då. 
De anställda tyckte det var bra att samlas ifall det hade hänt något, då kunde de prata om 
händelsen på en gång, det var ingen som behövde ta hem situationen eller någon som behövde 
bära på någonting de ville säga. De flesta sade att de upplevde att reflektionerna gav mer nu än 
vad de hade gjort i början för att de hade lärt sig hur de skulle göra för att det skulle ge 
någonting. 

Reflektionen går att koppla till Fogg Behavior Model (Fogg, 2009). Det var en enkel uppgift att 
sätta sig ner tillsammans och prata, de flesta tyckte det var bra med reflektion och det kunde ses 
som motivation. Det var inte varje dag som arbetsgruppen träffades för en reflektion i slutet av 
arbetspasset, det kunde bero på att personalen inte hade någon ”trigger” som gjorde att de 
utförde reflektioner. 

De flesta respondenter upplevde att reflektioner blev lite av ”hur har det gått idag?” och det blev 
inte mycket beröm eller konstruktiv kritik. De flesta sade även att de arbetade på att bli bättre 
på det och de trodde det skulle bli bättre ju längre tiden gick för de lärde känna varandra bättre 
och då blev det lättare att kunna ge beröm eller kritik. Ju tryggare de blev i sig själv, ju lättare 
blev det att hjälpa andra att utvecklas. Det behövde inte alltid vara att någon gjort något bra 
eller något som behövde förbättras, utan de kunde fråga varandra varför de hade gjort på olika 
sätt för att se situationer från olika håll eller om någon plötsligt försvann ett tag fråga vad som 
hänt eftersom någon annan kanske blev ensam. De flesta sjuksköterskor sade att det var viktigt 
att få ventilera sig på reflektionerna, det kanske hade hänt något eller en gäst eller anhörig 
kanske hade varit krävande, det kanske inte bara var en som hade upplevt samma sak utan flera. 
Då kunde det vara skönt att få prata om det, att ingen skulle behöva ta hem någonting 
påfrestande, de kunde lämna det påfrestande på arbetet för att sedan gå vidare. Även om det 
inte hade hänt någonting under dagen sade medarbetarna att det var skönt att få knyta ihop 
säcken innan de gick hem för dagen. 

Det var några som sade att de ofta kunde se saker som var både positivt och negativt, men att de 
inte alltid sade det till personen. De sade själv att de måste bli bättre på det för de tyckte själv 
det var roligt att höra om de gjort något bra eller om det var något som de behövde utveckla. De 
sade att de även var motiverande att få någonting att förbättra för det var roligt att utvecklas och 
lära sig nya saker. Någon sade även att de skulle börja med ett kortspel som skulle hjälpa 
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personal att ge mer feedback. Återkoppling och feedback kan kopplas till KASAMs 
hanterbarhet och meningsfullhet. Hanterbarhet innebär att kunna ta emot det som någon 
säger, något positiv eller negativ, att kunna hantera det och sedan se det meningsfulla i det som 
sagts och kunna se meningen med vissa rutiner eller arbetssätt (Hanson, 2004; Nilsson, 2002). 

Alla respondenter tyckte att återkoppling och feedback var viktigt för att göra ett bra arbete och 
utvecklas. Alla höll med om att de ville ha både positiv och negativ feedback för att veta vad de 
hade gjort bra och för att veta vad de kunde förbättra. Det behövde inte alltid vara något som 
de hade gjort fel, utan det kunde vara något som kunde göras på ett effektivare sätt. Det var 
även viktigt att kunna förmedla feedbacken på rätt sätt, att de inte sårade någon annan. 
Respondenterna ansåg att återkoppling och feedback påverkade deras motivation, att få beröm 
och få utvecklas såg de som motiverande. I slutändan blev de sporrade och stärkta av att få 
återkoppling och feedback. De flesta respondenter tyckte alla behövde bli bättre på att ge och ta 
feedback, att de kunde utvecklas och lära av varandra samt växa i det beröm som gavs. Det var 
en som nämnde att de ofta pratade om de mål som de hade kring hur de skulle vara mot 
varandra, men att det var lättare att säga hur vi bör vara och skriva det på ett papper. Hur det 
var i verkligheten var dock inte alltid detsamma, utan de behövde utvecklas och blir bättre på 
att ge feedback till varandra. 

I Rubenowitz (1992) grundförutsättning ett positivt arbetsklimat ingår det att kunna ge positiv 
feedback samt kunna komma med idéer om något behövde förbättras. De anställda sade att de 
hade blivit bättre på det, men att det fortfarande hade mycket att arbeta med när det gäller 
feedback.  

Mål och visioner 
Respondenterna beskrev målen på patienthotellet som bra, de riktade sig mot att vara en 
hälsofrämjande arbetsplats och såg personalen på ett annat sätt jämfört med andra divisioner 
inom landstinget. En respondent sade ”våra egna visioner kanske är högt flygande men det 
kanske är bra, vi kanske inte når himlen men vi kanske når trädtopparna”. Respondenterna såg 
det som positivt att det var en ny arbetsplats, då de fick vara med och forma målen och bygga 
någonting nytt. Att få ha friskvård på arbetet såg de flesta som något positivt, att kunna gå på 
stavgång, massage eller utföra någon annan slags träning, men det som saknades var tiden. De 
upplevde hög arbetsbelastning som inte gav dem tiden att nyttja den friskvård som de hade 
tillgång till. Olika prioriteringar gjordes och då led de hälsofrämjande i målen, men enligt 
personalen borde andra prioriteringar göras och om det var att resurserna inte räckte till för att 
uppfylla målen menade de att det måste anställas nya resurser för att uppnå målen. Enligt Fogg 
(2009) finns det tre faktorer för att nå ett målbeteende, det är motivation, förmåga och 
”triggers”. För att de anställda ska använda sin friskvård krävs att de anställda är motiverade att 
utföra uppgiften, har förmågan, vilket innefattar resurser och kunskaper som krävs samt 
”triggers” för att utföra beteendet (Fogg, 2009, 2015). De anställda beskrev att de var 
motiverade och de hade tillgång till förmåner som massage, stavgång, yoga, meditation och 
träningsmaskiner. Det som däremot saknades på patienthotellet var ”triggers”, det fanns ingen 
som sade att personalen måste använda sig av friskvård och det fanns inte inlagt i schemat. 
Skulle friskvård finnas i schemat skulle deras tillgångar användas oftare. 

