
Att skapa guldkant

En kvalitativ studie om medarbetarengagemang inom vård- och omsorg

Terese Peteri

Fredrik Sundqvist

Psykologi, kandidat 

2020

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

 

FÖRORD 

Först vill vi tacka vår handledare Tore Ärlemalm som har hjälpt oss genom studien, från första 

tanke till sista punkt. Tack för bollandet och hjälpen vi har fått av dig. 

 

Rebecka, tack för att du gett mig den tid jag behöver för att färdigställa detta arbete medan jag 

försökt balansera heltidsjobb och heltidsstudier - trots ditt höggravida tillstånd.  

 

Anders, tack för alla lämningar och hämtningar på förskolan och tack för att du har haft tålamod 

med mig trots alldeles för långa, stressiga vardagar och otaliga trötta morgnar efter bara ett par 

timmars sömn. Du är min styrka! Tack även till mina små trollungar som ständigt fyller mig 

med energi. 

 

Till sist vill vi även rikta ett stort tack till er chefer och respondenter som har gjort denna studie 

möjlig. 

 

Fredrik Sundqvist 

Terese Peteri 

 

  



 

 

SAMMANFATTNING 

Vård och omsorg är den största arbetsgruppen i Sverige och står även för den största andelen 

sjukdomsfall, främsta orsaken till sjukskrivningar inom vården är orsakade av den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Syftet med studien var att undersöka 

medarbetarengagemang för personal inom vård och omsorgsarbete, som en del i den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Frågeställningarna var hur engagemanget ser ut hos 

medarbetare inom vård- och omsorg och hur engagemanget kan öka. Tidigare forskning har 

visat att kombination av teorier gällande engagemang och motivation har skapat en djupare 

förståelse inom området. Därav grundade studien sig på teorier både kring engagemang och 

motivation. 10 semistrukturerade intervjuer genomfördes med undersköterskor på vård- och 

omsorgsboende, för att studera medarbetarnas subjektiva upplevelser kring engagemanget. En 

tematisk analys skedde. Resultatet visade att samtliga respondenter upplevde sig engagerade i 

arbetet. Diskussionens huvudpunkter var dock att de fanns indikationer på att nivån av 

engagemang hos medarbetare kunde vara en annan än individens upplevda nivå av 

engagemang. En annan slutsats var att chefer och medarbetare tillsammans kunde påverka 

medarbetarengagemanget positivt bland annat genom en bra tvåvägskommunikation. Dock 

kom skribenterna fram till att för få respondenter deltog för att kunna dra generella slutsatser 

kring engagemang.  

 

Nyckelord: Medarbetarengagemang, organisatorisk och social arbetsmiljö, 

självbestämmandeteorin, vård och omsorgsarbete 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The healthcare industry is the largest working group in Sweden and accounts for the largest 

proportion of illness cases, the main cause of sick leave in healthcare is caused by the 

organizational and social work environment. The purpose of the study was to investigate 

employee engagement for staff in health care and social work, as part of the organizational and 

social work environment. The questions were what the engagement looks like for employees 

in health care and social work and how the engagement can increase. Previous research has 

shown that a combination of theories of engagement and motivation has created a deeper 

understanding in the field. Therefore, the study was based on both theories of engagement and 

motivation. Ten semi-structured interviews were conducted with nurses at nursing and care 

homes, to study the employees' subjective experiences about engagement. A thematic analysis 

occurred. The result showed that all respondents felt engaged in the work. However, the main 

points of the discussion were that there were indications that the level of engagement of 

employees could be different from the individual's perceived level of engagement. Another 

conclusion was that managers and employees together could have a positive influence on 

employee engagement, for example through good two-way communication. However, the 

authors concluded that too few respondents participated to be able to draw general conclusions 

about engagement. 

 

Keywords: Employee engagement, organizational and social work environment, self-

determination theory, health care and social work 
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INTRODUKTION 

Denna del av rapporten beskriver hur intresset att studera medarbetarengagemang uppkom, 

en genomgång av information och tidigare forskning inom området, problematisering, syfte, 

frågeställningar samt avgränsningar för studien. 

 

Skribenterna har erfarenhet av arbete i ledande yrkesroller i nära samarbete med medarbetare. 

I sina yrkesroller förekom diskussioner kring hur det är möjligt att motivera och skapa 

engagemang hos medarbetare. En av skribenterna deltog under en föreläsning om engagemang 

där Gallup:s undersökning State of the global workplace presenterades. En nyfikenhet skapades 

kring engagemang och vad som kunde göras för att öka engagemanget hos medarbetare. 

Förbättringar inom arbetslivet har nästan alltid förekommit. Tidigare utfördes förbättringar för 

att effektivisera arbetet utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Människan betraktades som en 

arbetsenhet som skulle anpassas för att passa in i systemet. Medarbetare sågs då mer eller 

mindre som reservdelar vars arbetsuppgifter var utformade så att medarbetaren var utbytbar. 

Nuförtiden är fallet snarare det motsatta, förbättringar syftar till att anpassa systemet efter 

individen (Åteg, Andersson & Rosén, 2005). Arbetsmiljöverket arbetar aktivt på att förbättra 

arbetsmiljön på arbetsplatser och väljer numera att fokusera på det som arbetsgivaren har 

ansvar att förbättra. Tidigare föreskrifter samt de allmänna råden om psykiska och sociala 

aspekter på arbetsmiljön har upphävts och har nu ersatts av AFS 2015:4, “Organisatorisk och 

social arbetsmiljö”. Arbetsmiljöverket definierar den organisatoriska arbetsmiljön med villkor 

och förutsättningar för arbetet och inkluderar ledning och styrning, kommunikation, 

delaktighet och handlingsutrymme, fördelningen av arbetsuppgifter och krav samt resurser och 

ansvar (AFS 2015:4). Trots detta upplevde vårdpersonalen i Sverige allt tyngre 

arbetsbelastning och mer stress i arbetet, vilket orsakar ohälsa, både fysisk och psykisk 

(Arbetsmiljöverket, 2013). Vård och omsorg var den största yrkesgruppen på den svenska 

arbetsmarknaden och enligt Försäkringskassan (2015) stod vården för en femtedel av alla 

sjukdomsfall i Sverige med 171 sjukfall per 1000 anställda. Främsta orsaken bakom 

sjukskrivningar inom vård och omsorg år 2015 var organisatoriska och sociala faktorer 

(Arbetsmiljöverket 2016). Då medarbetarengagemang och arbetsmotivation är nära relaterade 

begrepp valde skribenterna att ta med teorier kring båda begreppen. Forskning med 

självbestämmandeteorin som grund har visat att individer som är engagerade i vad de gör 

upplever högre fysiskt och psykiskt välbefinnande än de som är oengagerade eller saknar 
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kontroll över sitt arbete (Ryan & Deci, 2000). Skribenterna blev intresserade av att undersöka 

hur vårdpersonal ser på sitt eget engagemang och vad som kan göras för att öka engagemanget.  

 

  



 

3 

 

Tidigare forskning 

Självbestämmandeteorin. 

Självbestämmandeteorin har gradvis vuxit de senaste 40 åren och har blivit en viktig teori 

rörande den mänskliga motivationen. Ryan och Deci utvecklade teorin (Gagné, 2014). Sedan 

har den ytterligare utvecklats och förfinats med hjälp av många andra forskare runt hela världen 

(ibid.). Teorin kom till genom intresset att studera inre motivation, definierat som att göra 

någonting för dess egna skull, genom intresse och nöje (Gagné, 2014). Schultheiss, Kordik, 

Kullmann, Rawolle, och Rösch (2009, s. 268) kallar motivation för “en naturlig grundbult 

mellan personen och situationen”. I självbestämmandeteorin kategoriseras motivation i två 

former: Inre motivation och Yttre motivation. Locke och Schattke (2018) anser dock att 

termerna Inre motivation och Yttre motivation är problematiska när det kommer till människor. 

Detta eftersom ett mänskligt medvetande alltid interagerar med sin omgivning genom 

observationer, utvärderingar och de val individen gör. Därför anser Locke och Schattke att 

faktorer gällande motivation alltid har en inre och en yttre aspekt. 

 

Inre motivation förklaras som den naturliga benägenheten att vilja assimilera sig, bemästra 

någonting, spontana intressen och utforskning som är viktig för den kognitiva och sociala 

utvecklingen (Ryan & Deci, 2000). Inre motivation baseras på den naturliga tillfredsställelsen 

av beteendet i sig, istället för att bli motiverad av händelser eller förstärkningar som var 

separerbara från aktiviteterna (Ryan & Deci, 2002). Med andra ord så kommer nöjet från 

aktiviteten i sig och aktiviteten kan både vara aktiv och passiv. Exempel på de mer passiva 

aktiviteterna är musik, böcker, tv, och filmer. Aktiva aktiviteter som kan skapa inre motivation 

är exempelvis att promenera, cykla, trädgårdsarbete, matlagning och spel. (Locke & Schattke, 

2018). 

