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Sammanfattning 
 

Omsorgen är en viktig del av den svenska välfärden. Svårigheterna finns i låg status och låga löner, 
vilket arbetet omfattas av. Detta examensarbete syftar till att undersöka hur personal inom 
omsorgen av begåvningshandikappade upplever arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. För 
genomförandet användes en kvalitativ metod. Tio intervjuer med teoretisk koppling till 

motivationsteorier genomfördes. Informanterna bestod av tio kvinnor i åldrarna 37-65 år, som alla 
arbetade som handledare inom omsorgen. Resultaten visar på ett antal faktorer som bidrog till 
arbetstillfredsställelse och som upplevdes som motiverande av personalen. Faktorer som påverkade 

motivationen positivt var mål, delaktighet, självständighet, stimulans i arbetet, sammanhållning i 
arbetsgruppen, bekräftelse, feedback och meningsfullhet. Faktorer som påverkade motivationen 
negativt var lön och utbildningsmöjligheter. 
 

 
Nyckelord: arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation, omsorg, offentlig sektor 



Abstract 
 
The care of disabled people is an important part of the Swedish welfare system. The drawbacks are 

low status and low salary, which the work is characterized by. The aim of this thesis is to find out 
how staff in the care of intellectual disabled experience workmotivation and job satisfaction. A 
qualitative approach was used. Ten interviews with a theoretical base in motivation theories were 
conducted. The informants consisted of ten women 37-65 years old, who all worked as tutors in 

care of intellectual disabled people. The results show a number of factors that contributed to job 
satisfaction and motivation of the staff. Factors that affected motivation positively were goals, 
participation, independence, stimulation at work, cohesion of the working group, affirmation, 
feedback, and meaningfulness. Factors that affected motivation negatively were wages and 

educational opportunities. 
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Inledning 
 

Vård och omsorgsyrket kantas av låg status, vilket enligt Socialstyrelsen (2003) kan vara en följd av 
ett historiskt grundantagande om lågavlönade kvinnoarbeten. Vård och omsorgsarbetet är en 
verksamhet som kräver personal, då teknik oftast inte kan ersätta människor. Det finns ett generellt 

synsätt inom offentlig förvaltning att personal enbart ses som en kostnad (Målqvist, 2007). Bristen 
på utbildad personal inom vård och omsorg är ett problem, samtidigt som utbildningsnivåerna 
bland nyanställda sjunker (Socialstyrelsen, 2006). Arbeten inom vård och omsorg hör till de lägst 
värderade. Yrkesstatus beror på karriärmöjligheter, ansvar i arbetet och lön. Det finns dock en stor 

skillnad mellan faktisk status och önskvärd status inom vård och omsorgsområdet (Socialstyrelsen, 
2003). 
 

Arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse är två skilda begrepp som ofta används tillsammans. 
Arbetstillfredsställelse innefattar individers attityder, känslor och upplevelse av sitt arbete. 
Arbetsmotivation handlar om drivkrafter som påverkar beteendet en individ har i arbetet. Trots 
begreppens skilda betydelse påverkar de ändå varandra, då arbetsmotivation kan leda till 

arbetstillfredsställelse. Motivation påverkar arbetsglädje, välbefinnande och arbetsresultat, vilka, i 
sig, kan påverka en organisation eller arbetsplats att nå positiva resultat och mål (Landy & Conte, 
2007).  

 
Motiverad personal är, ur ett organisatoriskt effektivitetsperspektiv, en avgörande faktor för 
produktiviteten. För att motiverad och engagerad personal med glädje ska kunna prestera i arbetet 
är det avgörande att uppmärksamma vilka faktorer som motiverar personal att utföra ett bra och 

effektivt arbete. En bra arbetsmiljö är grundläggande för psykologiskt och socialt välbefinnande på 
arbetsplatsen, där motivation kan relatera till aspekter som tillfredsställelse, utvecklingsmöjligheter 
och meningsfullhet i arbetet (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Medarbetare som har den kompetens 
som en organisation behöver kan effektivt bidra till att organisationen når sina mål. Misslyckande i 

kompetensförsörjning kan leda till att organisationen blir långsam och ineffektiv. Det kan även 
bidra till höga kostnader och ett dåligt anseende hos kunder och arbetssökande (Lindelöw, 2008).  
 

Låg status, svårigheter att avancera och få belöningar inom yrket kan ses som negativa aspekter för 
att arbetstillfredsställelse ska uppnås. Mot bakgrund av att yrken inom vård och omsorg betraktas 
som lågstatusyrken är det intressant att undersöka vad det är som bidrar till att personal inom 
omsorgen väljer att stanna kvar inom yrket, trots de negativa sidorna som arbetet många gånger 

medför.  
 
 

Organisations- och arbetsplatsbeskrivning 

Omsorg skiljer sig från omvårdnad och begreppen har olika betydelse och innebörd. Omvårdnad 
innefattar till stor del den vård som personal inom vård- och omsorgsyrken ger kunder, medan 
omsorg står för ”att sörja för” (Wiberg & Arvidsson, 2001). Omsorg om funktionshindrade styrs 

främst av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service av vissa funktionshindrade (LSS) 
(Fyhr, 2009). Fyhr (2009) menar med hänvisning till Socialtjänstlagen 5 kap, 7 §, att målet för 
insatser för personer med funktionsnedsättning är att skapa möjlighet att delta i samhällets 
gemenskap. Kommunerna ska medverka till att personer med funktionsnedsättning får en 
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meningsfull sysselsättning. Kommunernas ansvar förtydligas enligt Fyhr (2009), i LSS, som 

föreskriver delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor. 
 
Detta arbete innefattar personal inom omsorgen av begåvningshandikappade inom Luleå kommun. 

Omsorgsyrket handlar om att ge stöd och handledning till personer, som har blivit tilldelade stöd 
och service enligt LSS. Omsorgspersonalen kallas i detta fall för handledare och omsorgstagarna för 
kunder. Handledare stöder och leder kunder till att själv, eller med hjälp av personalen, få en 
meningsfull vardag och utvecklas efter individuella förutsättningar. Verksamheterna som 

förekommer i arbetet utgörs av två större verksamheter och en mindre verksamhet.  
 
Vård och omsorg ska enligt Socialförvaltningen i Luleå kommun kännetecknas av kvalitet och utgå 

från bestämda grundläggande värderingar (Luleå kommun, 2011). Luleå kommuns gemensamma 
värdegrund präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens (Luleå kommun, 2010 ). 

 

 

Tidigare forskning 

Värdet av att upptäcka samband mellan motiverande frågor och professionellt vårdarbete påvisas i 
en studie av Moody och Pesut (2009). Bristande arbetstillfredsställelse hos sjukvårdspersonal bidrog 

till minskad patienttillfredsställelse och sämre hälsoresultat. Förvaltningsstrategier som främjar en 
motiverande omvårdnad och kompetens i professionellt vårdarbete anses vara av stor vikt för en 
god arbetstillfredsställelse bland vårdpersonal (Moody & Pesut, 2009).  -Perry (2007) visar i sin 

undersökning ett samband mellan arbetstillfredsställelse och en känsla av att göra ett meningsfullt 
arbete. Deltagarna i studien menade att arbetsglädjen handlade om att vara en del av de äldres 
vardag. När personalen är nöjd med sitt arbete och upplever arbetsglädje utför de ett bättre arbete 
och skapar en bättre relation till vårdtagaren, vilket resulterar i en bättre vårdkvalitet.  -

Uppskattningen i arbetet, som personalen får tillbaka från vårdtagarna värdesattes och bidrog till 
stor del till en ökad arbetsglädje. Carter, Mackereth, Parkin, Roberts och Stringer (2009) menar att 
arbetsmotivationen inom vården till stor del består av att hjälpa andra. I en studie av hur terapeuter 

inom palliativ vård upplever arbetsmotivation i arbetet med svårt sjuka visades att många såg 
motivationen i arbetet i att kunna skapa ett välbefinnande hos patienterna. Att kunna hjälpa andra 
var det som ansågs vara mest motivationsfrämjande. Wikman (2005) påvisar betydelsen av 
engagemang och andra motiv i arbetet som främjar motivation i förhållande till lönen. 

Engagemanget för arbete inom vård och omsorg motiveras av de som personalen hjälper. Att 
kunna hjälpa andra kan leda till tillfredsställelse oavsett hur hög eller låg lönen än är.  -Ur ett större 
perspektiv kan lönen bara ses som en liten del i jämförelse med arbetets innehåll och resultat, vilka 
har ett större fokus (Wikman, 2005). Motivation bland personal som väljer att arbeta med 

människor skiljer sig från motivation hos personal inom andra yrkesområden. Individer som väljer 
att arbeta med människor attraheras av vad själva arbetet ger och att hjälpa andra kan ha större 
betydelse än lön och andra kontextuella faktorer (Jönsson, 2005).  

 
Susanne Larsson (2009) arbetar som kvalitetsutvecklare inom omsorgen och har inom området för 
vårdpedagogik utrett förhållanden kring ledarskap, handledning och yrkeskunskap, samt utbildat 
och handlett både personal och enhetschefer inom omsorgen.  -I sin bok ”Ring chefen” menar 

hon att belöningar till personal inom omsorgen inte ses som en självklarhet. Förklaringen till detta 
kan grunda sig på att arbetet inom omsorgen har låg status och ofta ses som ett kall. Personal inom 
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omsorgen ger mycket av sig själva, vilket innebär att se andras behov, förbättra förutsättningarna 

för andra och att sätta sig själv åt sidan. Det är en fördel för såväl chefen som personalen om det 
finns en förståelse för behoven, vilket underlättar för att kunna utföra ett bra arbete. Behov av 
återkoppling och feedback från chefen är viktigt för att kunna få andra perspektiv. En förklaring till 

bristande feedback kan vara chefernas utökade ansvarsområde, där det är vanligt att en chef 
ansvarar för många enheter, vilket kan innebära att tiden för att vistas i verksamheterna blir 
begränsad. Något som även är viktigt är en hög kunskapsnivå som leder till en tydlig grundsyn och 
inriktning i verksamheten. Larsson (2009) menar att om kunskap inom yrket inte värderas 

tillräckligt kan omsorgsarbetet byggas på personliga värderingar och nonchalans till arbetets 
innebörd. 