Målen och visionerna ansåg respondenterna var viktiga för att veta åt vilket håll de skulle 
arbeta, det fanns inget att arbeta för om det inte fanns mål. Vissa tyckte att det var speciellt 
viktigt att ha mål om det uppstod problem eller konflikter. Det som de flesta respondenter 
tyckte var viktigast var att målen gjorde att alla var nöjda i arbetet, att gästerna var nöjda. Alla 
respondenter ansåg att målen var en viktig del som bidrog till motivationen, att ha någonting 
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att stäva emot var motiverande. De tyckte även att det var viktigt att alla var positiva och 
jobbade mot samma mål, att det inte var någon som bromsade motivationen för de andra. 
Följaktligen var det några som nämnde att det var viktigt att följa upp målen och visionerna för 
att veta hur långt de hade kommit, om de var på rätt väg eller behöver förbättra något för att 
uppnå målen. Några sade att de inte alltid tänkte på målen, att de bara fanns där, men det var 
ändå viktigt att de pratade om målen. Ungefär hälften av de anställda tyckte att målen och 
visionerna fanns lättillgängliga att hitta, de flesta sade att de ofta pratade om mål och visioner 
på möten och de påminde varandra om vad de skulle uppnå samt att chefen ofta pratade om 
målen och visionerna med dem. Att de skulle tänka på målen och se var de var nu och vad de 
ville uppnå. Det var ändå några som inte kunde säga var de själva kunde läsa om målen och 
visionerna. 

KASAM är en teori som utgår ifrån ett salutogent synsätt, att främja och förklara hälsa (Gassne, 
2008). Patienthotellet riktar sina mål mot att ha en hälsofrämjande arbetsplats och ha 
inflytande av KASAM. Målen kunde kopplas till hygienfaktorerna från Herzberg (1974) 
tvåfaktorteori, där policy och administration kunde likna mål och visioner. Patienthotellets mål 
var utformade för att skapa en bra arbetsplats med bra arbetsklimat och trivsel. De anställda på 
patienthotellet tyckte att det var viktigt att ha mål och det var en faktor som påverkade 
motivationen. De tyckte att vissa delar i målen inte hade fått tillräckligt med tid för att uppfyllas 
samt att alla inte visste var de kunde hitta målen och visionerna för att läsa. 

Arbetsmiljö och arbetssätt 
Vårdpersonalen beskrev den fysiska arbetsmiljön som ganska lätt, det var inte tunga lyft som de 
flesta sjuksköterskor arbetat med tidigare. Gästerna på patienthotellet behövde inte lika mycket 
hjälp som en patient på en vårdavdelning. Det som sjuksköterskorna däremot kunde uppleva 
som tyngande var att de måste gå och stå mycket, det var långa korridorer och gästerna hade 
inga hjälpmedel på sina rum, utan sjuksköterskorna var tvungna ta med hjälpmedel till varje 
enskilt rum. Det som skulle uppskattas var ett förråd på varje våning för att ha hjälpmedlen 
lättillgängliga ifall de glömde något som exempelvis handskar. I receptionen fick personalen stå 
en hel dag, de kunde bli trötta i fötter, ben och rygg. Vissa såg det positivt att få röra på sig, 
andra kunde se det som tungt att ständigt behöva gå fram och tillbaka. Det som även kunde 
vara slitsamt för kroppen var att inget av rummen hade höj- och sänkbara sängar för att gästerna 
skulle komma bort från sjukhus-känslan. Det fanns ett undersökningsrum på patienthotellet, 
som vårdpersonalen kunde använda sig av, men det var inte alltid möjligt att använda det 
beroende på gästen som skulle undersökas eller få hjälp. De respondenter som bäddade kunde 
uppleva den fysiska arbetsmiljön som tung för axlar och fötter. 

De flesta sade att den fysiska arbetsmiljön inte påverkade dem, de kunde bli lite trötta i benen 
ibland, men det var inget som de tog negativt. Det var även någon som sade att de blivit mer 
positiva sedan de började arbeta på patienthotellet. En respondent sade att alla arbetade med 
öppna ögon och öron och ifall det var något som besvärade dem som exempelvis buller kunde 
de själva beställa hörselskydd. Om det var större beslut var det tvunget att gå genom chefen eller 
skyddsombudet. En respondent sade att den fysiska arbetsmiljön inte påverkade mycket, då de 
hade ett varierande schema och de gjorde inte alltid samma arbetsuppgifter. Personalen erbjöds 
friskvård på patienthotellet i form av massage, yoga, morgongympa, stavgång, meditation samt 
att det även fanns tillgång till träningsmaskiner på patienthotellet.  