 

I kontrast till inre motivation styrs yttre motivation av externa instrumentella belöningar. Det 

finns massvis med beteenden länkade till yttre motivation, men det alla har gemensamt med 

varandra är att aktiviteter inte utförs på grund av aktiviteterna i sig, utan för instrumentella 

orsaker (Cheng, 2018). Individen gör någonting för att få en framtida belöning, exempelvis i 

form av lön för utfört arbete. Locke och Schattke menar att somliga anser att yttre motivation 

är en underlägsen typ av motivation, men eftersom människan behöver mat, som betalas för 

med pengar, vilket behövs för att överleva, handlar det inte enbart om pengarna som erhålls för 

ett utfört arbete, utan även för ens egna överlevnad (Locke & Schattke, 2018). Yttre motivation 

kan även internaliseras. Internalisering sker genom att ta en aktivitet som till en början drevs 
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av yttre faktorer, som belöningar eller straff och gör att den istället blir internt motiverad (Ryan 

& Deci, 2000). Internaliseringen kan variera beroende på hur väl den stämmer överens med 

individens värderingar och intressen. Graden av internalisering ger upphov till olika typer av 

regleringar eller motivationer - Från en enbart externt motiverad aktivitet - Till en delvis eller 

fullständigt internt reglerad aktivitet. Extern reglering är den mest kontrollerade typen av 

extern motivation; omedelbara följder som exempelvis en belöning eller ett straff kontrollerar 

ens beteende. Med introjekterad reglering startar beteendet inifrån med grund i att individen 

kan uppleva skuld eller känner sig tvingad att utföra en viss handling. Identifierad reglering 

innebär att individen utför en aktivitet för att individen identifierar sig med handlingens värde 

eller mening, för att det leder till något önskvärt (Koestner & Losier, 2002). Slutligen finns 

Integrerad reglering, vilket fortfarande är en yttre motivation, men nu identifierar sig individen 

så pass mycket med handlingen att den blir en del av individens “jag”. Den här typen av yttre 

motivation är den mest autonoma (Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin & Malorni, 2010).  

 

Centralt i självbestämmandeteorin är skillnaden mellan autonomisk motivation och 

kontrollerad motivation (Gagné, 2014). Ett exempel är en undersköterska som tvättar en patient 

för att förbättra dess hälsa, gör den uppgiften utan klagomål även om den inte är rolig eller 

intressant (därav inte en internt motiverad uppgift). Sköterskan kan identifiera vikten av att 

utföra den här uppgiften och får därigenom tillfredsställelse (Gagné m.fl., 2010). 

 

Självbestämmandeteorin fokuserar även på tre fundamentala psykologiska behov; autonomi, 

kompetens och samhörighet, vilket driver människors motivation att ägna sig åt en viss aktivitet 

och styr individens prestation och välmående (Ryan & Deci, 2008). Autonomi kommer från det 

grekiska ordet autonomos där ‘auto’ betyder ‘själv’, och ‘nomos’ betyder ‘styre, lag eller 

regering’ (Sneddon, 2013). Det handlar med andra ord om att individen upplever sig själv som 

att vara den ursprungliga källan till sitt eget beteende (Ryan & Deci, 2002). Dock är det viktigt 

att skilja på autonomi och självständighet, då självständighet innebär att individen inte förlitar 

sig på extern påverkan. När det kommer till autonomi går det fortfarande att utföra handlingar 

och hålla värderingar från andra, så länge det är förenligt med ens egna värderingar och åsikter 

(Ryan & Deci, 2002). Kompetens är viktigt både för den inre och yttre motivationen. Utan 

kompetens är det sannolikt att en individ känner sig både hjälplös och omotiverad och forskning 

har visat att det är viktigt att känna både autonomi och kompetens för att kunna uppleva inre 

motivation. Samhörighet innebär känslan av att ha en koppling med andra, att vara beroende 

av varandra och känslan av tillhörighet i en grupp eller med andra individer (Gagné, 2014). 
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Medarbetarengagemang. 

William Kahn var en av de första som forskade inom personligt engagemang på arbetsplatsen 

och anses även vara grundaren bakom begreppet “medarbetarengagemang”. Kahn (1990) 

definierar begreppet som att använda sig av medarbetarnas “Jag” i deras arbetsroller. När 

människor är engagerade uttrycker de sig fysiskt, kognitivt och emotionellt inom arbetet. Kahn 

menar även att när människor är oengagerade inom arbetet kopplar de bort sig själv från sin 

arbetsroll. De drar sig tillbaka och försvarar sig själv fysiskt, emotionellt eller kognitivt inom 

arbetet (ibid.). När de försvarar sig fysiskt innebär det att de undviker arbetsuppgiften i sig, 

försvarar de sig emotionellt utför de uppgiften utan någon emotionell närvaro och när de 

försvarar sig kognitivt saknar de kognitiv närvaro (Kahn, 1990).  

 

Begreppet “Medarbetarengagemang” är fortfarande relativt nytt, men den har snabbt spridit sig 

med hjälp av human resources-firmor som erbjuder organisationer hjälp med att skapa och 

använda sig av det (Macey & Schneider, 2008). Macey och Schneider fokuserar på hur 

uppgifter utförs och hur effektivt de utförs som resultat av engagemang, men det finns även 

andra viktiga utfall som följer ett högt engagemang. Forskning med självbestämmandeteorin 

som grund har visat att individer som är engagerade i vad de gör upplever högre fysiskt och 

psykiskt välbefinnande än de som är oengagerade eller saknar kontroll över sitt arbete (Ryan 

& Deci, 2000). När organisationens eller ledarens mål och individens mål är helt konsekventa 

kommer medarbetarens engagemang vara högre och den kommer även ha lättare för att anpassa 

sig till förändringar (Macey & Schneider, 2008). Meyer, Becker och Vandenberghe (2004) 

anser att, trots likheterna mellan medarbetarengagemang och motivation har de genom åren 

utvecklats självständigt bort från varandra. Det har även varit få försök att integrera 

medarbetarengagemang och motivation med varandra, för att visa hur lika eller olika de två 

begreppen är. Meyer m.fl., fortsätter att argumentera för att motivation och 

medarbetarengagemang är olika, men relaterade, koncept. Mer specifikt att engagemang är en 

beståndsdel av motivation och att genom integration av de två teorierna ger en bättre förståelse 

av de enskilda teorierna (Meyer m.fl., 2004).  

 

Engagemang delas ofta upp i tre olika beståndsdelar; Inre tillstånd, beteende och egenskap 

(Macey & Schneider, 2008). Engagemang som ett tillstånd handlar om ens positiva affekt till 

arbetet och arbetssituationen, och indikerar känslor av uthållighet, kraft, energi, entusiasm, 

absorbering, uppmärksamhet och stolthet. Det inkluderas även en känsla av självidentifiering 

som människor har till sitt arbete, dvs. arbetet är en del av hur de identifierar sig själv (ibid.). 
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Vidare beskriver Macey och Schneider (2008) att beteende-engagemang brett kan definieras 

som ett anpassningsbart beteende som är användbart för att beskriva en mängd beteenden som 

stödjer organisatorisk effektivitet. Denna typ av engagemang är när individen gör mer än bara 

sitt jobb och istället fokuserar på att initiera förändring och utveckla verksamheten (ibid.). 

Egenskaps-engagemang består av ett antal relaterade personlighetsattribut, inkluderande 

egenskapspositiv affekt, pliktkänsla, en förutseende personlighet och en autotelisk 

personlighet. Dessa drag innebär att individen upplever arbete i ett positivt, aktivt och energiskt 

sätt vilket innebär att människan beter sig anpassningsbart och gör mer än bara det arbetet 

kräver (Macey & Schneider, 2008).  

State of The Global Workplace. 

I undersökningen vid namn “State of the Global Workplace” sammanställer Gallup 

medarbetarengagemanget i över 150 länder och med data från 3 år, 2014, 2015 och 2016 

(Gallup, 2017). I undersökningen framkommer att endast 15% av anställda världen över känner 

sig engagerade i sitt arbete, 67% är inte engagerade och 18% upplevde ett aktivt bristande 

engagemang (ibid.). ”Engagerade” förklarades som involverade i och entusiastiska om deras 

arbete och arbetsplats. Individer som är ”inte engagerade” är psykiskt frånkopplade från sitt 

arbete och företag, de lägger tid på arbetet men inte energi eller passion. De som har ”aktivt 

bristande engagemang” är inte bara missnöjda med sitt arbete, de är förbittrade över att deras 

behov inte blivit bemött och kan potentiellt arbeta emot sina engagerade kollegor (ibid.). 

Undersökningen har även tagit fram lösningar för att fixa bristande engagemang på 

arbetsplatser världen över. Resultat från deras undersökningar visar att de inte är den anställdes 

tillfredställelse som fokus skall vara på, utan att det ska vara på den anställdas utveckling 

(Gallup, 2017).  

Hierarchy of engagement. 

Forskare har tagit fram en modell som de kallar för “Hierarchy of Engagement” (Penna, 2007). 
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Figur 1. “Hierarchy of Engagement”, Penna (2007). 