Syfte och frågeställning 

Arbetets syfte är att skapa en ökad förståelse för vilka faktorer som främjar arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse inom vård och omsorg. De frågeställningar som ska besvaras är: 
 
– Vilka faktorer påverkar arbetsmotivationen inom omsorgsyrket? 

– Vad bidrar till att skapa och upprätthålla arbetstillfredsställelsen inom omsorgsyrket?  
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Teoretisk referensram 
 

Självförverkligande 

Maslows (1987) behovsteori går ut på att människan strävar efter att nå självförverkligande. Genom 
behovstrappan påvisas stadier av olika behov som bör tillfredställas innan människan kan nå 
självförverkligande, som är den sista av de fem behovsnivåerna. För att nå självförverkligande, 

menar Maslow (1987), att individen först måste tillfredställa de fysiologiska behoven och behovet 
av trygghet, gemenskap och uppskattning. Genom att nå självförverkligande växer och utvecklas 
individen. Personer som eftersträvar självförverkligande känner tillfredsställelse genom att utvecklas 

och ta tillvara sin kapacitet. Moroten behöver inte utgöras av yttre belöningar, utan kan bestå av 
en persons strävan efter personlig utveckling. Maslow (1987) menar att människor eftertraktar 

personlig utveckling, vilket utgör en stor del av inre belöningar.  
 

 

Inre och yttre motivation 

Deci och Ryan (1985) fokuserar mycket på hur vilja eller självbestämmande styr människans 
beteende. Grunden för detta anser de ligga i inre och yttre motivation som skiljer sig åt 

karaktärsmässigt. Yttre motivation påverkas av yttre faktorer och är i en arbetssituation inte kopplat 
till arbetsuppgiftens innehåll, utan kräver yttre påverkan för att tillfredsställelse ska uppstå. Inre 
motivation är relaterat till hur individen upplever något och hur han/ hon kan känna 

tillfredställelse genom uppgiften i sig (Deci & Ryan, 1985). Ryan och Deci (2000) menar att det 
finns olika grader av yttre motivation. Skillnaden ligger i upplevelsen av självbestämmandet i en 
situation eller uppgift. Yttre motivation kan således både bero på yttre kontroll och krav, likväl 
som det kan vara ett eget val för att exempelvis skapa personliga fördelar genom ett visst beteende. 

Genom att yttre motivation på så sätt kan ses som olika undergrupper suddas gränserna mellan 
yttre och inre motivation ut. Genom att individer känner sig delaktiga i en uppgift förstärks viljan 
att göra sitt bästa och prestera för att slutföra den. Många gånger skildras inre motivation som 

motivet till individers naturliga dragning till att lära och vara kreativa. Deci och Ryan (2000) tar 
även upp begreppet uthållig motivation, som bygger på att människor har medfödda 
grundläggande behov som måste tillfredställas. De grundläggande behoven är kompetens, 
självständighet och samhörighet. Uthållig motivation skiljer sig från annan motivation genom att 

individer som är uthålligt motiverande inte bara blir mer effektiva, utan även mer initiativtagande 
och nytänkande. Upplevelsen av att ett handlande är av egen fri vilja kan leda till en större positiv 
självuppfattning, ett djupare engagemang och ökat tålamod. Något som sedan kan leda till att 

behoven av tillhörighet, upplevelse av kompetens och autonomi befrämjas (Ryan & Deci, 2000).  
 
Herzberg (1967) menar att det finns en skillnad mellan yttre och inre faktorer, som påverkar 
motivationen. Genom tvåfaktorteorin påvisade han effekterna av yttre faktorer i arbetet, så kallade 

hygienfaktorer. Hygienfaktorerna kan, i sig, inte leda till tillfredsställelse, utan istället till missnöje 
om de uteblir. Enligt Herzberg (1967) innefattar hygienfaktorerna fysiska och sociala 
arbetsförhållanden, som exempelvis lön, arbetsmiljö och status. Inre faktorer som han kallade 
motivationsfaktorer berör själva arbetsinnehållet, där ansvar, utvecklingsmöjligheter, erkännande 

och uppskattning är avgörande för tillfredställelse och som sedan leder till inre motivation. Enligt 
Herzberg (1967) är det endast möjligt att nå tillfredställelse genom utveckling i arbetet.  
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Inre motivation menar Hackman och Oldham (1980) är den viktigaste faktorn till ett bra 
arbetsresultat. Enligt deras Job Characteristics Model (JCM) skapas tillfredsställelse och inre 
motivation genom bra prestationer, som uppkommer när det finns trivsel på arbetet. 

Tillfredsställelse och inre motivation förutsätter att tre psykologiska tillstånd, som innefattar ansvar 
för egna prestationer, ett meningsfullt arbete samt kunskap om det egna resultatet, är uppfyllda. De 
tre psykologiska tillstånden är inte föränderliga, utan påverkas av arbetsuppgifternas egenskaper. 
Arbetstillfredsställelse och inre motivation påverkas enligt Hackman och Oldham (1980) av fem 

egenskaper i arbetsuppgiften som, i sin tur, inverkar på de psykologiska tillstånden och leder till 
arbetstillfredsställelse och inre motivation. De fem egenskaperna i arbetsuppgiften är: 
 

 Identifiering av uppgiften. Om en uppgift fullföljs från början till slut känns den mer 
meningsfull. 

 

 Arbetsvariation. Arbetet upplevs som meningsfullt om olika färdigheter används. 

 

 Betydelsen av uppgiften. Om arbetsuppgiften påverkar andra människor upplevs en större 

meningsfullhet. 
 

 Återkoppling. Finns det en återkoppling från den genomförda uppgiften blir kunskapen 

om det färdiga resultatet mer omfattande. 

 

 Självständighet. Känslan av ansvar påverkas om människor upplever sig fria och oberoende. 

Följderna, uppgifternas egenskaper och de psykologiska tillstånden, kan få olika resultat, eftersom 
människor påverkas olika i förhållande till olika saker. Individers personliga egenskaper har 

betydelse, något som Hackman och Oldham (1980) benämnde som moderatorer och dessa utgörs 
av: 
 

 Utvecklingsbehov och tillväxt. Finns det möjlighet och behov av att utvecklas i 

genomförandet av en uppgift arbetar somliga hårdare för att slutföra den. 
 

 Förmåga och kunskap. Om det saknas förmåga och kunskap finns det en risk att uppgiften 

inte genomförs, då det kan kännas meningslöst på grund av bristande kunskapsresurser.  
 

 Tillfredsställelse i andra arbetsförhållanden. Inställningen till arbetsuppgifterna är ofta 

övervägande positiva om förhållandet till ledning, arbetskamrater och lön är tillfredsställda. 
 

Morgeson och Humphrey (2006) menar att det finns vissa brister i JCM och att det finns ett behov 
av att även ta hänsyn till andra viktiga delar av arbetet för att ge en god grund för att skapa och 
upprätthålla motivation och tillfredsställelse. JCM, menade de, fokuserar huvudsakligen på 
arbetsuppgifterna, medan de anser att det är värdefullt att även uppmärksamma betydelsen av 

kunskap i arbetet. Ett annat område som Morgeson och Humphrey (2006) anser saknas är den 
sociala betydelsen i arbetet, då inte ett arbete enbart utgörs av arbetsuppgifter och kunskapskrav, 
utan också har en stor social inverkan på individer. Det är därför avgörande att se till hur en 

individ omfattas av socialt stöd och feedback i arbetet och om arbetet sker i interaktion och 
samspel med andra (Morgeson & Humphrey, 2006; Humphrey, Nahrgang, & Morgeson, 2007). 
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Belöning 

Människor lägger vikt vid om den egna lönen är rättvis i förhållande till andras löner och att 
tilldelningen av löner sker rättvist. Om en person upplever att den egna insatsen är likställd med 
insatser bland andra, som individen jämför sig med finns det ett rättvisetillstånd som skapar 

motivation i arbetet. I jämförelsen ingår främst lönenivå, anställningstid och utbildningsnivå 
(Latham, 2007). Om en person upplever ett missnöje inom ett område, som exempelvis en låg 
belöning i förhållande till ansträngning, kan andra mer attraktiva beståndsdelar framhållas. Om det 

som ligger till grund för missnöjet inte går att förändra- kan personen kognitivt förvränga och 
omvärdera situationen genom att framhålla andra fördelar för att förstärka det positiva utfallet i 
situationen. Finns det snedfördelningar i arbetet, som individer upplever som orättvisa kan de även 
reagera med att anstränga sig mindre då de anser att den egna prestationen värderas lägre, vilket 

leder till minskad motivation och en lägre effektivitet (Adams, 1966). Människor vill bli belönade 
för de insatser de gör i arbetet, vilket påverkas av yttre krav såväl som individens egna ambitioner. 
Belöningen behöver inte bestå av en hög lön, utan kan vara bra förmåner, större frihet och 

uppskattning (Levi, 2002). Förhållandet mellan organisation och individ är, enligt Schein (1988), 
viktigt i motivationssammanhang. Arbetstillfredsställelse, prestation, mål och engagemang är 
beroende av två avgörande faktorer. Den första innefattar hur väl individers uppfattning om den 
egna arbetsinsatsen och organisationens belöningar stämmer över ens med förväntningar hos 

ledningen. Den andra innefattar utbytet mellan individer och organisationer ger i form av lön för 
arbetsinsatser, social gemenskap och trygghet för lojalitet, samt personlig utveckling för ett väl 
utfört arbete. Då individers behov och organisatoriska förutsättningar förändras över tid är det 
centralt att ledningen kontinuerligt uppmärksammar vad utbytet mellan individen och 

organisationen innefattar (Schein, 1988).   
 