De flesta respondenter sade att de inte tänkte på arbetsmiljön om den var bra, om någon 
frågade dem kunde de tänka ”åh vad bra jag har det, så fin arbetsplats”. Vissa sade att de kunde 
tänka på hur bra de hade det fysiskt jämfört med en vårdavdelning. De flesta sade att de tänkte 
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mer på arbetsmiljön om den var dålig. Då var de inte samma glädje att gå till arbetet och det 
påverkade negativt. Negativiteter kunde ta mycket energi enligt flera av respondenterna. ”Så är 
det väl alltid när något är negativt, att det tar upp ens tankar mer än vad det gör när det är 
positivt”. Respondenterna tyckte sig påverkas av den fysiska arbetsmiljön och de sade att den 
kunde påverka motivationen. Sedan berodde det på hur den fysiska arbetsmiljön såg ut. Om de 
inte kände sig utmattade av arbetet blev de mer motiverade och det blev roligare att komma till 
arbetet. Flera sa att de trodde att den fysiska arbetsmiljön påverkade motivationen mer om den 
var dålig, att de blev mindre motiverade då. Om den var bra påverkades de inte mycket, utan 
bara genom att de tyckte de var roligare att komma till arbetet. 

Respondenterna beskrev att de hade en öppen gemenskap på arbetsplatsen och en bra 
psykosocial arbetsmiljö. Vissa gånger kunde det ligga irritation i gruppen, men det var om de 
varit pressade under en tid. De tyckte att de var bra på att prata med varandra, det uppstod inte 
mycket irritation eller problem mellan varandra. Om det hände något pratade de igenom 
situationen för att lösa den. Några nämnde även att det kunde vara bra för att det var en så ny 
arbetsgrupp, alla sade att de hade kommit ur smekmånadsfasen och gått vidare samtidigt 
anställdes dock lite nya ibland och då sade några att det kändes som att smekmånadsfasen kom 
tillbaka och så gick de vidare från den igen. Det var en respondent som sade att psykosocial och 
fysisk arbetsmiljö hängde ihop, hur de trivdes på arbetet, hur det var hemma, hur alla 
människor motiveras på olika sätt. En respondent beskrev att det ibland kunde bli lite stressigt 
och stressymptom uppstod och att det sedan brukade komma lugnare perioder för 
återhämtning. Eftersom arbetsplatsen var ny var det inte många konflikter eller problem som 
hade uppstått. En respondent uppgav att det hade varit lite gnissel som påverkade de anställda, 
men som nu var löst. Alla respondenter tyckte att den psykosociala arbetsmiljön påverkade, 
men endast negativt. Om någon inte mådde bra på arbetet eller någon inte trivdes blev 
motivationen lägre. Om den var bra var de motiverade att komma till arbetet och det blev 
roligt. 

KASAM är hälsa utifrån att främja och har en bra koppling till patienthotellet (Antonovsky, 
1996; Gassne, 2008). Patienthotellet ville främja hälsan hos de anställda och satsade på att 
förebygga sjukdom. Med deras tillgång till olika aktiviteter försökte de hjälpa personalen att 
främja sin hälsa. I dagsläget ansåg personalen att de inte hade tid för att nyttja de tillgångar som 
de hade fått. Hygienfaktorerna i Herzbergs (1974) tvåfaktorteori kan kopplas ihop med 
arbetsmiljön. De faktorer som påverkade arbetsmiljön gjorde endast de anställda nöjda, men 
inte att de anställda fick hög motivation. De anställda på patienthotellet uppgav att de påverkas 
om arbetsmiljön är dålig, men om den är bra tänkte de inte lika mycket på den. Rubenowitz 
(1992) skrev att anställda behöver en optimal arbetsbelastning både fysiskt och psykiskt. De 
anställda på patienthotellet upplevde arbetsmiljön som relativt bra, men att det var vissa delar i 
den fysiska arbetsmiljön som brast, exempelvis friskvård eller långa korridorer. 

Ungefär hälften av respondenterna berättade att de arbetade bäst när det flöt på i lagom takt, 
det fanns alltid något att göra, men utan att det blev stressigt. Den andra hälften uppgav att de 
arbetade bäst under press och att, när det var lite stressigt flöt det på bättre. Några tyckte det var 
bättre att arbeta i grupp och några tyckte om när det var färre kollegor på arbetspasset, då blev 
det inte rörigt och då kunde de arbeta i sin egen takt och ha koll på situationer på ett annat sätt 
än om det var många som arbetade samtidigt. Någon sade att det var viktigt att få avsluta det 
som var påbörjat, få ett avslut på dagen. En annan respondent sade att vissa hade svårt att 
släppa dagen, att de fokuserade på vad de inte hann med istället för att fokusera på det som de 
hann med.  
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De flesta respondenter sade att de presterade bättre om de fick arbeta på det sätt som fungerar 
bäst för en själv, de blev mer produktiva då. Om allting gick bra och respondenterna uppfyllde 
sina egna mål för dagen blev de mer motiverade. Om det hade varit en dag med mycket att göra 
och respondenterna hade haft det jobbigt blev de mer motiverade om de sedan kunde komma 
hem och se att de faktiskt hade klarat dagen. En respondent sade att det var skönt att komma 
hem och känna ”JA, jag klarade det”, att det blev en extra kick. Sedan sade även några att de 
inte alltid måste arbeta på sitt sätt för att bli motiverade, utan det kunde även vara ett sätt som 
gjorde gästen nöjd och då blev även de nöjda för de hade gjort ett bra arbete. Det som de flesta 
respondenter var överens om var att de blev mindre motiverade om det var lugnt på arbetet. 
Alla hade olika sidouppdrag, och om det blev lugnt arbetade alla med dem. Det brukade inte 
bli så att någon måste sitta och göra ingenting, det fanns alltid något annat att göra. 

Alla respondenter sade att de fick vara med och påverka sitt arbete i viss mån, men det fanns 
vissa fasta tidpunkter mediciner skulle ges eller gäster kom in och skulle få hjälp. De kunde 
ändå till en början lägga upp sin dag och planera den och sätta upp mål. Sedan måste de vara 
beredda att det kunde ändras, då det skedde mycket. De fick vara med och påverka och 
förbättra, en respondent gav som exempel att överlämningen mellan passen var okoncentrerad, 
den var inte uppstyrd och många sprang in och ut. Då fick en grupp sitta tillsammans och 
förbättra momentet överlämningarna. De tyckte respondenterna var positivt att de fick vara 
med och påverka saker och de blev då mer motiverade. 