 

Längst ner är de basala behoven av lön, arbetstid och förmåner. När dessa behov har uppfyllts 

söker medarbetaren efter möjligheter för att utveckla sig själv, möjligheten för befordran, sen 

introduceras ledarskapsstil i modellen. Till sist, när alla tidigare steg har tillfredsställts riktar 

medarbetaren in sig på att finna en mening med sitt arbete. I samband med att medarbetaren 

klättrar i trappan stiger även medarbetarens engagemang (Penna, 2007). Towers Perrin skapade 

en rapport innehållande en topp tio-lista över egenskaper en arbetsplats skall ha för att skapa 

medarbetarengagemang. Topp tre i den listan är högsta ledningens intresse i de anställdas 

välbefinnande, utmanande arbete och beslutsfattande auktoritet (Perrin, 2003). De flesta studier 

gällande engagemang visar att de viktigaste drifterna gällande medarbetarengagemang är att 

känna sig uppskattad av ledningen, att det finns en bra tvåvägskommunikation mellan 

ledningen och de anställda, ledningens intresse i de anställdas välbefinnande och tillfällen för 

de anställda att växa (Solomon & Sridevi, 2010). 

Problematisering 

Vård och omsorg är största yrkesgruppen på den svenska arbetsmarknaden och står samtidigt 

för den största andelen sjukskrivningar (Försäkringskassan, 2015). Främsta anledningen till 

sjukskrivningar beror på organisatoriska och sociala faktorer (Arbetsmiljöverket, 2016), 

samtidigt som det har blivit känt senaste åren att medarbetarengagemanget är generellt lågt och 

att lågt engagemang kan skapa ohälsa (Gallup, 2017). På grund av detta växte intresset hos 

skribenterna att ta reda på vårdpersonals subjektiva upplevelse om deras engagemang och hur 

personalen tror att engagemanget kan öka. 
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Syfte 

Studien har en hermeneutisk ansats och syftet är att förstå upplevelsen av medarbetar-

engagemang hos personal inom vård och omsorgsarbete, som en del i den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön.  

Frågeställningar 

• Hur ser medarbetarengagemanget ut hos personal inom vård- och omsorg? 

• Vad kan göras för att öka medarbetarengagemanget? 

Avgränsningar 

Studien syftar inte till att kartlägga hela den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, utan 

endast att undersöka uppfattningen av medarbetarengagemang och motivation för personal som 

arbetar inom vård- och omsorg. Studien kommer enbart ta hänsyn till medarbetarnas 

uppfattning av sitt eget engagemang och möjligheter att öka engagemanget. Ett begränsat antal 

respondenter deltar, därav kommer inga generella slutsatser dras kring medarbetarengagemang. 
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METOD 

Denna del av rapporten beskriver respondenter, datainsamlingsmetod, procedur, analysmetod 

och etiska överväganden som skribenterna gjort. Delen innehåller även en utvärdering av 

studiens tillförlitlighet och äkthet. 

Respondenter 

Skribenterna kontaktade chefer för verksamheter inom vård och omsorgboenden, för att nå ut 

till vård- och omsorgspersonal. Utifrån studiens omfattning och tidsram var målet att intervjua 

10 respondenter, som samtliga arbetade med den dagliga omvårdnaden av brukarna. Vid 

intervjuerna framkom att samtliga hade en grundutbildning som undersköterska, detta var inget 

krav på förhand. Respondenterna arbetade i verksamhet för permanent boende brukare 

respektive verksamhet för tillfälligt boende brukare. Endast kvinnor deltog i studien eftersom 

majoriteten av de anställda på arbetsplatsen var kvinnor. Respondenterna var mellan 21–63 år. 

Datainsamlingsmetod 

En kvalitativ metod användes för att kunna studera människors subjektiva upplevelser. 

Intervjuerna var semistrukturerade med en förbestämd frågestruktur, vilket möjliggör att ställa 

följdfrågor och anpassa frågorna efter hur intervjun utvecklar sig (Langemar, 2008). Semi-

strukturerade intervjuer gav även respondenterna möjlighet att påverka informationen som 

framkom. 

Procedur 

Studien började med att samla in bakgrundsfakta kring hur arbetsmiljön såg ut inom vård- och 

omsorg. Skribenterna gick igenom tidigare forskning och valde självbestämmandeteorin som 

teoretisk utgångspunkt. Ett informationsbrev skapades för att ge tillräcklig och likvärdig 

information till alla respondenter. En intervjuguide utformades som struktur under intervjuerna 

och gav alla respondenter möjlighet att lämna information inom samma fokusområden. Chefer 

som arbetade på vård- och omsorgsboende kontaktades för att nå ut med studien till vård- och 

omsorgspersonal. Skribenterna åkte ut till verksamheter och erbjöd intervjuer på personalens 

arbetstid. Personen som hade övergripande uppfattning om bemanningen frågade personalen 

som arbetade på avdelningarna som för dagen hade god bemanning, om de ville delta i studien 

och planerade intervjutiden. Intervjuerna genomfördes samma dag i likvärdiga kontorsmiljöer. 

Intervjuernas längd varierade mellan 15 till 38 minuter. Intervjuerna spelades in i form av 

ljudupptagning för att kunna analyseras. Denna rapport med lineär disposition skapades för att 

presentera studien. 
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Bearbetning och analys 

En tematisk analysmetod användes. De inspelade intervjuerna transkriberades. Koder togs ut 

för att bygga teman. Studiens teoretiska ramverk har legat som grund i uppbyggandet av teman, 

vilket skapade en kodning utifrån studiens intresseområde (Bryman, 2018). På så vis har 

studien analyserats genom en deduktiv aspekt. Dock har det även funnits en induktiv aspekt då 

teman även framkommit ur respondenternas intervjusvar, dvs att teman byggts utifrån empirin 

(Langemar, 2008). Skribenterna anser därav att analysen har varit delvis induktiv och delvis 

deduktiv. 

Etiska överväganden 

Skribenterna har följt de etikregler som Vetenskapsrådet (2011) har skapat. Bland dessa 

etikregler finns fyra grundläggande huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vilka följdes genom att cheferna för 

verksamheterna samt respondenterna inför intervjutillfällena fick ta del av informationsbrevet 

(Bilaga I). Skribenterna gick även igenom informationsbrevet muntligt med respektive 

respondent innan intervjun, för att säkerställa att grundläggande information kring studien 

meddelats. Samtliga respondenter fick skriftligen lämna samtycke till att delta i studien. 

Respondenterna informerades om att de hade rätt att avbryta sin medverkan utan negativa 

följder för dem. Alla utskrivna uppgifter kring respondenterna som berör studien har förvarats 

i ett låst rum. Elektronisk information har lagrats i en lösenordskyddad dator. Inspelat material 

har lagrats i lösenordskyddade mobiltelefoner för att sedan överföras till en lösenordskyddad 

dator. Detta säkerställer att ingen obehörig kunde ta del av informationen. Efter studiens avslut 

har elektroniskt material raderats och utskrivet material har förstörts. Informationen som 

framkommit under studien har endast använts för att försöka svara på studiens frågeställningar. 

Tillförlitlighet och äkthet 

De alternativa bedömningskriterierna tillförlitlighet och äkthet har använts i studien. Enligt 

vissa forskare passar dessa bättre i kvalitativa studier än kvantitativa forskares reliabilitet och 

validitet, eftersom tillförlitlighet och äkthet mäter kvaliteten i den kvalitativa forskningen 

(Bryman, 2018 sid 467). Tillförlitlighet skapas genom trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och en möjlighet att styrka och konfirmera. Äkthet skapas genom kriterierna rättvis bild, 

ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet 

(Bryman, 2018). 

 

Angående trovärdigheten har studien utgått från Vetenskapsrådets etikregler för god forskning. 

Studien har förlitat sig på kvalitativa intervjuer vid datainsamlingen, utan triangulering. I 
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kvalitativa studier rekommenderas triangulering eller respondentvalidering för att säkerställa 

trovärdigheten (Bryman, 2018). Datainsamling från mer än en källa kan exempelvis utföras 

genom observationer i de verksamheter som respondenterna arbetar inom. Semi-strukturerade 

intervjuer genomfördes, vilket möjliggör för respondenterna att styra vilken information som 

framkom. Dock har ingen respondentvalidering genomförts. Efter analysen kunde 

respondenterna ha tagit del av resultatet, vilket hade säkerställt att studiens resultat motsvarar 

respondenternas uppfattning. För att skapa överförbarhet har datainsamlingen fokuserats på att 

skapa en djupare förståelse till varför respondenten upplever på ett visst sätt. Detta genom 

intervjuernas följdfrågor för att beskriva upplevelser eller sammanhanget kring svaren. 

Pålitligheten har säkerställts genom att i denna rapport detaljerat förklara samtliga steg i 

studien, val av respondenter och analysmetod. Studien utgår från teorier kring engagemang och 

motivation, som sammanfattas i förvalda teman i intervjuguiden. Dock lämnar studien även 

utrymme för respondenterna att förklara verkligheten och skapa teman, vilket gör att studiens 

objektivitet ökar. Intervjuguiden är objektiv utformad, då den fokuserar både på faktorer som 

ökar kontra minskar engagemang och motivation. Skribenterna har båda erfarenhet av arbete i 

ledande yrkesroller, där ena skribenten arbetat som enhetschef inom vård- och omsorg. Vilket 

kan ha påverkat skribenterna under studiens gång. Dock anser skribenterna att detta har skett i 

positiv bemärkelse genom en god förförståelse i arbete med medarbetare. Vilket skribenterna 

anser kan ge en djupare förståelse inom området medarbetarengagemang inom vård- och 

omsorg. 