 

Mål 

Mål kan ha en funktion att vägleda beteenden i arbetet. Genom att målen många gånger är 
riktlinjer för personal kan de fungera styrande. En individs arbete kan genom uppsatta mål mäta 
hur väl individen nått fram till målen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). För att målen ska ha en 

motiverande effekt är det viktigt med feedback på hur målen har uppnåtts. Målen är, i sig, 
drivkrafter som genererar motivation (Latham & Locke, 2002). För att målen ska verka 
motiverande bör de vara lagom utmanande.  -Att ge personal så bra förutsättningar som möjligt är 
viktigt, vilket förutsätter att personalen får tillräckligt med kompetensutveckling (Hovmark och 

Nordqvist, 2000). Genom målstyrning kan personal utvecklas i sina arbeten, förutsatt att de får ta 

ansvar för sina egna handlingar. Ledarens roll bör vara att hjälpa och stödja personalen istället för 
att övervaka och styra dem (McGregor, 1960).  -Om individer har konkreta mål i arbetet finns det 

inget behov av kontroll och styrning, då det kan ha en negativ inverkan på motivation och 
personlig utveckling (Milsta, 1994). Människor som har en bra självuppfattning tenderar att skapa 
realistiska mål, vilka motsvarar vad han/hon i verkligheten själv anser sig klara av. Finns det 
möjlighet till att själv kunna planera målen är sannolikheten att nå dem större, eftersom målen då 

står för personens underliggande värderingar (Judge, Bono, Erez, & Locke, 2005). Betydelsen av 
att nå fram till målen kan variera mellan individer. Personer som känner sig tillfredsställda med att 
alltid göra sitt bästa och som känner sig kompetenta i sitt arbete kan känna arbetstillfredsställelse 

och uppleva arbetet som givande oavsett om resultaten inte når ända fram till uppsatta 
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förväntningar (Stalker, Mandell, French, Harvey, & Wright, 2007). En bra ledning ger personalen 

möjlighet att utvecklas genom att ställa upp mål som är möjliga att nå upp till. Framgången måste 
dock vara verklig för att vara motiverande och belöningen måste vara meningsfull, annars kan 
belöningen få motsatt verkan (Maccoby, 1991).  

 

Kommunikation 

Kommunikation är av stor vikt för en organisations motivationsfrämjande, beslutsfattande och 
skapande av goda förhållanden inom organisationen. Ett vanligt problem är att det inom 

organisationen uppstår problem i kommunikationen. Många gånger lyssnar inte ledningen på 
personalen- och informationen kring vad som pågår inom organisationen kan vara bristfällig 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008 ). Samhörigheten i arbetslivet är viktig och speglar drivkraften till 
gemenskap, erkännande och kommunikation. Utvecklingen av samhörighetsdriften kräver 

förmåga att ifrågasätta auktoriteter och att inte skapa en beroendeställning. Behovet av information 
i arbetslivet har en stark koppling till viljan att utvecklas. Individer söker efter information som 
främst talar om hur de klarar en viss uppgift för att kunna anpassa sig, men även för att se de egna 

svaga sidorna för att kunna förbättra dem (Maccoby, 1991). Arbetsgrupper som prioriterar 
relationer och kommunikation har visat en större effektivitet i arbetet. Förutsättningar för en 
effektiv arbetsgrupp innefattar kommunikation där personal lyssnar till varandra och kan diskutera 
under en avspänd atmosfär. Inom gruppen finns då utrymme för olika uppfattningar och 

konstruktiv kritik, där känslor är tillåtna och beslut nås genom samstämmighet. Ledarens roll 
dominerar inte gruppen, utan gruppen kan diskutera sitt eget sätt att fungera (McGregor, 1960).  
 
 

Kreativitet och karriär 

Människor motiveras av utmaningar som är ansträngande, men inte överstiger den egna förmågan. 
För att arbetet ska bli kreativt är det bra om behovet av lek faller samman med kunskapsbehovet. 
Ledare bör skapa en atmosfär på arbetsplatsen, där det ges utrymme för kreativitet. Det viktiga för 

motivationen ligger inte i ledarskapet, utan i att vara delaktig i något kreativt som känns 
meningsfullt (Maccoby, 1991). Schein (1996) menar att individers behov, kompetens och 
värderingar har en stor påverkan på val av karriär. För många är det viktigt att karriären stämmer 

överens med den egna självbilden. Individen kommer till insikt med vad som är viktigt för dem i 
karriärsammanhang och vad de inte kan tänka sig göra avkall på när de står inför olika karriärsval 
(Schein, 1996). Människor har en kontinuitet i karriärsval, enligt Schein (1996), som konstruerade 
ett antal kategorier för olika karriärer som han kallade för karriärankare. En av dessa kategorier är 

hängivenhet till en sak eller orsak. Människor som tillhör kategorin önskar finna en större mening 

i arbetet än enbart en bra lön (Schein, 1996). Att känna mening i arbetet är ett av de viktigaste 
behoven i arbetslivet. Finns det ingen mening, som ger hopp finns det inte heller någon 

motivation. När alla hittar samma mening i arbetet blir arbetsmiljön bättre och motivationen stärks 
(Maccoby, 1991). 
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Metod 
 

Informanter 

I studien deltog tio kvinnor som arbetade som handledare på tre olika dagverksamheter, vilka 
utgjordes av två större verksamheter och en mindre verksamhet. Deltagarna var mellan 37 och 65 
år gamla och var samtliga tillsvidareanställda. Samtliga deltagare hade gymnasial utbildning inom 

vård och omsorg eller motsvarande. Tre personer hade därutöver en universitetsutbildning. Enligt 
Trost (2005) bör undersökningar eftersträva heterogenitet inom förutbestämd homogenitet. 
Genom att undersökningen enbart har baserats på kvinnliga informanter kan det ses som om 

heterogeniteten i undersökningen är låg. Informanternas varierande åldrar kan däremot ha bidragit 
till en större heterogenitet inom den homogena gruppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Material 

I arbetet utgås från en kvalitativ metod, där en djupare förståelse för det studerade fenomenet 

eftertraktas (Kvale & Brinkman, 2009). En intervjuguide utformades från studiens syfte och 
frågeställningar genom teorier om arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Intervjuerna var 
semistrukturerade. Fördelar med denna metod är att svaren kan fördjupas och det finns även en 
större frihet. Denna form blir som en dialog mellan intervjuledaren och informanten där 

följdfrågor kan ställas, som leder till fördjupade och utvecklande svar (May, 2001). Intervjuguiden 
inleds med enklare frågor för att sedan följas upp av mer specifika och ingående frågor.  
 

Procedur 

Genom samtycke via telefonkontakt med personal vid tre slumpmässigt utvalda dagverksamheter 
presenterade författaren sig själv och studiens syfte. Personalen vid de respektive 
dagverksamheterna tillfrågades om intresse att medverka, varpå fyra frivilliga från vardera av två av 

de större dagverksamheterna och två frivilliga från den mindre anmälde sitt intresse. Tid, plats och 
dag för genomförandet av intervjuerna valdes av informanterna. Alla informanter fick ett 
informationsbrev (Bilaga 2) som ytterligare beskrev studien och informantens rättigheter. Innan 
intervjuerna påbörjades gavs ytterligare information om de etiska riktlinjer som är brukligt vid 

samhällsvetenskaplig forskning för att skydda informanternas identitet. Samtliga intervjuer spelades 
in. 
 

Avgränsning 

Studien avgränsar sig till upplevelsen av arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos personal 
inom omsorgen.  
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Databehandling 

Intervjumaterialet som spelades in transkriberades och kodades sedan enligt en tematisk 
analysmetod. Transkriberingarna lästes igenom flera gånger, varpå de kodades enligt öppen 
kodning. Genom en analys av rad för rad vad informanterna hade sagt växte olika kategorier och 
teman fram. Transkriberingarna lästes därefter igenom var för sig, där det blev tydligt att det 

förekom vissa återkommande synpunkter i intervjuerna och även liknande teman. De teman som 
var gemensamma skapade sedan tillsammans de rubriker som resultatet utgörs av. 
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Resultat 

 

Mål, delaktighet och autonomi 

Alla informanter kände att de var delaktiga och att de kunde påverka sitt eget arbete till stor del. 
Det bästa med yrket ansåg många vara friheten och flexibiliteten. Att själv kunna styra och påverka 
arbetet var mycket viktigt för samtliga informanter. Arbetet på dagverksamheterna i form av 
arbetssätt, planering och målsättning för kunderna styrde personalen själv över. Många uttryckte att 

det skulle vara svårt att ha det på något annat sätt, då de menade att cheferna inte hade så stor 
inblick i verksamheten och inte kände kunderna lika bra som personalen gjorde. Samtidigt tyckte 
ett fåtal informanter att de kändes skönt att cheferna inte kontrollerade deras arbetsinsats genom att 

vara närvarande i syfte att bevaka personalen. Två av informanterna gav även uttryck för att deras 
motivation skulle påverkas negativt om arbetet kontrollerades mer av cheferna. Genom att 
personalen var de som arbetade närmast kunderna var det naturligt att det var de som gjorde upp 
målen på dagverksamheterna. En informant uttryckte att ett arbete nära kunderna gav ökad 

förståelse för deras behov: 
 

Det skulle inte funka om någon utifrån skulle komma och bestämma hur vi skulle lägga 

upp dagen eller arbeta utifrån någon annans mål och riktlinjer eftersom mycket är 
beroende på dagsformen som kunderna har, vad de klarar av och inte. 