Att respondenterna fick ha egenkontroll underlättade deras arbete, de blev mer motiverade om 
de fick sätta upp en plan och göra det på sitt sätt. Sedan fungerade inte alltid det, men så länge 
som gästen var nöjd upplevde de flesta respondenter motivation. Genom att respondenterna 
satte upp en plan kunde de även gå tillbaka och reflektera om det varit en bra dag, om de hade 
kunnat göra något bättre och se om de kunde utvecklas mer, och det blev mer stimulerande och 
motiverade. 

Arbetssättet på patienthotellet kan kopplas ihop med motivationsfaktorerna från Herzberg 
(1974). De anställda fick vara med och påverka, utforma nya rutiner och arbetssätt, vilket de 
tyckte var roligt och utvecklande att göra samt motiverande att få det ansvaret och även 
motiverande för att de själva fick påverka sitt arbete. Arbetssättet kan även kopplas till 
Rubenowitz (1992) inflytande och kontroll över arbetet. Genom att de anställda på 
patienthotellet fick vara med och påverka sina rutiner och utforma deras arbetssätt. 

Slutsatser 
KASAM speglades på patienthotellet genom dess olika komponenter (Antonovsky, 1996; 
Gassne, 2008). Patienthotellet försökte ha en hälsofrämjande arbetsplats, där de försökte 
förklara hälsa. Enligt Nilsson (2002) kan KASAM liknas vid ett pussel, vilket även kan kopplas 
till patienthotellet där de anställda bidrog med olika delar. Gassne (2008) skriver genom en 
positiv inställning till arbetet bildas begriplighet, att se möjligheter i händelser. Hanterbarheten 
visades genom att de ville både ge och ta positiv feedback samt ge och få förbättringsförslag, de 
hjälpte varandra i motgångar och lyfte varandra för att tillsammans bilda en stark hanterbarhet. 
Även hanterbarhet av återkoppling och feedback kunde kopplas till KASAM. De anställda 
upplevde meningsfullhet på arbetet, de kände sig uppskattade. De kunde se meningen med 
vissa arbetssätt eller rutiner och de hade själva fått vara delaktiga i utformningen av 
patienthotellets grund och se det meningsfulla i återkoppling och feedback för att dra nytta av 
informationen. En respondent som nämnde att det handlade om upplevelsen känsla av 
sammanhang, vilket visade att de anställda var medvetna om vikten av att samarbeta och arbeta 
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utifrån olika synsätt för att vara motiverade. Den komponent som tydligt kom fram var 
meningsfullhet, i denna studie kom inte hanterbarhet och begriplighet fram lika tydligt. 

I Fogg Behavior Model beskrivs hur en individ kan uppnå ett målbeteende när komponenterna 
motivation, förmåga och ”triggers” tillsammans finns tillgängligt (Fogg, 2009, 2015). De 
anställda på patienthotellet beskrev att de blev mer motiverade om de fick lära sig mer i ett 
ämne, vilket visade att förmåga och motivation hör ihop. De hörde även ihop för att de 
anställda kände tillhörighet och hade en bra sammanhållning, alla trivdes bra med varandra. 
Patienthotellets reflektion går även att koppla till Fogg (2009, 2015), då de anställda hade svårt 
att få tiden för reflektion. Uppgiften var enkel och de flesta hade motivationen, men ”trigger” 
saknas eftersom att de anställda ska ta tid för reflektion krävs det påminnelser och att de 
verkligen tar sig tiden. Samma gäller friskvård, de anställda tyckte de hade bra tillgång till olika 
förmåner och redskap, men tiden fanns inte för att de skulle få användning av sina tillgångar. 
Patienthotellet behöver avsätta tid för att de anställda ska få använda sig av sina kunskaper till 
sidouppdrag, utveckling och tid för möten och friskvård. För att de anställda ska använda sig av 
tiden behövs ”triggers” som påminner dem att utföra beteendet. 

Herzbergs (1974, 2013) tvåfaktorteori har två komponenter; motivationsfaktorer och 
hygienfaktorer. Motivationsfaktorer var de som höjde de anställdas motivation och 
hygienfaktorerna var de som kunde göra anställda missnöjda, men de höjde inte motivationen 
(Herzberg, 1974, 2013). De anställda upplevde att det var roligt att de hade fått utvecklas och 
fått mer kunskap. De tyckte det var positivt att ha fått vara med och forma och påverka rutiner 
och arbetssätt, att vara delaktig gav dem mer motivation. Personalen uppgav att de påverkades 
mer om någon inte trivdes än om alla trivdes, för då tänkte de inte på det lika mycket. Chefen 
var även en punkt som de anställda tyckte var bra, de uppgav att det var viktigt att ha en 
motiverande chef som driver de anställda. Enligt Herzberg (1974, 2013) kunde det ses, som att 
en bra chef var viktig för att inte sänka motivationen. De anställda tyckte även att arbetsmiljön 
var något de tänkte på mer och påverkades mer av om den var dålig, än om den var bra för då 
tänkte de inte lika mycket på den. Det var om andra frågade hur den var som de tänkte på att 
den var bra. Arbetssätt var en faktor som påverkade anställdas motivation positivt och kunde 
kopplas till motivationsfaktorer, de anställda motiverades av att fått påverka, utforma nya 
rutiner och arbetssätt samt att ha fått ansvar och ha påverkat sitt eget arbete. Patienthotellet 
hade en bra grund, vilket kan kopplas till Herzbergs (1974, 2013) hygienfaktorer och de 
anställda har hygienfaktorerna tillgodosedda. För att få de anställda motiverade eller hålla dem 
motiverade måste det jobbas med motivationsfaktorer som höjer motivationen hos anställda. 