 

Vad gäller äktheten har resultatet presenterats med antal som uttryckt sig på liknande sätt, för 

att ge en överblick av hur respondenterna svarade i förhållande till totala antalet respondenter. 

Skribenterna har även presenterat citat från samtliga respondenter, för att lyfta fram åsikter från 

alla som deltog. Skribenterna har även presenterat åsikter som endast en eller ett fåtal 

respondenter uppgett, men som skribenterna anser ha vikt för den holistiska bilden. 

Intervjuerna fokuserade till stor del kring vad respondenterna själva kunde göra för att påverka 

den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Detta kan ge viss eftertanke och förståelse hos 

respondenterna gällande det sociala sammanhanget de vistas i. 
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RESULTAT OCH ANALYS 

Denna del av rapporten är en beskrivning av teman som har skapats utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkt samt teman som framkommit under analysprocessen. Koder som har varit av 

betydelse i analysprocessen framställs, samt antal respondenter som svarat på liknande sätt. 

Detta för att skapa förståelse för hur resultatet har framkommit. 

Arbetsuppgifter 

Alla respondenterna uppgav i första hand vård- och omsorgsuppgifter som arbetsuppgifter. 

Sedan även arbetsuppgifter ”runt omkring” som skribenterna har valt att kalla icke 

vårdrelaterade uppgifter. Samtliga respondenter uppgav att deras arbetsuppgifter var att ge vård 

och omsorg till dem som bor på boendet. Vilket framkom av svar som ”Ta hand om kunderna”, 

”ge dom hjälpen dom behöver”, ”se till att våra gäster har de bra”, ”trivsel och 

trygghetskänsla” och ”Ge dem en bra omvårdnad”. Sju respondenter nämnde ”medicinering” 

och fyra nämnde att ”rehabilitering” ingick i arbetet. Fyra respondenter inkluderade ”de där 

lilla extra” eller en ”guldkant” som en del i arbetet. En respondent förklarade 

arbetsuppgifterna som: 

 
Vi ska hjälpa dom och de ska ha en guldkant varje dag… De är allmän omvårdnad, plus 

rehabilitering också. Att man tar vara på de friska… Å se till att de har någonting att 

göra om dagarna som är meningsfullt. 

 

Sex av respondenterna beskrev arbetsuppgifter utöver vården som ingick i arbetet och hade 

påverkan på arbetssituationen. Vilket en respondent förklarade som ”städa, så de blir en bra 

arbetsmiljö”. Arbetsuppgifter som fem respondenter uppgav var ”städning” och två 

respondenter inkluderade ”schema”. De ansågs av en del respondenter som att dessa 

arbetsuppgifter inte ens tillhörde undersköterskeyrket: 

 
Vissa dagar så städar man ju mer än man gör undersköterskejobbet. 

 

Dessa arbetsuppgifter uppgavs vara mindre intressanta och respondenter nämnde att de ville 

undvika eller slippa lägga tid på dessa uppgifter. 

Engagemang 

Fem respondenter definierar engagemang som att göra arbetsuppgifterna och “lite extra”, 

“guldkant” eller uppgifter “utöver dagliga omvårdnaden”. En respondent sammanfattade 

engagemang som: 
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Jag gör mitt jobb och lite till. Jag bryr mig, jag har nya idéer. 

 

Tre respondenter beskriver engagemang som att ”visa intresse”, ”vara aktiv” eller ”bry sig”. 

Två inkluderar att ”samarbeta”. I kontrast till de flesta uppger två respondenter att engagemang 

är att ”göra arbetsuppgifterna”, utan att göra mer än vad som krävs.  

Vad engagerar. 

Samtliga respondenter svarade ”Ja” på frågan om de är engagerade i arbetet. Två av 

respondenterna motiverade sitt engagemang med “Jag gör mina arbetsuppgifter” respektive 

“Att göra arbetsuppgifterna och samarbeta”.  

 

Sex respondenter uppger att de är engagerade genom ett driv att göra lite extra för att förbättra. 

Vilket framkommer av ”gör mitt jobb och lite till” ”försöker driva verksamheten framåt”, ”är 

medskapande” och ”har nya idéer”. Utifrån dessa förklaringar tolkar skribenterna att 

engagemang för majoriteten innebär en positiv drivkraft i arbetet relaterat till att prestera och 

utveckla arbetet.  

 

Skribenterna har urskilt tre olika teman av hur respondenterna uppger att de visar engagemang. 

Att ”bry sig om och skapa guldkant”, ”göra arbetsuppgifterna och samarbeta”, samt ”strävan 

efter utveckling”. Första kategorin tolkar skribenterna som att bry sig om och skapa guldkant 

för brukarna. Detta uppgav åtta respondenter, varav fem nämner begreppet ”guldkant”. Andra 

kategorin har skribenterna tolkat som att göra arbetsuppgifterna och samarbeta. Vilket 

framkommer genom att sex respondenter förklarar engagemang som ”jag gör mina 

arbetsuppgifter”, ”jag är alltid i tid på jobbet”, ”jag vill vara tillgänglig”, ”har bra 

kommunikation med mina kollegor”, ”man ska vara hjälpsam” och två nämnde att 

”samarbeta”. Tredje kategorin som skribenterna kunde urskilja var en strävan efter utveckling, 

genom att öka kompetensen och förbättra verksamheten. Vilket framkom av att fyra 

respondenter ”vill göra en förbättring”, “vill lära mig”, “utveckla”, “ska gå en kurs”.  

 

Av detta tolkar skribenterna att respondenternas definition av engagemang är nära knuten till 

de sätt som respondenterna själv uppger att de visar engagemang på. 

Vad minskar engagemanget. 

Tunga arbetsförhållanden på arbetsplatsen framgår som en orsak till minskat engagemang 

bland personalen. Vilket en respondent summerar: 
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De är så tungt, när man är två stycken på nio personer varav fem är rullstolsburna och 

behöver tas med lift och åtta av nio är svårt demenssjuka. Man behöver vara fler. 

 

Stress visar sig vara ett problem för både engagemang och motivation, då sex respondenter 

anser att stress minskar deras vilja att arbeta: 

 
Tunga arbetstider och tunga förhållanden gör att det blir att man jobbar bara för att de 

som ska göras, Än det lilla extra. 

 

Vidare framgår det att en bakomliggande faktor till den stress som förekommer på arbetsplatsen 

bland annat beror på personalbrist då sex respondenter uppgav att det råder “personalbrist” 

eller är “mindre personal” än de ska vara. Vilket påverkar respondenterna genom “att man 

inte hinner de man ska göra.”. Andra orsaker till minskat engagemang är enligt fyra 

respondenter bristande samhörighet, samarbete och konflikter på arbetsplatsen: 

 
Konflikter och man bär på det utan att säga det, då blir det ju som att jag kan inte direkt 

ha det intresset eller den energin att komma på jobbet. 

 

Två respondenter uppger att de inte finns någonting som minskar deras engagemang i arbetet. 

Vad kan öka engagemanget. 

De framkom olika förändringar som respondenterna tror skulle öka engagemanget. Tre 

respondenter poängterade att engagemanget kan öka genom att chefen “engagerar sig i 

personalen” “tänker till”, ”blir snällare”. Vilket skribenterna tolkar som att respondenterna 

upplever att chefens förhållningssätt till medarbetarna kan påverka engagemanget. Andra svar 

handlade om personalgruppen. Respondenterna upplevde att chefen behöver se över vilken 

personal som arbetar i verksamheten samt dessa medarbetares behov av utbildning. Detta 

framkom exempelvis genom att “byta till rätt personal” att chefen kan “utbilda” personalen. 

Sammanfattningsvis tolkar skribenterna att respondenterna huvudsakligen lägger ansvaret till 

att öka engagemanget på cheferna. Hur utbildning påverkar engagemanget förklarar en 

respondent: 

 
All personal som jobbar skulle vara utbildad för då är det ju lättare att driva nånting 

framåt, att man förstår varandra bättre och att man tänker på samma sätt litegrann. Så 

man känner att alla driver de framåt, att det inte bara blir på en person som ska driva det 

framåt. 
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Ökad samhörighet framkom som en faktor som kan öka engagemanget. Samhörigheten kunde 

öka genom att vara “snälla”, “ärlig” och “öppen” mot varandra. Även ökat samarbete ansåg 

respondenterna kan öka engagemanget genom att “hjälpas åt”, “samarbete med varandra” 

och att alla “gjorde de dom skulle”. De framkommer av två respondenter att andra lämnar 

arbetsuppgifter till sina kollegor för att de inte själv vill göra dessa. Ökat samarbete och 

samhörighet anser skribenterna är faktorer för att öka engagemanget som medarbetarna själv 

kan påverka. Två ansåg att engagemanget kan öka genom att anpassa arbetsuppgifterna, vilket 

förklarades: 

 
Att de blir mindre av de här som man inte tänker att en undersköterska ska göra, liksom 

städningen och de dära tråkiga, så man kan fokusera på de man verkligen är här för att 

göra, och på omvårdnaden, rehabiliteringen, på själva vården alltså. 