 
Att ha mål i arbetet beskrevs även som viktigt för att upprätthålla kvalitet i arbetet. Utan mål 

menade många att det var lätt att arbetet blev slentrian och att fokus på värdet i arbetet och vad 
personalen jobbade för kunde gå förlorat. Att ha en förståelse för varför olika mål sätts och vad de 
innebär nämnde vissa informanter som avgörande för att förstå helheten i verksamheten. Att målen 

var realistiska och genomtänkta var av betydelse för att kunderna skulle kunna utvecklas. Vägen till 
målet beskrevs av tre informanter som lika viktigt och ibland av större värde än själva slutresultatet. 
Genom att vara realistisk i målen ansåg informanterna det lättare att uppleva en glädje i de framsteg 
som kunderna gjorde: -”Sedan kanske man inte alla gånger når ändå fram till målet, vilket jag kan 

tycka är okej om man kommit en god bit på vägen och det kan många gånger vara lika viktigt att 
ha små mål och delmål.” 
 

För personalens egen del fanns det också en mening i att ha mål i arbetet. En informant tyckte att 
det blev tydligare hur arbetet fungerade vid uppföljningar om det fanns tydliga mål. Det gav även 
personalen något att sträva efter och gav själva arbetet en tydligare innebörd: ”Det blir på något 
sätt att det här jobbar vi mot, det är det här vi gör.” En annan informant instämde i målens stora 

betydelse i arbetet, men betonade vikten av att även ha ett syfte. Genom att tydliggöra syftet 
menade hon att arbetet blev viktigare, då personalen fick en större förståelse för arbetet och varför 
arbetet var planerat på ett visst sätt. Ett tydligt syfte ansåg hon underlättade förståelse hos andra, 
som exempelvis vikarier och elever, av den bakomliggande innebörden i olika aktiviteter och 

uppgifter. Syftet bidrog också till att arbetet kändes mer stimulerande, då personalen fick använda 
sin kompetens och bakomliggande förståelse till vad vissa aktiviteter kan ge kunderna. 

 

Många gånger kan man ha en massa aktiviteter som man egentligen inte vet varför man 
har dem, men har man ett tydligt syfte med allting så blir det lite roligare också för då blir 
ju arbetet lite viktigare om man vet att det finns faktiskt ett bra syfte bakom. 
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Delaktighet i att kunna påverka arbetet och sätta egna mål ansågs vara en stor del av 
tillfredsställelsen i arbetet. Det framkom däremot från flertalet informanter att det fanns vissa 
områden som inkluderade ekonomi, personalfördelning och organisatoriska beslut, där personalen 

inte hade någon möjlighet att påverka och vara delaktiga. Detta upplevdes bland vissa som negativt 
och tre av informanterna skulle ha önskat att de hade större möjlighet att kunna påverka ekonomin 
och få en större insyn i budgeten. – De tre informanterna ansåg att personalen skulle klara av ett 
större ansvar för ekonomin och själva kunna styra lite i hur budgeten skulle fördelas. En annan 

informant beskrev ekonomin som ”väldigt frustrerande” och syftade på att budgeten styr så 
mycket av verksamheten, samtidigt som det var svårt för personalen att kunna påverka ekonomin. 
Att ekonomin hade stor betydelse för möjligheterna att främja kundernas utveckling genom 

meningsfulla och bra aktiviteter framkom hos många av informanterna. Fem av informanterna 
ansåg att det viktigaste i arbetet var att ge kunderna en så meningsfull tillvaro som möjligt och 
kände sig väldigt begränsade av de bristande ekonomiska resurserna. Två av informanterna nämnde 
ekonomin som en begränsning i delaktighet, men ansåg ändå att personalen förstår att det fanns 

vissa begränsningar. Flertalet av informanterna uppgav att de skulle känna en minskad 
arbetsmotivation om arbetet skulle vara mer styrt. En informant, som ansåg att cheferna inte hade 
tillräcklig inblick i arbetet, medgav en positiv syn till att arbetet inte var så toppstyrt. En annan 
informant som också var skeptisk till chefernas kännedom om personalens arbete uppskattade ändå 

förtroendet cheferna gav personalen att själva styra mycket av arbetet. Två av informanterna kunde 
tänka sig att bli mer styrda i arbetet, förutsatt att styrningen grundades på ett genomtänkt 
förhållningssätt och som sedan resulterade i ett bra förhållningssätt i arbetet. Annat som framkom 

som påverkade motivationen var minskade personalresurser. Trots att många av informanterna sade 
sig vara medvetna om att de var mer förskonade än äldreomsorgen beträffande 
personalnedskärningar -fanns det ändå ett uttalat missnöje rörande personalresurserna. Flera 
menade att det var svårt att få tag i vikarier och att det överlag ibland kändes som om de var 

underbemannade. 
 
Vi skulle många gånger behöva mer personal. Många gånger känns det som om vi är för 

lite händer. Det påverkar ens motivation negativt då man känner att man inte räcker till i 
sitt arbete och kan finnas där den tid som kunderna behöver för att bli sedda. 

 
De två informanter, som arbetade på den mindre dagverksamheten såg vissa negativa skillnader 

efter omorganiseringen av deras verksamhet. Omorganiseringen hade resulterat i att personalen 
kände sig mycket mer låsta i arbetet och det kändes numera inte lika fritt. Omorganiseringen ledde 
även till en personalminskning på en tjänst. Genom att arbetet hade blivit tyngre med ett större 

omvårdnadsbehov än tidigare, samtidigt som det var omöjligt att lämna lokalen på grund av för 
liten personalstyrka, upplevde informanterna en begränsad frihet i arbetet. Det framkom dock att 
personalen fortfarande hade stort inflytande över planeringen av arbetet, vilket upplevdes som 
positivt för motivationen i arbetet.  

 

 

Utmaningar och stimulans 

Arbetet inom omsorgen beskrevs framförallt som väldigt stimulerande. Dagarna var väldigt 

varierande, menade tre av informanterna. Att alla kunder var enskilda och unika individer och 
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hade olika behov bidrog, i sig, till att arbetet upplevdes som stimulerande. Genom att behovet hos 

kunderna var varierande menade informanterna att de får möjlighet att tänka efter och får 
inspiration att vidareutvecklas i sitt arbete: -”Det är utvecklande att arbeta med människor med 
speciella behov. Det ger mig mycket att få tänka till och det ger ofta en tillfredsställelse när man ser 

att man lyckas.” 
 
Andra beskrev stimulansen i att se kunderna utvecklas och menade att det fanns stora möjligheter 
att utvecklas tillsammans i arbetsgruppen och i arbetet med kunderna. Både som arbetsgrupp och 

som enskild anställd fanns det, enligt många informanter möjlighet att skapa nya arbetsuppgifter 
tillsammans med kunderna. En informant uttryckte att det var ”roligare att vara kreativ än att inte 
göra någonting.” En annan informant resonerade på ett liknande sätt och uppskattade det fartfyllda 

arbetet, som omsorgsyrket många gånger var. För många var det viktigt att ha stimulerande 
arbetsuppgifter och att själva vara aktiva hade, enligt informanterna, en stor del i hur stimulerande 
arbetet var. En informant menade att om bara personalen själv ville så fanns det möjlighet att vara 
kreativ bara genom enkla medel, som exempelvis att spendera mer tid med kunderna när det gavs 

utrymme för detta. Att kunna ha lagom utmanande arbetsuppgifter tyckte flera var viktigt för att 
inte känna att arbetet blev alltför likartat.  
 
 

Belöningar 

Samtliga informanter hade velat ha högre lön och sex av dem tyckte att lönen var för låg i 
förhållande till deras arbetsprestation. Många uttryckte även att lönen var viktig på så sätt att det 
skulle gå att leva på den. Problematiken med lönerna framhölls mycket som en försörjningsfråga, 

där informanterna dessutom belyste hur svårt det kunde vara för ensamstående eller personer som 
arbetade deltid. 

 

Jag kan förstå om det är svårt för vissa ensamstående som kanske också har tre barn att 
försörja att få lönen att räcka månaden ut. Jag tror faktiskt att det är ganska svårt som 
ensamstående att klara sig på en lön inom det här yrket. 

 

Många informanter uttryckte en medkänsla för de personer som hade det svårt lönemässigt. Det 
framkom även från vissa informanter att det fanns personal som arbetade övertid för att få 
ekonomin att gå ihop. Enligt informanterna var det även förekommande att personer, som 

egentligen inte orkade med ett heltidsarbete- tvingades fortsätta då de inte hade råd att arbeta 
deltid. En av informanterna som själv arbetade deltid sedan en längre tid förtydligade 
problematiken kring låga löner och deltidsarbete: 

 

Jag får ju betala för att fara på jobbet. Jag har lång resväg och långt att köra för de få 
timmar jag är på jobbet, vilket äter upp det jag tjänar. Men vad ska jag annars göra? Jag 
måste ju arbeta ändå.   