Varierande arbetsuppgifter har visat en koppling med arbetsmotivation, produktivitet och 
arbetstrivsel, enligt Rubenowitz (1992, 2004), där arbetstrivsel var den förutsättning som 
påverkade utanför själva arbetet. Det fanns fem grundförutsättningar som påverkade 
motivationen (Rubenowitz 1992, 2004). Inflytande och kontroll visades på patienthotellet 
genom de sidouppdrag som de anställda fick och även genom påverkan av rutiner och 
utformningen av arbetssätt. Medarbetarna hade en tillförlitlig kommunikation med chefen, 
chefen var lyhörd, gästvänlig samt stöttande. Chefen var en stor del i motivationen för att inte 
hindra, utan främja medarbetarna. De anställda fick även vara delaktiga i förändringar och 
beslut. Något som de anställda ville bli bättre på var att ge och ta konstruktiv feedback. God 
arbetsgemenskap innebär att ha en bra sammanhållning och kommunikation, de anställda hade 
en bra relation och stöttade och utvecklades tillsammans. Medarbetarna fick stimulans från 
arbetet genom att utveckla en ny organisation. Den sista grundförutsättningen optimal 
arbetsbelastning uppfylldes, när de anställda upplevde arbetsmängden som lagom, inte för 
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mycket eller för lite. Patienthotellet hade en relativt bra arbetsmiljö, men det fanns vissa fysiska 
sysslor som kunde upplevas som tyngande. Alla grundförutsättningar fanns på patienthotellet, 
vissa arbetade de med mer och andra lite mindre med. Det gäller att se till att alla anställda 
upplever alla förutsättningar som lyckade. 

Diskussion 
Syftet med examensarbetet var att få en inblick hur patienthotell Vistet har skapat en 
arbetsgrupp för att undersöka vilka faktorer som påverkar anställdas arbetsmotivation samt om 
sammansättningen av arbetsgruppen har bidragit till arbetsmotivation.  

Resultaten visade att när patienthotell Vistet startade sin verksamhet var ambitionen att skapa 
en dynamisk arbetsgrupp sammansatt utifrån variation, bred kunskap och motivation, för att få 
en motiverad personal. För att kunna skapa den arbetsgrupp som önskades anordnade 
patienthotellet förutom intervjuer även seminarier, där de granskade de sökandes samarbete 
och vision och vägde även in personlighet förutom sökandes kompetens. För att kunna bedöma 
de sökande gjordes ett test för att rekryteringsansvarige skulle kunna se de sökandes 
personlighet och egenskaper. Därigenom kunde patienthotellet ta hänsyn till sökandes olika 
bakgrund, egenskaper och personligheter vid sammansättningen av arbetsgruppen. 

Det var spännande att undersöka hur en arbetsgrupp skapades för att få olika individer. Tanken 
att en sammansättning som bygger på olika egenskaper och personligheter kan bidra till 
sammanhållning mellan olika personligheter. När en ersättare för en tjänst i en verksamhet 
ersätts anställs ofta en likasinnad. Resultatet av studien visar dock att sammansättningen 
baserad på olika individer upplevdes som bra, de olika personligheterna tar olika roller i 
arbetsgruppen och en dynamisk arbetsgrupp skapas. Då finns de personligheter som vill synas, 
höras, driva, analyser, planera och utveckla. På det sättet skapas en arbetsgrupp som 
tillsammans bildar något unikt och som kompletterar varandra för att utvecklas och 
tillsammans bildar de en känsla av sammanhang. För att få en dynamiskt motiverad arbetsgrupp 
bör gruppen bestå av olika egenskaper, personligheter och bakgrunder. Det är bättre att anställa 
någon som bidrar till arbetsgruppen än en likasinnad. 

De anställda på patienthotellet ansåg det var roligt att få vara med i uppstarten av en ny 
verksamhet och motiverande att bidra till att forma arbetsplatsen med rutiner och arbetssätt. 
Genom att de anställda var motiverade att vara en del av den nya arbetsgruppen har 
patienthotellet lyckats skapa en arbetsgrupp med goda förutsättningar att vara motiverade. De 
anställda tyckte att det var en intressant rekrytering och de upplevde att det finns en stor bredd 
rörande kompetens i arbetsgruppen.  

Faktorer som de anställda på patienthotellet motiverades av var bra sammanhållning i 
arbetsgruppen, trivsel, lärande på arbetsplatsen samt en god arbetsmiljö och tydligt uppsatta 
mål. De faktorer som de anställda beskrev höjde deras motivation var att få utmaningar, lära sig 
nya saker, få vara delaktiga, ha variation i arbetsuppgifterna och få ha olika ansvarsområden. 
Vidare menade de att det är viktigt att ha en positiv inställning och att ha roligt. 

Patienthotellet arbetade efter KASAM, vilket kunde vara en bidragande förklaring till att de 
anställda talade om vikten av gemenskap och meningsfullhet på arbetet. Att de skulle hjälpa 
varandra att nå mål och ”peppa” varandra att göra ett bra arbete. Däremot framkom inte 
begriplighet och hanterbarhet tydligt i intervjupersonernas berättelser, vilka också är viktiga 
komponenter i KASAM. I likhet med Antonovsky (1991) lyfte de anställda att meningsfullhet 
var den komponenten som påverkade motivationen. Det var även den som de anställda 
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nämnde att de blev mer motiverade av att få uppleva. När de anställda upplevde känsla av 
sammanhang hade de förstått, kunnat hantera och upplevt meningsfullhet i händelsen. För att 
få de anställda motiverade enligt KASAM behövs de tre komponenterna och rätt resurser för att 
ta sig igenom och arbeta efter KASAM. 