 

En respondent uppger att de inte finns några förändringar för att öka engagemanget, vilket 

förklaras med att de redan är tillräckligt bra. 

Motivation 

Vad motiverar. 

Sju respondenter förklarar att de blir motiverade genom att se brukarna tillgodosedda. Vilket 

en respondent beskriver som: 

 
De ger mig glädje när jag ser att jag kan glädja dom. Då har jag lyckats den dagen. 

 

Tre respondenter nämner att de vill göra skillnad för brukarna. En av respondenterna utvecklar 

hur detta motiverar henne genom förklaringen: 

 
Jag tycker att det är riktigt kul när man ser nån som kommer och sitter i rullstol och som 

börjar gå liksom. Alltså jag, de är ju de jag brinner för, för att det ska bli så bra som 

möjligt till den förutsättningen som går. 

 

Tre respondenter nämner att få göra “guldkanten” för brukarna motiverar dem. Vilket förklaras 

som ”de lilla extra”, ”guldkanten” för brukarna. En respondent förklarar vad som motiverar 

henne på följande sätt: 

 
De är när man ser hur nöjda dom är, alltså, när man har tillgodosett dem, guldkanten i 

deras tillvaro. 
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Tre respondenter uppger att de blir motiverade genom aktiviteter med brukarna. Aktiviteterna 

kan enligt en respondent vara “Gå och fika på stan”. Fyra respondenter nämner att 

”bekräftelse” eller ”en klapp på axeln” motiverar dem. Vilket framkommer av en respondent 

genom: 

 
När man gör någonting bra ska man säga att du har gjort bra, du var duktig. Man ska 

lyfta upp varandra helt enkelt. 

 

Skribenterna tolkar att respondenterna blir motiverade genom att göra guldkanten, de lilla extra 

eller aktiviteter med brukarna utöver omvårdnaden och på så sätt se brukarna 

tillgodosedda/glada/nöjda.  

Vad minskar motivationen. 

Sex respondenter upplever att stress minskar motivationen. Vilket förklaras av en respondent 

på detta sätt: 

 
Stressen att man har tio grejer man skulle behöva göra men man hinner bara sju av dom. 

 

Fem upplever att schemafrågor minskar motivationen genom att schemat påverkar energinivån 

negativt, vilket framgår av en respondents förklaring: 

 
När man jobbar tre-skift så är de många som är trötta. Man orkar inte med. 

 

Fyra respondenter upplever att andra människor i arbetssituationen minskar ens motivation. 

Dessa människor kan vara kollegor eller brukare. Detta framkommer av att en respondent 

benämner kollegor som “energitjuvar” och att “brukarna är negativa” vilket hon upplever 

minskar hennes energi och på så vis minskar motivationen. Tre nämner att “andra” inte gör 

arbetsuppgifterna och att detta minskar deras motivation: 

 
De finns personal som inte kan riktigt göra sina arbetsuppgifter. Eller dom kan, men 

dom vill inte. 

 

En respondent förklarar att motivationen minskar beroende på sitt eget mående: 

 
Det beror ju på hur man mår själv. Är man i en sämre period då är man ju inte lika 

motiverad att göra dom här extra sakerna. Då kommer man hit, gör sitt jobb och går 

hem. Och man kanske inte ens gör sitt jobb när man är här, man gör det halvhjärtat för 

man orkar inte. 
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Två respondenter upplever att ekonomiskt “sparande” i verksamheten minskar motivationen 

genom att begränsa vad respondenterna har möjlighet att göra i arbetet, vilket en respondent 

förklarar med att inget får kosta pengar. 

Vad ökar motivationen. 

Sju upplever att de finns möjlighet att göra förändringar för att öka inre motivationen. Detta 

förklaras i huvudsak genom att få tid till “aktiviteter” med brukarna. Tre nämner att de inte vet 

vilka förändringar som kan öka inre motivationen. Sex respondenter tror att det finns möjlighet 

att göra förändringar för att öka yttre motivationen. Vilket enligt alla sex innebär förändringar 

kring bemanningen genom “mer personal” “personal när de behövs” eller att de “får vara den 

personalstyrka man ska vara”.  Vilket respondenterna menar skapar bättre arbetsförhållanden. 

Fyra anser att en justering av arbetsuppgifterna till endast vård- och omsorgsuppgifter skulle 

öka motivationen genom att skapa tid och ork till arbetsuppgifter som motiverar dem. Vilket 

framkommer av att respondenterna “får göra de vi är till för” en annan förklarar att “Fler 

arbetsuppgifter inom vården” skulle öka motivationen. En tredje respondent förklarar: 

 
Plocka bort vissa arbetsuppgifter. Skulle vi ha en städerska till exempel så skulle vi ju 

ha hur mycket tid som helst för omvårdnad, och göra guldkant och orka mycket mer. 

 

Skribenterna tolkar detta som att respondenterna i större utsträckning vill utföra de 

arbetsuppgifter som motiverar dem, vård och omsorgsuppgifterna. Medan de har en önskan att 

reducera de arbetsuppgifter som respondenterna inte anser är fokuserade på vård- och 

omsorgen, arbetsuppgifter som skribenterna kallar icke vårdrelaterade arbetsuppgifter. Vilket 

indikerar att förändring av arbetsuppgifterna kan öka den integrerat reglerade motivationen och 

på så vis ligger i gråzon mellan inre och yttre motivation. Om respondenternas egna mål med 

arbetet överensstämmer med de faktiska arbetsuppgifterna så identifierar de sig mer med 

arbetet i sig och blir därmed mer motiverade i sitt arbete.  

 

Tre uppger “lön” för att öka motivationen. Respondenterna nämner både ökad lön för de som 

arbetar inom vården, men även ökad ingångslön för att locka fler personer att arbeta inom 

vården. Två nämner att de inte vet vilka förändringar som kan öka yttre motivationen. Fyra 

respondenter nämnde att ökad uppskattning skulle öka deras motivation. Två ansåg att 

uppskattning från chefer ökar motivationen. Två ansåg att uttalad uppskattning kollegor 

emellan kan öka motivationen. Skribenterna tolkar detta som att medarbetarna kan öka 

varandras motivation genom att bekräfta varandra. Skribenterna kan urskilja delade meningar 
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i huruvida ansvaret att visa uppskattning ligger på cheferna, eller om ansvaret ligger på 

medarbetarna själv att visa uppskattning gentemot varandra i verksamheten. Vilket förklaras 

av en respondent: 

 
Egentligen bara ta ett eget ansvar att börja säga till andra när dom gör saker bra så får 

man väl hoppas att de ger ringar på att man får ett sånt klimat i gruppen. 

 

Tre anser att ett bra samarbete mellan kollegorna skulle öka motivationen. Detta kan ske genom 

god “kommunikation” i arbetet samt “aktiviteter” med kollegorna. Vilket enligt respondenterna 

kan leda till att personalen ökar samhörigheten och kan arbeta bättre tillsammans. 

Autonomi 

Sex respondenter ansåg att de kan påverka arbetet genom samtal med kollegor och chefen. 

Vilket framkom av att ”vara delaktig”, ”samtala med andra”, ”prata med kollegor”, 

”kommunicera”, ”prata” ”ge förslag”, ”med chefen”. Två ansåg att de ”delvis” kan påverka. 

Vilket förklarades med att arbetet måste ”anpassas efter brukarna”. En berättade att hon lyft 

problem och förslag till kollegor eller chef, men det har inte hjälpt, vilket gör att hon upplever 

att ”de går inte” att påverka arbetet. 

 

Fem respondenter ansåg att de kan arbeta fritt, vilket de förklarade genom att de själv ”väljer 

vad man vill prioritera” eller att de själv ”planerar” arbetet. Fyra respondenter ansåg att de 

delvis kan arbeta fritt. Vilket framkom i och med att arbetet behöver ”anpassas till brukarnas 

behov” att de ”jobbar med människor” vilket skapar oförutsägbarhet eller att ”vissa saker 

måste man göra”. Dessa ansåg sig kunna påverka ”ordning” eller ”hur” de utför 

arbetsuppgifterna, men att arbetsuppgifterna är ”styrda” eller att de ”måste” göra bestämda 

uppgifter. En respondent kände sig ”oerhört styrd”. Fem respondenter som klassade arbetet 

som fritt eller delvis fritt. poängterade att ”utöver” eller ”efter” bestämda arbetsuppgifter kan 

de arbeta fritt.  

 

Sex respondenter anser att friheten kan öka, vilket förklarades genom bättre ”kommunikation” 

och ”samarbete” med kollegor och chefen. Fyra respondenter anser att friheten inte kan öka. 

Detta förklarades på två olika sätt. En genom att det redan var ”bra frihet”. Tre ansåg att det 

inte fanns möjlighet i arbetssituationen eftersom ”ramarna är tydliga” och ”man är alldeles 

för hårt hållen”. 
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Samtliga respondenter känner ansvar i arbetet. Vilket beskrivs av sex respondenter genom att 

”ta hand om” eller ”ansvara” för andra människor. Två respondenter uppger att det är ett delat 

ansvar i arbetsgruppen vilket förklaras med att de är ”ett team” och ”delar på ansvaret”.  