 
Bland de informanter som var missnöjda med lönen beskrev många missnöjet som ett sätt att inte 
känna sig värdesatt i sitt arbete. Om lönen hade varit högre hade många känt sig mer bekräftade 
och menade att även andra utanför arbetsgruppen då skulle uppmärksamma arbetets värde. Det 

framkom även att vissa informanter påvisade att lönen kunde fungera som ett kvitto på det sociala 
anseendet på yrket. En av informanterna uttryckte oro över att lönerna påverkade unga att inte 
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söka sig till vård- och omsorgsyrken. De låga lönerna menade hon gjorde arbetet mindre attraktivt 

bland unga och bidrog till att skapa en bild av yrket som var missvisande. En annan informant 
ansåg det ledsamt att många unga aldrig fick chansen att se och uppleva omsorgsyrkets fördelar. 
Genom att många inte såg lönen inom yrket som intressant fick de aldrig chansen att se vilket bra 

arbete det faktiskt var. Även arbetets status och kvalitet ansågs kunna försämras, som en följd av 
minskad tillgång till utbildad personal. 

 
Det man är rädd för i framtiden är att de kommer att plocka in folk från gatan då det inte 

finns utbildad och kompetent personal att få tag i. Det är så det kommer att bli. Satsas det 
inte mer på lönerna kommer det inte att finnas ungdomar som vill jobba för de här 
lönerna 

 
Det fanns stora löneskillnader bland personalen, vilket påtalades av en av informanterna och hon 
menade att cheferna hade ett stort inflytande i den frågan. Trots likvärdig utbildning och 
erfarenhet kunde det skilja mellan personalens individuella löner. Informanten ansåg att detta inte 

hade någon inverkan för henne i arbetet, men tyckte ändå att det var tråkigt att det fanns en 
skillnad i lönerna: ”Våra chefer har ingen inblick i det vi gör och vad som krävs av oss och därför 
kan det kännas lite trist att vissa har högre lön än andra som ändå gör samma jobb.” 
 

Vad de stora löneskillnaderna berodde på var svårt att precisera enligt informanten, men tänkbara 
orsaker kunde enligt henne ligga i en högre ingångslön bland somliga eller favorisering av viss 
personal från cheferna. En av informanterna var dock relativt nöjd med sin lön och menade att det 

fanns så mycket annat i arbetet som uppvägde. Att arbetet hade så många fördelar i övrigt ansåg 
hon kompenserade lönen och ansåg sig inte berättigad att klaga då hon kände sig nöjd med arbetet 
som helhet. En annan informant som gav större uttryck för att lönen var för låg förde dock ett 
liknande resonemang: -”Man har ju inte valt det här yrket för att bli rik. Tyvärr är det ju lite så. Vi 

har ju då inte någon hög lön, men det finns ju så mycket annat i arbetet som väger upp det.” 
 
En informant menade att lönen var viktig, men inte så viktig i jämförelse med andra faktorer som 

påverkade motivationen i arbetet. Andra materiella förmåner, som exempelvis subventionerade 
gymkort, ansåg hon också viktiga då de sporrade arbetsgruppen att göra något tillsammans utanför 
arbetet. Att umgås på fritiden ökade sammanhållningen i arbetsgruppen och förutsättningarna för 
detta, menade hon, underlättades om det fanns sådana förmåner från arbetsgivaren.  

 

Sammanhållning i arbetsgruppen 

Något som beskrevs som väldigt motiverande i arbetsgruppen var förhållandet till kollegorna och 
en bra sammanhållning mellan arbetskamraterna. Arbetet inom omsorgen kunde, enligt 

informanterna, många gånger vara tungt både fysiskt och psykiskt. Genom att kunna utbyta tankar 
och idéer tillsammans med andra i personalen underlättades arbetet betydligt: -”Om jobbet är 
jättetungt, men det fungerar bra i arbetsgruppen och den är bra, klarar man nästan vad som helst.”  

 
Arbetskamraternas betydelse beskrevs framför allt som viktig i osäkra lägen, då personalen kunde 
finna stöd i gruppen. I en större arbetsgrupp menade tre av informanterna att det fanns ett större 
utbyte av fler idéer och större möjlighet att ta lärdom av varandra. Detta förutsatte att det fanns ett 

bra klimat inom arbetsgruppen. Arbetet beskrevs även som roligare och mer motiverande om det 
finns en trygghet bland personalen och att det sociala i en arbetsgrupp var en stor och viktig del för 
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många. En trygghet bland personalen, menade många informanter, gav bättre arbetsförutsättningar 

och påverkade arbetet med kunderna positivt. Arbetskamraterna var även de som förstod varandra 
bäst i arbetsrelaterade situationer, då arbetet ibland kunde vara komplext i sin natur. Alla de 
tillfrågade informanterna ville hellre arbeta i grupp än ensam. Många menade att de inte har något 

emot att arbeta ensam ibland, men ville ändå tillhöra en arbetsgrupp och ha arbetskamrater. 
 
Jag skulle inte kunna tänka mig att vara utan arbetskamrater då de är en så stor del av 
arbetet. Jag skulle känna mig utelämnad om jag inte hade den tryggheten man har i en 

arbetsgrupp. Jag vill kunna ha det där sociala i arbetet också och det betyder jättemycket. 
 

Att vara flexibel mot varandra inom arbetsgruppen, kunna ge och ta och vara öppen mot varandra 

bidrog, enligt flera, till en bra sammanhållning. Två informanter menade att det var viktigt att vara 
positiv mot andra och kunna ge av sig själv till arbetsgruppen. De som var frikostiga med sig själva 
och hade ett trevligt bemötande hade också lättare att få tillbaka när det behövde det, menade en 
av informanterna.  

 

Bekräftelse och feedback 

Många ansåg att det var viktigt att ge och få feedback. Informanterna var eniga om att det var 
viktigt att feedback var både positiv och negativ. Genom att kunna ge och ta emot andras 
synpunkter utvecklades arbetsgruppen och lärandet i arbetet, enligt informanterna. Många sade sig 

vilja veta om de gjorde något som var mindre bra. Fyra av informanterna ansåg att det nästan var 
av större vikt att få vetskap om negativa konsekvenser av deras handlande i arbetet än om de 
positiva. Informanterna menade att det var av stor betydelse för att de skulle kunna se sina egna 
misstag, ta lärdom av dem och kunna utvecklas. 

 
Kommunikation var ett begrepp som var framträdande och som många informanter återkom till. 
Kommunikationens betydelse var för många central när det gällde arbetsgruppen och ett väl 

fungerande arbetsklimat. Att kunna våga fråga varandra om råd och tips i arbetet ansågs som viktigt 
av många. Flertalet informanter ansåg det nödvändigt med en rak och öppen kommunikation för 
att det skulle finnas utrymme för att våga ge och få feedback. Att kunna diskutera och inte ta saker 
personligt nämndes också som centrala beståndsdelar: -”Att man bara flyter på och bara tycker 

likadant tycker jag absolut inte är viktigt, för då utvecklar man ingenting, utan då stagnerar ju 
arbetsgruppen” 
 

Alla informanter nämnde den feedback, som kunderna gav till personalen. Tre av informanterna 

såg denna feedback som den viktigaste och menade att den var rak, ärlig och kom direkt från 
hjärtat oavsett om den var positiv eller negativ. Bekräftelsen från kunderna menade flera av 
informanterna var en naturlig del av arbetet och kunde även fungera som ett riktmärke på den 

egna arbetsinsatsen. 
 
Man ser direkt om man gjort något bra för kunderna genom att de lyser upp och ger 

uppskattning tillbaka. Vissa dagar kan man istället få veta att man lever men det är också 
tillfredställande i sig. Dagar där jag inte får någon respons ifrågasätter jag mitt eget arbete 
och undrar om jag verkligen gjort bra ifrån mig den dagen.  
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Inom arbetsgruppen ansågs det av informanterna som viktigt att lyssna och se varandra. En 

informant menade att det inte var självklara frågor, men att de ändå hade betydelse. Så länge allt 
var bra i arbetsgruppen förekom inte sådana tankar, men att inte bli sedd skulle, enligt henne, 
kännas hemskt. Beröm var viktigt för flertalet av informanterna, men fick inte bli överdrivet. Det 

poängterades att all personal behövde få känna att de gör något bra och förekom det aldrig någon 
positiv respons skulle det infinna sig en osäkerhet om deras arbetsinsats. Att få beröm vid speciella 
tillfällen, för ett bra arbetsresultat eller när det kändes befogat, upplevdes som mer ärligt menat: -
”Det är viktigt att kunna lyfta varandra, men det måste finnas en balans i det. Får man bara beröm 

hela tiden funderar man vad det är frågan om och tar inte till sig det.” 
 
Många av informanterna uttryckte att de ville bli bekräftade genom arbetskamraterna och 

kunderna, men fäste inte lika stor vikt vid bekräftelse från cheferna. Tre av informanterna nämnde 
även att feedback och bekräftelse av personal i gruppbostäder och anhöriga var viktigt för 
motivationen i arbetet. Denna bekräftelse gav tillfredställelse och sågs som ett bevis på att 
arbetsinsatsen var bra: -”Feedback får vi från kunderna och personalen på gruppbostäderna. 

Bekräftelse från cheferna får vi inte.” 
 