Enligt Fogg (2009) styrs människors beteende av motivation, förmåga och ”triggers”. Vidare 
menar Fogg (2009) att människor inte alltid kommer att utföra en syssla endast för att de är 
motiverade, utan de måste även ha förmågan och ”triggers”. Enligt resultatet ökade 
motivationen hos anställda på patienthotellet av kunskap, vilket de menade berodde på att de 
blev mer självsäkra av mer kunskap och tyckte att det var roligare att utföra ett beteende. De 
anställda tyckte reflektionsmöten var bra för att kunna prata igenom dagen och lämna arbetet 
på arbetet. Det visades dock vara en brist med mötena, då de ofta inte skedde på grund av 
tidsbrist eller andra arbetsuppgifter. Tolkningen är att de anställda på patienthotellet tyckte 
reflektioner skulle ske varje dag. För att koppla resultatet till Fogg (2009) måste de anställda 
vara motiverade, ha förmågan och ”triggers” för att detta ska ske. Patienthotellet måste se till så 
att alla är motiverade, att de ser meningen och betydelsen av reflektion. Även att alla har 
förmågan och att det finns tid och plats. Av studien framkom att motivation och förmåga finns 
där i stora drag, sedan finns det alltid saker att förbättra och det som dock saknas är ”triggers” 
för att utföra reflektioner. För att reflektioner ska ske måste patienthotellet använda triggers, 
exempelvis påminnelser genom schemat, varandra, chefen eller larm. 

De anställda på patienthotellet beskrev att de upplevde faktorer som höjer motivationen och 
faktorer som är motiverande, men inte höjer. Herzberg (2003) beskrev tvåfaktorteorin där 
hygienfaktorer och motivationsfaktorer ingick. Hygienfaktorer togs som en självklarhet och var 
en grund för de anställda, faktorerna gjorde anställda missnöjda eller nöjda, men höjde inte 
arbetsmotivationen. Motivationsfaktorerna var de som höjde anställdas motivation och 
påverkade positivt. Tolkningar visade ett samband mellan patienthotellet och Herzberg (2003) 
tvåfaktorteori, de faktorer som i grunden ses som självklarheter upplevde de anställda på 
patienthotellet som bra och motiverande, de höjde däremot inte deras motivation. Faktorer 
som inte upplevdes som självklarheter var de som höjde motivationen hos de anställda på 
patienthotellet. Alla faktorer som ingår i Herzbergs (2003) modell framkom inte i studien, men 
i huvudsak avspeglas modellen i respondenternas utsagor. 

Enligt Rubenowitz (1992) finns det olika grundförutsättningar som bör uppfyllas för att en 
anställd ska uppleva arbetsmotivation. Vidare menande Rubenowitz (1992) att fysiologiska- och 
trygghetsbehov finns tillgodosedda på arbetsplatser i dagens samhälle. Grundförutsättningarna 
inflytande och kontroll över arbetet, ett positivt arbetsledningsklimat, god arbetsgemenskap, 
stimulans från arbetet och optimal arbetsbelastning upplevdes på patienthotellet. En del 
förutsättningar höjde och en del tillfredsställde de anställdas arbetsmotivation. De anställda 
tyckte att bra gemenskap, kommunikation i gruppen, ansvar för olika uppgifter höjde 
motivationen. De faktorer som var motiverande, men mer nöjde än höjde var chefen och 
arbetsmiljön. 

De anställda på patienthotellet tyckte att arbetsgruppen hade bidragit till motivationen, alla 
kunde kommunicera med alla och de kompletterade varandra. De tyckte att det var roligt, när 
de var olika för de kunde se på händelser från olika håll och komma med olika idéer och 
utvecklas med varandra. De ansåg att de tillsammans hade en bra genomslagskraft och att det 
hade varit tråkigt om alla var likadana. De anställda ansåg att olikheterna i arbetsgruppen 
bidrog till en bättre arbetsgemenskap. Arbetsgruppen visade på att olikheter kunde bidra till 
bättre arbetsmotivation. Utifrån sett syns det även att patienthotellet har en bra 
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arbetsgemenskap, att de anställda trivs på arbetsplatsen och sprider en glädje runtom. 
Tolkningar kring sammansättningen av arbetsgruppen och arbetsmotivation visar att de 
anställda bidrar med olika bakgrunder, egenskaper och personligheter vilket höjer gruppen. 

Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten stärks genom att intervjuguiden har följts för varje respondent och följdfrågor har 
ställts för uppföljning av det respondenterna tyckte var motiverande. Intervjuerna spelades in 
och det är inte bara under själva intervjun tolkningar har gjorts, utan i transkriberingsskedet 
kunde även materialet tolkas. Inspelningarna gjordes via en applikation via mobilen och 
kvalitén och ljudet från inspelningarna var mycket bra för alla intervjuer, även om 
intervjupersonerna pratade i olika röstvolymer.  

Intervjun med verksamhetschefen var en öppen intervju, om fler frågor hade ställts hade 
intervjupersonen kunnat styras och syftet var att få ett så öppet svar som möjligt för att sedan 
följa upp med följdfrågor inom de områden som togs upp under samtalet. Valet av metod stod 
mellan intervjuer och enkäter eller endast intervjuer. Valet blev det sista alternativet, endast 
utföra intervjuer, på grund av få anställda. Fördelen en enkät hade varit att studien fått en 
grund som kunnat kompletteras med intervjuer. Om även enkäter hade inkluderats hade 
studien fått en större bredd och ett pålitligare resultat. Intervjuer gjordes med ungefär halva 
arbetsgruppen, där de olika yrkeskategorierna ingick för att få en större pålitlighet i resultatet. 
Resultatet var i stora drag detsamma, de kunde dock skilja sig lite mellan olika yrkeskategorier i 
exempelvis fysisk arbetsmiljö. Resultaten visar att de anställda på patienthotellet motiverades av 
samma faktorer oavsett bakgrund eller personlighet, vilket visar en reliabilitet i resultatet. 
Intervjuguiden formades utifrån de teoretiska ramverk som hade valts för studien, för att kunna 
koppla resultatet ännu tydligare mot ramverket hade intervjuguiden kunnat kopplas tydligare 
till varje enskild teori.  