Kompetens 

Samtliga uppger att de har tillräcklig kompetens, men nio respondenter uppger även att 

arbetssituationen kräver fortlöpande kompetensutveckling. Detta förklaras av respondenterna 

genom information och utbildningar. Anledningen till att respondenterna känner behov av 

information eller utbildning förklaras av att det kommer nya eller “förändras rutiner”, ett 

behov att “fördjupa” sig inom vissa områden, att vissa områden i arbetet är “svårt” eller 

upplevelse av att aldrig vara “fullärd”. I motsats till dessa nio upplever en respondent att hon 

“kan för mycket”, vilket hon upplever skapar “kollision” i kunskaperna. Skribenterna tolkar 

detta resultat som att respondenterna upplever en tillräcklig kompetens, men att 

arbetssituationen kräver fortlöpande utbildningar för att ständigt lära sig mer och hålla sig 

uppdaterad kring rutiner.  

 

Tre respondenter saknade vilja att öka sin kompetens. Vilket motiveras av att alla tre ansåg att 

de var tillräckligt kompetent, där två respondenter var nära pensionsålder och därav ansåg att 

de kunde “utbilda andra”. Den tredje respondenten ansåg att det var viktigare att fokusera på 

“omsorgen och medmänsklighet” än på mer utbildning. Skribenterna tolkar att de flesta har en 

vilja att öka sin kompetens, men det finns även tankar om att utbilda rätt personer, då 

personerna som klassar sig “nära pension” är villiga att lämna sin plats vid en utbildning till 

någon yngre, som har längre yrkesverksam ålder framför sig.  

 

Nio respondenter uppger att de kan öka kompetensen genom att gå utbildningar som de anmäler 

sig till via ett internt system (astrakan). Däremot uppger tre att de inte anser sig ha möjlighet 

att gå dessa utbildningar. Vilket förklaras av två respondenter som att tiderna för utbildningarna 

är svåra att kombinera med arbetsschemat. Detta tolkar skribenterna som att respondenterna 

vet hur de kan öka sin kompetens, men det råder delade meningar om huruvida det finns 

möjlighet att öka kompetensen. En respondent uppger att det går att lära sig av andra inom 

verksamheten, då “sköterskan” kan öka kompetensen.  

Samhörighet 

Respondenterna förklarade samhörighet som att vara ett “team”, ha god relation till varandra 

i gruppen samt att gruppen arbetar “tillsammans” för ett “gemensamt mål”. Gruppen var enligt 
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åtta respondenter kollegorna, en inkluderade både kollegor och chef. En ansåg att brukarna var 

en del i samhörigheten. En respondent beskrev samhörighet som: 

 
Samhörighet med mina arbetskollegor och chef. Att vi ser varandra, hälsar på varandra 

och vi ser dom vi arbetar med. Att vi tillsammans ska göra någonting gott varje dag, de 

är samhörighet för mig. 

 

Åtta uppgav att de kände samhörighet i arbetet. En respondent uppgav att hon kände 

samhörighet “med de flesta”. En respondent uppgav att hon inte kände samhörighet. 

Respondenten som uppgav att hon kände samhörighet med de flesta och respondenten som inte 

kände samhörighet arbetade båda i samma verksamhet. Sex respondenter uppgav att 

samhörigheten kan öka genom aktiviteter tillsammans i arbetsgruppen under och utanför 

arbetstid. Dessa aktiviteter benämndes som “after work”, “personalfika”, ”personalfrukost” 

eller ”möte” och uppges öka samhörigheten genom att lära känna varandra och pratar ihop sig 

om hur de ska arbeta: 

 
Lära känna varandra utanför jobbet, och förstå att idag mår (namn) dåligt för att hennes 

mamma är sjuk. Hon kanske inte hade tordas berätta det om vi inte hade haft den här 

sammankomsten där man lärt sig känna varandra. 

 

Tre uppger att samhörigheten behöver öka mellan chef och medarbetare. Vilket förklaras 

genom en önskan att “vilja se cheferna” med på avdelningen. Vilket dessa respondenter anser 

ökar samhörigheten genom att skapar förståelse över hur de arbetar på avdelningen och ger 

tillfälle för chef och medarbetare att träffas och kommunicera. Sammanfattningsvis upplever 

skribenterna att fokuset kring samhörigheten ligger på kommunikation och samarbete, både 

mellan medarbetarna och mellan medarbetare och chef.  
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DISKUSSION 

I denna del diskuteras resultaten i förhållande till tidigare forskning, samt efterföljande 

diskussion kring metodval och tillvägagångssättet för studien. Avslutningsvis presenteras 

slutsatser och förslag till framtida forskning. 

Resultatdiskussion 

Engagemang. 

Respondenterna visar två olika förhållningsätt till deras arbetsuppgifter. Medan en del 

respondenter anser att arbetsuppgifter ”utöver vården” ingår i arbetet, menar andra att dessa är 

uppgifter som inte ingår i yrket som undersköterska. De olika förhållningssätten kan påverka 

resultatet, i och med att engagemanget kan påverkas av arbetsuppgifter som inte känns 

meningsfulla. Uppgifterna utöver vården upplevs även ta tid från vård- och omsorgsuppgifterna 

som känns meningsfulla, det som respondenterna kallar ”guldkant” eller det ”lilla extra”. Detta 

påverkar möjligheten för respondenterna att utföra de arbetsuppgifter som upplevs 

meningsfulla (dvs de uppgifter som respondenterna är motiverade att utföra). Flertalet 

respondenter vill öka engagemanget genom att anpassa arbetsuppgifterna och minska 

uppgifterna ”utöver vården”. Enligt tidigare forskning påverkar känslan av meningsfullhet 

medarbetarens engagemang. Skribenternas slutsats är därav att engagemanget bör öka om 

större andel av arbetsuppgifterna anses meningsfulla. Att en del respondenter vill undvika vissa 

arbetsuppgifter (som de inte anser meningsfulla) kan även tolkas i relation till Kahn (1990) 

teori om att oengagerade medarbetare försvarar sig fysiskt genom att undvika vissa 

arbetsuppgifter. Detta ser skribenterna som en indikation på att nivån av engagemang hos 

medarbetaren kan vara en annan än individens upplevda nivå av engagemang. Uppfattningen 

av begreppet engagemang stämmer bra med Macey & Schneiders (2008) definition av 

engagemang. För majoriteten innebär engagemang en positiv drivkraft i arbetet relaterat till att 

prestera och utveckla arbetet, vilket motsvarar beteende-engagemang. Även tillstånds-

engagemang visar respondenterna exempelvis genom att de blir glad av att se brukare 

tillfredsställda/nöjda. Egenskaps-engagemang visar respondenterna genom viljan att hjälpa 

andra människor.  

 

Sammanfattningsvis anser skribenterna att respondenternas uppfattning av begreppet 

engagemang motsvarar den tidigare forskningen kring begreppet. Dock uppger två 

respondenter att engagemang är att göra sina arbetsuppgifter och samarbeta, men engagemang 

handlar om att göra mer än bara vad som krävs. Detta ser skribenterna som indikation på att 
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vissa respondenter kan ha en definition av begreppet engagemang som inte motsvarar den 

vetenskapliga. Vilket i sin tur kan påverka respondentens svar rörande engagemang.  

 

Respondenterna uppger huvudsakligen att chefer har möjligheter att öka deras engagemang. 

Vilket är intressant, eftersom respondenterna beskriver engagemang som en drivkraft hos de 

själva, men att en utomstående person är huvudsakliga möjligheten till att öka denna drivkraft. 

Respondenternas uppfattning är i enighet med Perrin (2003) att chefer kan påverka 

medarbetares engagemang, bland annat genom visat intresse i individens välbefinnande. 

Respondenternas uppfattning är även i enighet med teorin av Solomon & Sridevi (2010) som 

belyser en bra tvåvägskommunikation för att påverka medarbetarengagemanget positivt. 

Däremot saknade skribenterna svar kring vad respondenterna själva anser att de kan göra för 

att påverka sitt eget engagemang. Dock nämnde respondenterna en vilja att träffa cheferna för 

möjlighet att kommunicera. Utifrån detta drar skribenterna slutsatsen att chefer och 

medarbetare tillsammans kan påverka medarbetarengagemanget positivt genom en bra 

tvåvägskommunikation. Vilket exempelvis kan genomföras i möten mellan chef och 

medarbetare. 

 

Studien utförd av Gallup (2017) uppger att endast 15% av den globala arbetsstyrkan är 

engagerade, vilket skribenterna noterar skiljer sig från resultatet i denna studie, som visar på 

att samtliga respondenter är engagerade. Detta tyder på att det kan finnas en tydlig 

överrepresentativitet av engagemang inom vård- och omsorg. Skribenterna misstänker att detta 

beror på att de som söker sig till arbete inom vård- och omsorg i regel är människor som vill 

hjälpa andra och därmed känner sig mer engagerade i sitt arbete. Dock krävs en studie med fler 

respondenter för att kunna undersöka om denna misstänkta överrepresentativitet finns, eller om 

resultatet uppkom på grund av de begränsade antalet respondenter. 

Motivation. 