Många tyckte att de fick otillräckligt eller obefintligt med både feedback och bekräftelse från sina 
chefer. Speciellt viktigt ansågs feedback från chefen vara, när det uppstod problem i arbetet. En 

annan informant påtalade att arbetet som handledare var väldigt självständigt och att cheferna inte 
alltid hade så stor insikt i personalens arbete. Informanten uppgav att hon önskade sig mer 
bekräftelse genom att bli sedd för vad personalen gör i arbetet och uttryckte att personalen 

arbetade mycket i det tysta. Vissa av informanterna menade att det skulle vara roligt att bli 
uppmärksammad för sin arbetsinsats av cheferna även om det inte var avgörande för motivationen 
i arbetet: -”Jag är inte beroende av att få ett erkännande från cheferna för att jag vet själv att jag 
gör ett bra jobb, men någon gång skulle det vara roligt om man fick höra något positivt.” 

 
Flertalet av informanterna angav att de inte själva gav cheferna så mycket feedback. En av 
informanterna menade att hon försökte ge cheferna feedback och beröm, vilket kändes naturligt 

eftersom hon i övrigt var öppen med att även påtala och delge cheferna sådant som var mindre 
bra. Genom att ge både beröm och kritik på en rak och öppen nivå ansåg hon att 
kommunikationen med cheferna även blev mer konstruktiv.  

 

Kompetens 

Samtliga informanter ansåg att de gjorde ett bra jobb, men ville ändå kunna höja sin kompetens. 
Något som framkom tydligt var arbetets komplexitet, där kompetensen var avgörande för att 
kunna förstå och arbeta gentemot kundernas behov och kunna stimulera och ge kunderna en 
meningsfull tillvaro på dagverksamheterna. Trots att alla informanter hade flera års erfarenhet av 

arbetet menade flera av dem att det var nödvändigt med ny kunskap. 
 
Tre av informanterna hade universitetsutbildning, trots att det inte krävs högre utbildning än 

gymnasiekompetens som handledare. Många av informanterna hade även läst fristående kurser och 
gått olika kortare utbildningar relaterat till arbetet. Även om kompetensnivån inom yrket är 
tillfredsställande framhöll samtliga informanter en önskan om att vidareutveckla sig i arbetet. 
Forskning inom utvecklingsstörning och funktionshinder visar, enligt informanterna, på att det 
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ständigt kommer nya rön och att arbetsmetoder kan utvecklas på olika sätt. Enligt informanterna 

fanns det alltid delar av arbetet som kunde behöva vidareutvecklas och även behov av att skapa 
spetskompetens inom vissa områden. Tre av informanterna som var över 60 år såg sig inte lika 
motiverade att i dagsläget förhöja sin kompetens genom kurser och utbildning, då de inom kort 

skulle gå i pension. Samtidigt menade de att utbildning var viktigt och hade kunnat tänka sig olika 
former av kompetensutveckling om de hade haft fler år kvar inom yrket.   
 
En av informanterna hade nyligen fått gå kurser via arbetet för att höja sin kompetens inom 

speciella områden och ansåg att detta var av stort värde för henne i arbetet. Att få möjligheten att 
vidareutveckla sig i arbetet genom att arbetsgivaren satsar på personalen upplevdes som 
motiverande. I övrigt sökte informanten själv kunskap på fritiden, då hon såg det som viktigt att 

utvecklas genom ny kunskap och upplevde det som extra roligt att få möjlighet till 
kompetensutveckling även via arbetet. En annan informant nämnde behovet av kunskap som en 
ingrediens i att känna tillfredställelse i arbetet, då all kunskap ledde till utveckling som gjorde att 
arbetet gick framåt. När kunskapen användes i praktiken och det fanns en återkoppling mellan 

lärandet och vad lärandet ledde till skapades större förståelse, motivation och en vilja att utvecklas 
enligt flertalet informanter. En informant beskrev betydelsen av utbildning: -”Genom utbildning 
har man fler vägar att gå och kunna använda sig av.” 
 

Genom kunskap menade två av informanterna att arbetet sågs med nya ögon, då det i annat fall var 
lätt att bli hemmablind och stagnera eller fastna i slentrian. Att vara medveten om sin egen förmåga 
och kunna acceptera att ingen är fullärd eller expert inom området ansågs som en viktig del.  – 

Vetskapen om detta såg en informant som en utmaning i sig: ”Att veta om att man inte är fullärd 
är också kompetens. Att inse sina egna begränsningar och samtidigt kunna utnyttja de kunskaper 
och den erfarenhet man har på bästa sätt kräver att man har lite självinsikt.” 
 

En av informanterna poängterade även kunskapen som personalen kunde ge varandra och tyckte 
inte att det var svårt att få ta del av andras kunnande. Fanns det områden som kändes osäkra kunde 
personalen rådfråga andra som var mer kunniga inom orådet. Det framkom en viss skillnad i 

tillfredsställelse för utbildning mellan dagverksamheterna. Informanterna vid en av de större 
dagverksamheterna var relativt nöjda med utbildningsmöjligheterna inom arbetet, medan de i den 
andra större dagverksamheten och den mindre dagverksamheten gav uttryck för ett större 
missnöje. På den mindre dagverksamheten hade en av informanterna fått vänta länge på att gå 

kurser, som det fanns ett behov av i arbetet. På en av de större dagverksamheterna uttryckte tre av 
fyra informanter ett missnöje mot att de fick för lite utbildning. Tre av informanterna menade att 
cheferna var dåliga på att satsa på utbildning för personalen, vilket de tyckte det fanns ett stort 

behov av: ”Det är alldeles för lite utbildning för att kunna hänga med i all ny forskning som 
kommer. Jag känner att jag vill att de ska kunna satsa på oss.” 
 
En annan av de tre informanterna menade att det fanns en ojämn fördelning av den utbildning 

som erbjöds, då viss personal hade fått fler utbildningsmöjligheter än andra. Utbildning som hade 
efterfrågats hade personalen fått vänta länge på och såg en skillnad dagverksamheterna emellan 
gällande utbildningsmöjligheter: ”Vi har väntat tre år på en utbildning, medan en annan 

dagverksamhet fick gå samma kurs på en gång. Jag vet inte vad som är skillnaden och vad det är 
som tar så lång tid.” 
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Meningsfullhet 

Något som informanterna överlag återkom till var kunderna och kundernas betydelse för 
arbetsmotivationen. Arbetet inom omsorgen gav så mycket tillbaka menade flera informanter. 
Tydligast var det informanterna menade att de fick tillbaka från kunderna i form av uppskattning, 
bekräftelse, feedback och stimulans. Även om informanterna påvisade andra motivationsfaktorer i 

arbetet fanns ofta kunderna relaterat till dessa direkt eller indirekt. Det bästa med arbetet beskrevs 
av näst intill alla som relationen med kunderna och det som de fick av dem i form av arbetsglädje: 
”Visst ger vi mycket av oss själva och många gånger är det väldigt tungt, speciellt psykiskt, men det 

vi får tillbaka är bra mycket mer än det vi ger.” 
 
En annan informant berättade hur kunderna förutom den påverkan de hade på arbetsglädjen, även 
hade en positiv inverkan på henne personligen: ”Ibland kan man komma till arbetet och må 

jättedåligt och då kanske man får en kram och får höra att gud vad du är bra. Då smälter man ju 
och problemen man känt blir som bortblåsta.” 
 

Att få finnas för kunderna och hjälpa andra såg många som en positiv del av arbetet. Många 
betonade vikten av att göra att bra arbete och känna sig nöjd med sin egen arbetsinsats. Två av 
informanterna nämnde att det viktigaste var att kunna gå hem efter arbetet och känna att de hade 
gjort bra ifrån sig och att deras handlande i arbetet hade lett till något meningsfullt. Att ge av sig 

själv och kunna påverka arbetet och kunderna positivt såg många som en del av arbetes innebörd. 
En informant besvarade frågan om vad motivation och arbetstillfredsställelse var för henne med: 
”Jag får min tillfredsställelse genom att jag ser att jag ger något till människor. Motivation för mig 
är att känna att man ger av sig själv till andra. Så för mig är det lite av samma sak.” 

 
Att själva arbetet, i sig, var meningsfullt nämndes av sju informanter som av stor betydelse för hur 
de trivdes med arbetet. En informant beskrev meningen i arbetet med: ” Man har som hjärtat på 

jobbet”. Att arbeta med människor kände samtliga informanter var grundläggande för dem och 
ingen av dem kunde tänka sig att byta till ett yrke som inte innefattade ett arbete relaterat till andra 
människor. Att arbeta med människor beskrevs som väldigt givande, stimulerande och varierande 
från dag till dag. Av de tillfrågade informanterna hade fem varit medvetna om vad de ville arbeta 

med sedan tidig ålder, medan fem upptäckte yrket lite senare.   
 
Betydelsen i arbetet med människor förtydligades av tre av informanterna som hade prövat på 

andra sysselsättningar, men sökt sig tillbaka till att arbeta människor. Orsaken menade samtliga tre 
var att de insåg att de inte kunde arbeta inom områden som de inte såg som meningsfulla och 
givande. Två av informanterna som hade sökt sig tillbaka till yrket hade tidigare arbetat som egen 
företagare och påbörjat en utbildning till ekonom. Båda ansåg att det fanns en större mening i att 

arbeta med människor och sökte sig därför tillbaka till omsorgen.  -En av informanterna hade 
arbetat som föreståndare inom omsorgen och valde själv att säga upp sig och arbeta som 
handledare.  Den bakomliggande anledningen, förklarade hon, var att föreståndartjänsterna alltmer 

innefattade kontorsarbete istället för en närhet till kunder och arbetsgruppen som var en del av 
föreståndaryrket hon inte ville förlora. En annan informant med samma utbildning hade prövat på 
föreståndaryrket, men började arbeta som handledare efter en barnledighet och uppgav sig inte 
heller vilja ge upp ett arbete med närhet till människor. En informant var utbildad arbetsterapeut, 

men ansåg att det hon fick som handledare gav mer. Att arbeta som arbetsterapeut med hjälpmedel 
som inte innefattade tillräcklig mänsklig interaktion kunde hon inte tänka sig.  -Även bland de 
övriga fem informanterna fanns det en självklar yrkesidentitet och arbetet med och för människor. 
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En informant uttryckte: ”Det här är jag i mitt jobb. Det här med omhändertagande är mitt kall. 