Motivet till att verksamhetschefen valde ut intervjupersonerna var behovet av anpassning till 
hög arbetsbelastning. Nackdelen med att verksamhetschefen valde ut intervjupersoner var att 
han/hon lättare kunde spåra vem som sagt vad, då han/hon vet vilka som ingått i studien. 
Eftersom patienthotellet endast hade 23 anställda hade det inte räckt att endast ta en 
yrkesgrupp för att få ihop tillräckligt med intervjuer. Nackdelen med att alla yrkesgrupper var 
med i studien var att det var svårt att få tillräckligt med empiri för att kunna säga om den 
specifika yrkesgruppen skiljer sig från de andra eller om det var slumpen. Fördelen att ta med 
alla yrkesgrupper var att få en bredd för hela patienthotellet för det var trots allt flera 
yrkesgrupper i verksamheten. 

Förförståelsen inför intervjuerna varierade, inför första intervjun med verksamhetschefen var 
kunskapen liten kring patienthotell och verksamheten patienthotell Vistet. Inför de andra 
intervjuerna med de anställda fanns kunskapen om patienthotellet samt djupare kunskap om 
det teoretiska ramverk som har använts. Kunskapen för de anställdas arbetsuppgifter var 
fortfarande inte stor, de anställda var öppna i sina svar och berättade om rutiner, arbetssätt och 
möten, vilket gjorde det lätt att följa upp med följdfrågor för en djupare förståelse. Om arbetet 
utförs igen på samma sätt inom en kort tid med samma teoretiska ramverk blir troligtvis 
resultatet liknande, om arbetet upprepas om flera månader eller år kan resultatet ändras 
eftersom verksamheter ständigt förändras. Resultatet hade inte heller blivit detsamma om ett 
annat teoretiskt ramverk använts. Arbetet går att upprepa genom att intervjuguiden är 
dokumenterad och verksamheten finns kvar.  
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Validiteten har stärkts genom att flera källor med teorigrundarna använts. Dock har inte så 
många vetenskapliga artiklar hittats som förväntats från början. Genom att välja 
teorigrundarnas verk tillkom böcker och hemsidor. Ungefär en fjärdedel av källorna har ett 
äldre årtal, som ändå valdes att ta med på grund av att de är verk från teorigrundarna som 
ansågs tillförlitliga. 

Intervjuerna på chefens kontor eller på spa-avdelningen kan ha hindrat intervjupersonerna i 
sina svar och påverkat validiteten. Att sitta på chefens kontor kan hindra intervjupersonen att 
lyfta negativa aspekter av rädsla för chefens reaktioner. Liksom att kontorets placering som var 
bakom receptionen, där alla anställda kunde gå förbi. Intervjupersonerna upplevdes som öppna 
och upplevdes inte störda av de andra och de var öppna med vilka som skulle intervjuas varje 
dag, upplevelsen var att ingen blev begränsad. Det framkom inte att någon intervjuperson var 
obekväm på chefens kontor, men försökspersonerna blev inte lika anonyma då alla andra 
kunde se vilka som ingått i studien. På spa avdelningen var det en tyst miljö och avskilt från 
andra. Det negativa var bubbelpoolen som lät en gång i timman en kort stund och till en början 
reagerade försökspersonerna på ljudet, men brydde sig inte sedan. Det var inte alltid ljudet kom 
då en intervjuperson var i rummet. Eftersom denna studie var specifik med en ny verksamhet 
kan det vara svårt att göra exakt samma studie i en annan verksamhet. Liknade studier eller 
delar av syftet kan göras i andra verksamheter. Finns turen att få göra studien i en ny 
verksamhet kan den göras på samma sätt. Resultatet för varje enskild studie kan variera då varje 
verksamhet bildar sin arbetsgrupp, vad som motiverar individer på arbetet är olika från person 
till person och inom olika verksamheter. 

Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2008) är intervjuaren ansvarig för de forskningsetiska principer när det 
gäller intervjupersoner, personuppgifter ska på ett betryggande sätt insamlas och förvaras säkert. 
Det fyra huvudkraven för forskningsetiska aspekter är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka studien har förhållit sig till. Intervjupersonerna 
har informerats om examensarbetets syfte, att deras medverkan är frivillig och att de således har 
rätt att avbyta sin medverkan. Uppgifter från intervjuerna har förvarats säkert och inga namn 
har använts när intervjuerna beskrivs för att undvika att medverkande personer ska kunna 
identifieras. Uppgifterna har endast använts i denna studie. Mot bakgrund av detta menas att 
vetenskapsrådets etiska riktlinjer har uppfyllts. 

Framtida forskning 
För framtida forskning på patienthotellet kan exempelvis fokuseras mer ingående på hur 
skapandet av en dynamisk arbetsgrupp påverkar arbetsmotivation. Det var intressant att 
undersöka hur de anställda ser på arbetsgruppen, vilka specifika roller som finns och hur de 
olika rollerna påverkar arbetsmotivationen. Vidare vore en uppföljning intressant att genomföra 
för att se om verksamheten förändrats när den har hunnit vara igång över ett år för att följa upp 
hur arbetsgruppen fungerar, om de fortfarande anställer utifrån olikheter och hur 
anställningsförfarandet ser ut, samt undersöka ifall sammansättningen av arbetsgruppen även 
fortsättningsvis bidrar till motivation. För att gå djupare in på den dynamiska arbetsgruppen 
och rollerna kan det undersökas om rollerna finns kvar i arbetsgruppen eller påverkas och 
formas de anställda av varandra. För att möjliggöra att gå djupare in på teorierna kan fokus vara 
på färre teorier och mer djupgående för att få svar på alla aspekter kring teorin, vilket kan göras 
i vilken verksamhet som helst. Liknande studier kan även göras på andra patienthotell eller 
andra verksamheter. 
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Bilaga – Intervjuguide 

Jag läser sista året på psykologiprogrammet på Luleå tekniska universitet. Som avslutning på 
programmet skriver vi ett examensarbete, mitt examensarbete kommer att göras här hos er på 
patienthotell Vistet. Arbetet kommer att behandla arbetsmotivation, du som medverkar i 
intervjuerna bidrar till resultatet av examensarbetet. Materialet kommer att förvaras säkert hos 
mig, efter examensarbetet är klart kommer materialet att förstöras. Allting som sägs under 
intervjun är anonymt och alla medverkande har rätt att avbryta. 