De flesta respondenter knyter motivation till att se brukarna glada eller att de själv känner 

glädje genom att kunna göra roliga aktiviteter med brukarna. Respondenterna verkar således 

drivas av faktorer som enligt Ryan & Deci (2000) grundar sig på inre motivation. Men även av 

motivation som ligger i gråzon mellan inre och yttre. Skribenternas uppfattning är att faktorer 

som möjliggör aktiviteter med brukarna för att skapa “guldkant” är viktigaste faktorerna för att 

öka motivationen. En sådan faktor kan exempelvis vara tid. För att öka yttre motivationen är 

det viktigt att skapa möjlighet att berömma och stärka varandra i arbetsgruppen. Detta tror 
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skribenterna kan ske exempelvis genom aktiviteter i arbetsgruppen eller i samband med möten 

när arbetsgruppen samlas.  

Autonomi. 

Upplevelsen av att kunna arbeta fritt var för majoriteten ett tydligt “ja” från början. Men vid 

följdfrågor framkom många olika orsaker till att arbetet är styrt. Detta tolkar skribenterna som 

att det finns en viss frihet, men att medarbetarna fortfarande är styrda av arbetsuppgifterna på 

planeringsverktyget TES. Friheten begränsas även av stress, som gör att de inte hinner med de 

fritt valda aktiviteterna och endast gör uppgifter som är förbestämda via TES. På så vis 

bortprioriteras friheten och arbetet blir mer styrt. Dock ser skribenterna möjlighet att arbeta 

mer fritt om stressnivån reduceras, vilket möjliggör för medarbetarna att hinna med de fritt 

valda aktiviteterna också. På så vis ökar andelen fritt valda arbetsuppgifter. 

Kompetens. 

Nio respondenter nämner ett internt utbildningsprogram för att öka sin kompetens. Däremot 

anser tre respondenter att de inte upplever sig ha möjlighet att utbilda sig via detta 

utbildningsprogram. Både Penna (2007) och Solomon & Sridevi (2010) belyser att känslan av 

möjlig kompetensutveckling är viktig för att skapa medarbetarengagemang. Av detta drar 

skribenterna slutsatsen att det finns antydan till svårigheter att öka sin kompetens, vilket kan 

påverka vissa medarbetares engagemang. Den respondent som uppgav att sköterskan kunde 

höja hennes kompetens, arbetade på en avdelning för brukare som vårdas efter sjukhusvistelse. 

Därav ser skribenterna naturliga förklaringar till att den respondenten ville öka sin kompetens 

inom sjukdomar och såromläggning. Det intressanta är att fler respondenter arbetade på 

liknande avdelningar, men att dessa inte nämner att andra professioner kan öka deras 

kompetens. Detta väcker frågor hos skribenterna om hur utbytet av kompetens mellan 

professioner i verksamheten ser ut. En möjlighet för vård- och omsorgspersonalen på 

avdelningarna att öka sin kompetens, kan vara ett ökat utbyte av kompetens med annan 

personal inom verksamheten, exempelvis sjuksköterskorna. 

Samhörighet. 

Fyra respondenter anser att engagemanget minskar av bristande samhörighet, samarbete och 

konflikter på arbetsplatsen, faktorer som enligt Gagné (2014) påverkar motivationen. 

Skribenterna förstår komplexiteten i relationen mellan engagemang och motivation, men kan 

se indikationer på att dessa respondenters engagemang påverkas av låg motivation till följd av 

brister kring samhörighet och konflikter på arbetsplatsen. De flesta upplevde samhörighet i 

arbetet, men två respondenter antydde till att samhörigheten inte var bra. Dessa två arbetade 
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inom samma verksamhet. Detta tolkar skribenterna som att samhörigheten kan ha varierat 

mellan olika verksamheter som respondenterna arbetade i, men för få respondenter har deltagit 

för att kunna dra några slutsatser kring de olika verksamheternas samhörighet. 

Metoddiskussion  

Tillförlitlighet och äkthet. 

En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer ger den subjektiva information som 

möjliggjorde att frågeställningarna besvarades. Studien grundar sig endast på intervjuer, vilket 

innebär att tillförlitligheten kan ifrågasättas vad gäller om studien på ett korrekt sätt beskriver 

respondenternas uppfattning. Triangulering i form av observationer kunde ha berikat studien i 

och med en bredare förståelse inom området. Då information som framkommit under 

intervjuerna kunde knutits ihop med upplevelsen av verksamheten under observationerna. 

Respondentvalidering kan säkerställa att resultatet väl motsvarar respondenternas uppfattning, 

i och med att respondenterna själv hade bekräftat resultatet. Skribenterna kan i efterhand se 

fördelarna med att någon av dessa metoder hade använts, för att säkerställa tillförlitligheten.  

 

Vad gäller studiens äkthet upplever skribenterna att en rättvis bild har skapats. Eftersom 

samtliga respondenter får komma till tals genom citat och antalet respondenter som svarat på 

ett visst sätt framkommer tydligt i kapitlet Resultat och analys. Den ontologiska, pedagogiska, 

katalytiska och taktiska autenticiteten bedömer skribenterna som låg. Detta eftersom studien 

endast syftar till att skapa en uppfattning om hur vård- och omsorgspersonal uppfattar 

engagemang och motivation. Vilket visserligen bidrar till tankar och samtal som berör social 

och organisatorisk arbetsmiljö, men skribenterna anser att detta varken hjälper vårdpersonalen 

att ändra sin situation eller själv vidta åtgärder för att förändra situationen. Skribenterna anser 

dock att om vårdpersonal läser denna rapport, kan viss pedagogisk autenticitet skapas genom 

att personal får bättre förståelse för hur andra i samma arbetssituation upplever situationen. 

Inför intervjufrågorna om motivation gavs en förklaring på definition av inre och yttre 

motivation. I förklaringen användes begreppet “aktivitet” som någonting en person kan utföra. 

I respondenternas yrke används ordet “aktivitet” regelbundet för att förklara en sysselsättning 

som personal utför tillsammans med brukarna. Vilket skapar förvirring då en del respondenter 

kopplade frågan till hur de motiveras till att utföra aktiviteter med brukarna på boendet. I 

kontrast till syftet med frågan, vilket var att besvara vad som skapar motivation hos 

respondenten till att utföra arbetet. Detta innebar förvisso en del följdfrågor under 

intervjutillfällena, men i avseende om det påverkade resultatet bedömer skribenterna risken 



 

25 

 

som låg, eftersom uppfattningen om meningsskiljaktighet kring ordet “aktivitet” framkom 

under intervjuerna och förklarades av skribenterna. I fråga om inre och yttre motivation är 

skribenterna tveksamma till valet att beskriva inre och yttre motivation under 

intervjutillfällena. Detta eftersom det kan ha försvårat för respondenten att svara, eftersom 

respondenterna frågade och funderade kring definitionen snarare än vad i arbetet som motiverar 

dem. Öppnare frågor kring motivation, utan indelning och förklaring av inre och yttre 

motivation, skulle förenkla för respondenterna under intervjuerna. Sedan kunde skribenterna 

ha kategoriserat svaren i analysprocessen.  

 

Studien grundar sig i teorier om arbetsmotivation och engagemang. Skribenterna anser att 

anledningen förklaras i inledningen. Teorier kring både motivation och engagemang gav bred 

information vilket krävdes för att studera medarbetarengagemanget. Däremot fanns viss 

utmaning i att studera ett relativt komplext begrepp som “medarbetarengagemang” inom den 

tidsram som studien har. Skribenterna upplever att en djupare undersöka av tidigare forskning 

hade möjliggjort en bättre förförståelse inom området. Vilket hade påverkat hur 

undersökningen genomförts, exempelvis i utformandet av intervjuguiden.  

 

Studien grundar sig på 10 undersköterskor på vård- och omsorgsboende. Detta medför att 

studiens resultat endast motsvarar uppfattningen hos en liten andel av den vårdpersonal som 

arbetar i de verksamheter som deltog, men framförallt av det antal vårdpersonal som arbetar 

inom vård- och omsorg i Sverige. För att ge ett tydligare resultat krävs större antal 

respondenter, alternativt att endast undersöka respondenter som ingår i samma verksamhet. 

Skribenterna anser att detta kan ge tydligare trender i svaren, vilket medför ett säkrare resultat. 

Respondenterna valdes utifrån var bemanningen var högst på intervjudagen, vilket gör att 

informationen som framkom hämtades från personer som “råkade” arbeta på den avdelningen 

den dagen. Processen kan påverka vilken information som framkommer i studien, genom att 

respondenterna upplevdes ha olika intressenivå av arbetsmiljön. En del respondenter visar stort 

intresse i arbetsmiljön genom att informera att de brukar lyfta idéer och problem med kollegor 

och chef, de brukar styra upp gemensamma aktiviteter med kollegor och under intervjun hade 

de väl utvecklade svar och konkreta idéer om hur det går att förbättra arbetsmiljön. Andra 

respondenter visar lägre intresse i arbetsmiljön genom att informera att de inte har tagit upp 

idéer och problem med chef eller kollegor, har inte speciellt utvecklade svar på intervjufrågorna 

eller svarade att de inte har tänkt på frågan tidigare och därav inte har något svar. Skribenterna 

anser att blandat intresse ger ett resultat som bra motsvarar verkligheten. I motsvarighet till att 



 

26 

 

personal själv anmäler intresse till att delta, vilket resulterar i att samtliga respondenter har högt 

intresse av att dela med sig av sin upplevelse, vilket skapar resultat endast av de som har högt 

intresse i arbetsmiljön. Intervjuernas längd varierade mellan 15 till 38 minuter, även detta visar 

på att intresset för arbetsmiljön skiftar. Intervjuguiden innehåller relativt få följdfrågor, vilket 

gör det svårt att få bra svar på de mindre intresserade respondenternas uppfattning. En bättre 

utformad intervjuguide som lyfter de mindre intresserade respondenternas åsikter på ett bättre 

sätt (exempelvis genom följdfrågor), kan möjligtvis framställa fler faktorer till hur medarbetare 

med lågt intresse ser på engagemang och motivation.  