Det har nog alltid varit viktigt för mig att kunna ta hand om andra.” 
 
En av informanterna påtalade att det fanns handledare som inte såg till kundernas bästa och inte 

förhöll sig till ett arbetssätt där kunderna och kundernas utveckling stod i centrum. Informanten 
sade sig vilja motverka en nonchalans, om än liten, som fanns inom handledaryrket. En annan 
informant menade att hon stött på dem som hade varit likgiltiga och ville själv vara någon som 
kämpade för kundernas behov, då de var en utsatt grupp, som många gånger hade svårt att själva 

göra sina röster hörda.  
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Diskussion 
 

Arbetets syfte var att studera hur personal inom omsorgen upplever arbetsmotivation och 
arbetstillfredsställelse.  -För att kunna beskriva de subjektiva upplevelserna i arbetsmotivation och 
arbetstillfredsställelse bland personalen ansågs det nödvändigt att utgå från ett bredare teoretiskt 

ramverk innefattade mer än en teori, vilket underlättar möjligheten att förklara och analysera de 
olika skillnader och likheter som informanterna gav uttryck för. 

 

Mål, delaktighet och autonomi 

McGregor (1960) menar att målen kunde verka motiverande om personalen fick ta ett eget ansvar 
över utformandet av målen. Med koppling till McGregors (1960) resonemang hade personalen bra 
förutsättningar för att känna motivation i arbetet, då det var personalen som själva utformar målen 
i arbetet med kunderna. Informanterna ansåg sig även ha ett stort ansvar och flertalet av 

informanterna trivdes med ett stort ansvar i arbetet. McGregor (1960) menar även att personalen 
utvecklas om de får ta eget ansvar i målstyrningen. Att personalen själv planerade målen anser 
Judge et al. (2005) vara en bra förutsättning för att nå upp till målen. Personal som har god 

självuppfattning tenderar, enligt Judge et al. (2005) att skapa realistiska mål. Informanterna faller 
bra in under denna beskrivning, då det såg det som avgörande att ha bra och realistiska mål. 
Informanterna uttryckte att de hade stor frihet i utformning av målen i arbetet, då ledningen inte 
hade så stor insyn i arbetet med kunderna. Att ledningens insyn var begränsad kan uppfattas som 

negativ, men enligt McGregor (1960) bör en ledare inte övervaka och styra personalen. Vissa av 
informanterna medgav att de trots avsaknaden av chefernas närvaro ändå uppskattade att de inte 
kontrollerades i arbetet. Vissa informanter gav även uttryck för att deras motivation skulle påverkas 

negativt om cheferna skulle närvara i verksamheten i syfte att inspektera personalens arbete. Har 
individer konkreta mål i arbetet finns det inget behov av kontroll, enligt Milsta (1994), då det 
istället kan påverka motivationen negativt och minska förutsättningarna för personlig utveckling. 
McGregor (1960) menar däremot att ledare bör hjälpa och stötta personalen i arbetet, vilket 

flertalet informanter inte ansåg att cheferna gjorde fullt ut. En informant påtalade däremot att hon 
upplevde att cheferna stod bakom personalen och tog deras parti i frågor som gällde oenigheter 
mellan personal och andra utomstående.  

 
Att personalen uppnådde målen kan ses genom den feedback de får från kundernas utveckling. 
Enligt Latham och Locke (2002) är det avgörande för motivationen att målen följs upp med 
feedback, vilket stämde väl med informanternas sätt att se på feedback, som de upplevde genom 

kundernas utveckling, som i sig, är tillfredsställande för personalen. En informant uttryckte att det 
inte alltid är avgörande att nå fram till de uppsatta målen, utan att det är lika viktigt att ha små mål 
och delmål. Detta tyder på att informanten, enligt Stalker et al. (2007), både kände sig tillfredsställd 
och kompetent i sitt arbete. Något som kan tolkas som att målen inte behöver vara 

prestationsstyrda, utan även kan fungera i ett vägledande syfte. Andra informanter uttryckte hur 
viktigt det är att förstå målens innebörd för att upprätthålla god kvalitet i arbetet och att målen 
bidrog till att lättare se vad personalen arbetade mot. På så sätt kan målen också fungera som 

riktlinjer i likhet med Jacobsen och Thorsviks (2008) uppfattning om att mål fungerar vägledande 
och på så sätt ger möjlighet för individer att mäta hur väl de når fram till målen. Informanterna 
menade att målen är betydelsefulla för att kunna se arbetets innebörd och att utan mål kunde 
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arbetet tappa sin betydelse. Genom att ha mål kunde personalen se vad arbetet leder till, vilket 

upprätthåller grundsynen på arbetets innebörd och motivationen i arbetet.  
 
En stor motivationsfrämjande faktor för informanterna var friheten att själva kunna påverka 

arbetet. Enligt Ryan och Deci (2000) är upplevelse av frihet i arbetet avgörande för motivationen.  
– Informanterna gav uttryck för att självbestämmande och frihet i arbetet var framträdande fördelar 
i arbetet. Näst intill alla ansåg att det fria arbetet påverkade motivationen positivt. Om människor 
upplever sig fria att kunna påverka sitt eget arbete påverkas även individers ansvarskänsla, enligt 

Hackman och Oldham (1980). Begränsningar i självbestämmande upplevdes överlag negativt bland 
informanterna. Ett område som informanterna kände sig begränsade inom var ekonomin. Somliga 
informanter upplevde att de inte har någon insikt om ekonomiska beslut som tas inom 

organisationen, vilket Jacobsen och Thorsvik (2008) menade är ett vanligt problem, då ledningen 
sällan informerar personalen om vad som händer inom organisationen. Eftersom informanterna 
upplevde att de saknar delaktighet inom detta område och saknade möjlighet att handla 
självständigt i ekonomiska frågor kan det, i likhet med Ryan och Decis (2000) uppfattning, 

påverka motivationen negativt.  

 

Utmaningar och stimulans 

Arbetet inom omsorgen beskrevs som väldigt stimulerande och varierande. Arbetsvariation, där 

olika färdigheter används, upplevs som mer meningsfullt, enligt Hackman och Oldham (1980). 
Informanterna menade att det fanns stort utrymme att utvecklas och även att variationen låg i de 
skiftande behoven hos kunderna. Genom att kunderna har olika behov blir inte arbetsuppgifterna 
alltför likartade och det kräver också att personalen får tänka till när det gäller vilka uppgifter som 

är utvecklande i förhållande till de olika behoven.  – Stimulansen i arbetet låg även i att se 
kunderna utvecklas. Personalen var delaktig i arbetet med kundernas utvecklig som, enligt 
Maccoby (1991), kan ses som motiverande då delaktighet i något kreativt, som känns meningsfullt 

skapar större förutsättningar för främjande av motivationen. Utmaningarna bör enligt Maccoby 
(1991) även vara ansträngande, utan att överskrida den egna förmågan. Informanterna menade att 
de får utvecklas i arbetet och ges möjlighet att använda den egna förmågan i arbetet. Kundernas 
varierande behov tillsammans med personalens kompetens bör skapa en lagom fördelning i 

utmaningarna, eftersom personalen hade stor frihet i att själva styra arbetsuppgifterna- och där 
många uppskattade stimulans i ett händelserikt arbete. Det framgick även att utvecklingen av 
arbetet med kunderna, som enskild anställd och i arbetsgruppen upplevdes som stimulerande. 

Genom att informanterna uppskattade stimulansen i att utvecklas kan det även ses som att 
personalen får utbyte av organisationen för ett väl utfört arbete i form av personlig utveckling, 

vilket Schein (1988) menar är en viktig del i motivationssammanhang. Herzberg (1967) menar att 
utvecklingsmöjligheter leder till tillfredsställelse och inre motivation. Personalens tillfredsställelse 

bör främjas genom utvecklingsmöjligheterna kopplat till Herzbergs (1967) uppfattning om att 
utveckling i arbetet är enda möjligheten till att nå arbetstillfredsställelse. 
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Belöningar 