Personliginformation 

Namn: 

Kön: 

Ålder: 

Befattning: 

- Vad innebär din befattning? 
- Kan du beskriva din arbetsplats? 

Trivs du på arbetsplatsen? Varför, varför inte? 

- Är trivsel en faktor som påverkar din motivation? I så fall på vilket sätt? 

Motivation 

Vad är motivation för dig? 

Nämn tre saker som motiverar dig mest. 

Finns det något som hindrar din motivation? 

- Finns det någonting som behöver förbättras? 

Mål och visioner 

Vad tycker du om företagets mål och visioner? 

- Var finns de angivna? Hur lättillgängliga är de? 
- Hur viktigt är det för dig med uppsatta mål och visioner? 
- Ökar dessa mål och visioner din motivation? I så fall hur? 

När ni rekryterades fanns en tydlig målsättning om en dynamisk arbetsgrupp där ni blev utvalda 
utifrån era personliga egenskaper. Hur tycker du att detta sätt att skapa en arbetsgrupp fungerat? 

- Kan du beskriva arbetsgruppen? 
- Finns olika roller i arbetsgruppen? I så fall vilka? 
- Vad är din roll i arbetsgruppen? 
- Tror du att de olika rollerna bidrar till motivation? Motivera varför, varför inte. 

Hur upplever du återkoppling och feedback? 



 
 

- Är feedback/återkoppling viktigt för att göra ett bra arbete? Motivera varför, varför inte. 
- Hur påverkar feedback/återkoppling din prestation? 
- Hur påverkar feedback/återkoppling din motivation? 
- Finns det något som kan göra feedback/återkoppling bättre på företaget? 

Beskriv hur du arbetar bäst? 

- Påverkar arbetssättet din prestation? I så fall hur? 
- Påverkar arbetssättet din motivation? I så fall hur? 

Hur ser möjligheterna till egenkontroll ut på arbetsplatsen (beslutsutrymme, möjlighet att 
planera arbetet)? 

- Underlättar egenkontroll för dig i arbetet? Varför, varför inte? 
- Hur påverkar det dig? Positivt, negativ? 

Bidrar egenkontroll till motivation? I så fall hur? 

Utveckling och gemenskap 

Vad är din inställning till arbetet? 

- Påverkar medarbetarnas inställning till arbetet arbetsgruppen? Varför, varför inte? 
- Påverkar det dig om någon annan är positiv eller negativ? I så fall på vilket sätt? 

Sker det reflektion på arbetet? I så fall hur sker denna? 

- Är reflektion viktigt för dig? 
- I så fall på vilket sätt har reflektion betydelse för dig? Motivera varför, varför inte. 

Vad anser du om möjligheterna till kompetensutveckling på arbetsplatsen? 

- Är det viktigt att det finns möjlighet att utvecklas för dig? Varför, varför inte? 
- Bidrar kompetensutveckling till mer motivation? 

Om du får mer kunskap i ett ämne, blir du mer motiverad då? Varför, varför inte? 

Vad anser du om dina möjligheter att nyttja dina kunskaper? 

- Är det viktigt att få möjligheten? 
- Motiverar det dig? Varför, varför inte? 

Hur ser du på relationen till chefen? 

- Vilken betydelse har chefen för motivation? 

Vad tycker du om arbetsgemenskap? 

- Påverkar trivseln på arbetsplatsen? på vilket sätt? 
- Är interaktionen viktig? På vilket sätt? 
- Är det viktigt för din motivation? Varför, varför inte? 

Delaktighet 

Vad tycker du om delaktighet på arbetsplatsen? (att få vara med i beslut, förändringar) 



 
 

- Är det viktigt att alla får vara delaktig i förändringar på företaget? Motiverar varför, 
varför inte? 

- Anser du att delaktighet skapar motivation?  

Upplever du meningsfullhet på arbetet? 

- Är det viktigt? Motivera varför, varför inte? 
- Är det viktigt att alla upplever arbetet som meningsfullt? 
- Påverkas du om någon annan inte upplever meningsfullhet? 
- I så fall hur påverkas du? Positivt, negativt? 

Hur tycker du en dynamisk arbetsgrupp är? 

- Tycker du att din arbetsgrupp är dynamisk? Motivera varför, varför inte? 
- Tycker du det är bra med olikheter i arbetsgruppen? 
- Leder det till högre motivation? Varför, varför inte? 

Psykosociala och fysiska arbetsmiljön 

Vad anser du om den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatsen? 

- Påverkar den fysiska arbetsmiljön dig? Om den påverkar, på viket sätt? 
- Påverkar den fysiska arbetsmiljön din motivation?  
- Om arbetsmiljön är bra, tänker du på den då? 
- Om arbetsmiljön är dåligt, tänker du på den då? 

Vad anser du om den psykosociala arbetsmiljön? 

- Påverkar den psykosociala arbetsmiljön dig? Om den påverkar, på vilket sätt? 
- Påverkar den psykosociala arbetsmiljön din motivation? I så fall hur? 

 