 

Respondenterna var mellan 21–63 år, vilket innebär att studien har ett brett åldersspann för 

kategorin personal inom vård- och omsorg, men eftersom urvalet är väldigt begränsat till antalet 

kan inga resultat kopplas till åldern. Vissa indikationer finns i resultatet kring kompetens i 

arbetet och ålder, då två av de som inte är intresserade av att öka sin kompetens är nära 

pensionsålder. Vid ett större urval eller begränsat åldersspann kan möjligtvis resultat kring 

ålder och medarbetarengagemang framkomma.  

 

Analysprocessen komplicerades av att studien berör två relaterade begrepp, engagemang och 

motivation, vilket är begrepp som respondenterna blandade ihop. I analysen behöver 

skribenterna hålla dem strikt åtskilda och noggrant analysera om respondenten syftar på 

engagemang eller motivation. Skribenterna upplever att detta förlängde analysprocessen men 

att resultatet därigenom blev rätt framställt. 

Slutsatser 

I fråga om huruvida engagemang och motivation är relaterade begrepp eller vitt skilda, kan 

skribenterna konstatera att det finns en klar likhet mellan hur respondenterna ser på begreppen. 

Majoriteten har en uppfattning av engagemang som bra motsvarar den vetenskapliga. Dock har 

vissa respondenter en definition av engagemang som är den vetenskapliga definitionen av 

motivation, vilket tyder på att begreppen för vissa respondenter är så pass lika att de blir 

synonyma med varandra. Motivation kan ses som orsaken bakom människans agerande, medan 

engagemang är vad människans agerande är. Det är med andra ord möjligt att vara engagerad 

utan att vara motiverad, vilket inte är optimalt då det finns en risk att det leder till någon form 

av utbrändhet till följd av bristande motivation.  
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Denna studie där samtliga medarbetare uppger att de är engagerade, tyder på en klar 

överrepresentativitet av medarbetarengagemang hos vård- och omsorgspersonal i förhållande 

till undersökningen State of Global workplace (där motsvarande nivå var 15% engagerade 

medarbetare). Denna antydan kan däremot inte bekräftas i och med det låga antalet 

respondenter i förhållande till urvalsgruppen.  

 

En viktig källa till engagemang för respondenterna är möjlighet att skapa ”guldkant” för 

brukarna, exempelvis genom aktiviteter tillsammans för att glädja brukarna och därigenom 

själva känna glädje. För att öka medarbetarengagemanget kan chefer och medarbetare skapa 

en stark tvåvägs-kommunikation som kan påverka samhörigheten och kommunikationen 

positivt. Huruvida arbetsuppgifterna kan anpassas för att öka medarbetarengagemanget kan 

skribenterna inte uttala sig om, eftersom detta berör verksamhetens syn på arbetsuppgifter 

knutna till en viss profession. Däremot anser skribenterna att tydliggörande av vilka 

arbetsuppgifter som skall ingå i arbetet kan vara positivt. Detta för att skapa en samsyn och 

känsla av meningsfullhet till samtliga arbetsuppgifter som medarbetarna utför.  

Förslag till framtida forskning 

Eftersom studiens omfattning är liten i förhållande till antalet vårdpersonal i de valda 

verksamheterna, men även i landet, vore det intressant att göra en mer omfattande studie kring 

medarbetarengagemang inom vård- och omsorg. Detta för att kunna dra generella slutsatser 

som kan gynna arbetsmiljöarbetet på ett mer omfattande sätt. Exempelvis kunna visa om den 

antydda överrepresentativiteten som visar sig i denna studie faktiskt existerar. En annan 

intressant aspekt vore att undersöka om det finns kopplingar mellan ålder och 

medarbetarengagemang genom att undersöka olika ålderskategorier, för att se om 

medarbetarengagemanget påverkas beroende på var medarbetaren är i sin yrkesverksamma 

ålder. Ytterligare en intressant fråga är hur medarbetarengagemanget ser ut för olika 

professioner som arbetar i samma verksamhet, exempelvis undersköterskor och vårdbiträden 

på vård- och omsorgsboende. Kan medarbetarengagemanget påverkas av vilken yrkesroll du 

har i sammanhanget.
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BILAGA I – INFORMATIONSBREV 

 
Studie om arbetsmiljö inom vården 

Denna studie utförs av två studenter vid Luleå Tekniska Universitet. Studien är ett 

examensarbete på kandidatnivå. Syftet är att undersöka den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön inom vården gällande medarbetarengagemang. Intervjuer genomförs våren 2019 

med vårdbiträden och undersköterskor som arbetar vid vård och omsorgsboenden. 

 

Intervjun beräknas ta ungefär 30 min. Du är anonym och informationen du lämnar kommer 

behandlas konfidentiellt, så att ingen obehörig kan ta del av den. Resultatet kommer presenteras 

muntligt för andra studenter samt sammanställas till en uppsats. När uppsatsen är färdig och 

godkänd kommer den finnas tillgänglig i Luleå Tekniska Universitets databas. Allt utskrivet 

material och inspelningar kommer att förstöras då uppsatsen är klar. 

  

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan motivering 

eller efterföljande konsekvenser. 

 

Vid frågor kan du kontakta: 

Fredrik Sundqvist fsundqvist89@gmail.com 

Terese Peteri terpet-7@student.ltu.se 

Lektor och handledare Tore Ärlemalm Tore.Arlemalm@ltu.se 

  

Får vi kontakta dig vid eventuella följdfrågor efter intervjun? 

□ Nej 

□ Ja. Telefonnummer:_______________________________ 

 

Jag intygar härmed att jag vill delta i studien; 

  

Ort och datum:_____________________________________ 

  

Namnteckning:_____________________________________ 

  

Namnförtydligande:_________________________________ 

  



 

 

 

BILAGA II - INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder: 

Kön: 

Utbildning: 

Arbetsplats: Motivation kan ses som orsaken bakom människans agerande, medan 

engagemang är vad människans agerande är. Det är med andra ord möjligt att vara engagerad 

utan att vara motiverad, men detta är inte optimalt då det finns en risk att det leder till någon 

form av utbrändhet till följd av bristande motivation. 

Tid på arbetsplatsen: 

Arbetsuppgifter: 

  

Engagemang 

Vad innebär engagemang för dig? 

Känner du dig engagerad i ditt arbete? 

På vilket sätt är du engagerad? 

Är de någonting du upplever minskar ditt engagemang? 

Varför minskar de ditt engagemang? 

Vilka förändringar i arbetet tror du skulle öka ditt engagemang? 

Hur tror du att dessa förändringar är möjliga att genomföra i ditt arbete? 

  

Motivation 

Yttre motivation: Aktiviteten utförs inte på grund av aktiviteten i sig motiverar dig, utan för att 

du får en yttre belöning. 

Inre motivation: Den naturliga benägenheten att vilja bemästra någonting. Dvs aktiviteten i sig 

skapar motivation. 

 

Vad motiverar dig i ditt arbete? 

Vilka yttre faktorer? 

Vilka inre faktorer? 

Vad minskar din motivation i arbetet? 

Vilka yttre faktorer? 

Vilka inre faktorer? 

Vilka förändringar i arbetet tror du skulle öka din yttre motivation? 

Tror du att de finns möjlighet att göra dessa förändringar? 

Vilka förändringar i arbetet tror du skulle öka din inre motivation? 

Tror du att de finns möjlighet att göra dessa förändringar? 

 

Autonomi 

Hur har du möjlighet att påverka arbetet? 



 

 

 

Kan du arbeta fritt? 

På vilket sätt kan du arbeta fritt? 

Känner du att de finns möjlighet att öka friheten i ditt arbete? 

Om ja, på vilket sätt? 

Känner du ansvar i ditt arbete? 

Varför känner du så? 

  

Kompetens 

Känner du att du har tillräcklig kompetens för dina arbetsuppgifter? 

Varför känner du så? 

Finns de något område i arbetet där du skulle vilja öka din kompetens? 

Om ja: 

På vilka områden? 

Varför? 

På vilket sätt vill du öka kompetensen?  

Finns de möjlighet för dig att öka din kompetens? 

Om ja, hur? 

   

Samhörighet 

Vad betyder samhörighet för dig? 

Känner du samhörighet med dina kollegor? 

Varför känner du så? 

Vad är bra kring samhörigheten? 

Vad behöver förbättras kring samhörigheten? 

Hur kan man öka samhörigheten på din arbetsplats? 

 

Avslutande fråga 

Finns det någonting du vill tillägga som inte har tagits upp? 