Lönen var för många informanter en negativ del av arbetet. Det framgick tydligt att lönen är det 
som de flesta informanter upplever som det sämsta med arbetet. Enligt Maslow (1987) kan 
individer inte nå självförverkligande om de fysiologiska behoven inte är tillgodosedda. 
Informanternas uttryck för att lönen var låg och många gånger inte räckte till för många anställda, 

kan enligt Maslow (1987) tyda på att behovet av trygghet inte är tillfredsställt. Lönen kan på så sätt 
leda till att personal med låga löner inte har möjlighet att nå självförverkligande. Lön kan ses som 
en yttre faktor, som Deci och Ryan (1985) menar påverkar yttre motivation som inte är kopplat 

till arbetsuppgiftens innehåll. Då lönen som en yttre faktor inte påverkar motivationen i 
arbetsuppgifters innehåll kan det tolkas som om lönen i förhållande till graden av motivation i 
själva arbetsuppgiften inte har någon betydelse oavsett om den är hög eller låg. Informanterna 
menade att det finns andra positiva delar av arbetet, som överväger de låga lönerna. Arbetets 

innehåll ansåg informanterna väga upp lönen. Informanterna visade på så sätt att lönen inte har en 
negativ påverkan på arbetsuppgifternas innehåll. Hackman och Oldham (1980) menar att om 
arbetsförhållanden som ledning, arbetskamrater och lön är tillfredsställda blir inställningen till 

arbetsuppgifterna överlag positiva. Informanterna gav uttryck för att det skulle vara roligt med 
högre lön och de skulle även kunna känna sig mer erkända i sitt arbete om lönen var högre. 
Informanterna visade dock en positiv inställning till arbetsuppgifterna.  – Herzberg (1967) anser att 
lönen tillhör de yttre faktorer, som han kallar för hygienfaktorer. Hygienfaktorerna påverkar inte 

arbetstillfredsställelsen, utan skapar istället ett missnöje om de uteblir, något som stämde in på 
informanternas beskrivningar om ett missnöje beträffande lönen. Informanterna uttryckte även att 
de låga lönerna påverkar yrkets anseende negativt. Personer som inte känner till yrket kan få en 
missvisande bild på grund av de låga lönerna. Socialstyrelsen (2003) visar på att värderingen av 

vård- och omsorgsyrken är låg, och att yrkesstatusen är kopplad till lönen. Låga löner påverkar 
även tillgången till utbildad personal då många unga inte har ett intresse av att söka sig till 
utbildningar inom vård- och omsorg. Socialstyrelsen (2006) visar på att utbildningsnivåerna bland 

unga är ett problem, samtidigt som utbildningsnivåerna bland nyanställda blir allt lägre. Genom att 
lönen påverkar unga att inte söka sig till dessa utbildningar kan lönen påverka kompetensnivån på 
sikt. Den låga statusen i yrket, menar Larsson (2009), kan förklara att belöningar till personal inom 
omsorgen inte ses som en självklarhet. En annan orsak till avsaknaden av belöningar är att arbetet 

inom omsorgen många gånger ses som ett kall. 
 
Latham (2007) menar att det är viktigt att lönen är rättvis. Det framkom från en informant att det 

finns löneskillnader bland personalen, vilket hon ansåg var tråkigt. Enligt Latham (2007) innefattar 
jämförelsen främst lönenivå, anställningstid och utbildningstid. Det informanten upplevde som 
negativt är att lönen varierar bland personalen, trots att de har likvärdig utbildning och utför 
samma arbete, samt att chefen inte har så stor inblick i vad personalens arbete går ut på. För att nå 

arbetstillfredsställelse och engagemang i arbetet, anser Schein (1988), att det är nödvändigt att få ett 
utbyte för det som individer ger i arbetet, som exempelvis lön för utförd arbetsinsats. Flera 
informanter ansåg att lönen är för låg i förhållande till det arbete de utför. Människor vill bli 

belönade för det arbete de utför, men belöningen behöver, enligt Levi (2002), inte bara bestå av 
en hög lön. En informant ansåg att andra belöningar i arbetet är viktiga som exempelvis 
subventionerade gymkort, vilket stämmer med Levis (2002) uppfattning om att belöningarna även 
kan innefatta bra förmåner, större frihet och uppskattning. Andra informanter menade, trots 

missnöjet med lönen, att det är mycket som är bra med arbetet och friheten är något som 
informanterna beskrev som en positiv del av arbetet. Levis (2002) resonemang kan kopplas till 
informanternas uppfattning om att lönen är låg, men att det finns andra saker som informanterna 
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ser som belöning för arbetsinsatserna. Finns det ett missnöje inom ett område som exempelvis låg 

lön i förhållande till arbetsinsats, menar Adams (1966), att andra mer positiva delar kan framhållas. 
Kan inte individen påverka utfallet av det som upplevs negativt kan situationen omvärderas genom 
att förstärka det positiva i situationen, något som informanterna gjorde då de framhåller det 

positiva delarna i arbetet som kompenserande gentemot missnöjet med låg lön. Informanternas 
beskrivning av arbetet är dock övervägande positiv och kan mer kopplas till Wikmans (2005) 
beskrivning om arbeten med människor, vilket har en större innebörd än en enbart en hög lön 
som bara ses som en liten del av arbetet i förhållande till arbetets innehåll. 

 

Sammanhållning i arbetsgruppen 

En viktig del i arbetet beskrevs av informanterna vara sammanhållningen i arbetsgruppen. Samtliga 
informanter ansåg sig vilja arbeta i grupp och arbetskamrater betyder mycket för arbetet, som kan 

vara både fysiskt och psykiskt tungt. Hackman och Oldham (1980) menar att tillfredsställelse i 
förhållande till arbetskamrater kan påverka inställningen till arbetsuppgifterna positivt. 
Informanterna förtydligade detta med att arbetet blir mycket lättare om det finns en bra 

sammanhållning i arbetsgruppen. Trots att arbetet kan vara påfrestande ansåg informanterna att de 
klarar av det så länge arbetsgruppen är bra. Att kunna utbyta funderingar med andra arbetskamrater 
var en viktig del.  – Morgeson och Humphrey (2006) anser att den sociala betydelsen i arbetet är 
viktig. Enligt dem är det viktigt att individer får socialt stöd genom arbetet och att arbetet sker i 

interaktion med andra. Det positiva med att ha arbetskamrater menade flera informanter är stödet 
som personalen kan få av varandra. Det framgick också att arbetskamraterna är en viktig del av 
arbetet, som de inte vill vara utan. Att prioritera relationer i en arbetsgrupp leder, enligt McGregor 
(1960), till effektivitet inom gruppen. Informanterna har enligt det resonemanget goda 

förutsättningar att vara effektiv som arbetsgrupp, eftersom det är viktigt för dem att det finns ett 
bra klimat inom arbetsgruppen. Maccoby (1991) menar att samhörigheten i arbetslivet är en viktig 
del för gemenskap, erkännande och kommunikation. Det är även viktigt att ifrågasätta auktoriteter 

för att inte skapa en beroendeställning, enligt Maccoby (1991).  – Informanterna menade att 
personalen är självständig i sitt arbete och att cheferna inte har någon stor inblick i arbetet, vilket 
tyder på att personalen inte är beroende av auktoriteter. Maccoby (1991) menar att ifrågasättande 
av auktoriteter stärker samhörighetsdriften och relaterat till att informanterna är självständiga i 

arbetsgruppen och inte styrs av cheferna, torde det ha en positiv inverkan på samhörigheten i 
gruppen.  

 

Bekräftelse och feedback 

Inom omsorgsarbetet menade många informanter att det är avgörande med feedback.  Att 
feedback är både positiv och negativ är viktigt för att utvecklas i arbetet. Människor föredrar att få 
besked om hur de klarar olika uppgifter för att kunna förbättra dem, enligt Maccoby (1991). 

Informanterna tyckte att det är viktigt att få vetskap om sina misstag för att kunna ta lärdom av 
dem och utvecklas. En fungerande feedback är viktig för att kunna se det färdiga resultatet i 
arbetet, enligt Hackman och Oldham (1980). Flera informanter menade att feedback från cheferna 
är bristfällig, vilket Jacobsen och Thorsvik (2008) menar är ett vanligt problem.  – Det kan enligt 

dem bero på brister i kommunikationen, där cheferna inte lyssnar på personalen. En informant 
menade att cheferna inte har så stor insikt i personalens arbete. En förklaring till detta kan, enligt 
Larsson (2009), vara chefernas ökade ansvarsområde, där det inte är ovanligt att chefer har ansvar 
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för flera enheter och därigenom blir tidsmässigt begränsade i vistelsen ute i verksamheterna. Det är 

däremot viktigt med återkoppling från chefens sida för att personalen ska kunna se andra 
perspektiv (Larsson, 2009). Informanterna uppgav att det är viktigt med feedback från chefen när 
det finns problem i arbetet. Skulle personalen få mer feedback från cheferna kan det ges bättre 

förutsättningar för att personalen ska se andra möjliga alternativ till lösningen på problemet. 
Belöning kan, enligt Lewi (2002), bestå av uppskattning istället för hög lön. Relaterat till att 
informanterna angav missnöje beträffande de låga lönerna skulle uppskattning från cheferna kanske 
kunna kompensera en del av missnöjet. 

 
Informanternas uppfattning om betydelsen av en öppen kommunikation, där personal vågar fråga 
varandra om råd kan, enligt McGregor (1960), vara ett tecken på att arbetsgruppen var effektiv. 

Andra tecken på en effektivitet i arbetsgruppen var att det finns utrymme för olika uppfattningar, 
vilket informanterna visar på när de ansåg att det är utvecklande att ha olika uppfattningar. Vidare, 
menar McGregor (1960) att det bör finnas utrymme för konstruktiv kritik och att personalen 
lyssnar på varandra. Det kan tolkas som att McGregors (1960) uppfattning stämmer väl in på 

informanternas, då flertalet menade att det är betydelsefullt att kunna ge varandra positiv så väl som 
negativ feedback, samt att se och lyssna på varandra. 
 
Fastän flera av informanterna önskade sig mer feedback av cheferna är det tydligt att många 

uppskattar och föredrar feedback från kunderna. Personalen visade att de uppskattar arbetet med 
kunderna och det kunderna ger dem. Alla informanter hade valt att arbeta med människor för att 
de attraheras av det yrket ger dem.   – En förklaring till att informanterna värdesatte kundernas 

feedback framför chefernas kan relateras till Scheins (1997) teori om karriärankare.  – Enligt Schein 
karaktäriseras individer som tillhör den kategori som han kallar för hängivenhet till en sak eller 
orsak, av att vilja ge av sig själva i en önskan att uppnå en högre mening, ett engagemang som kan 
betraktas som en livsuppgift, ett kall.  – Informanterna ansåg att arbetet är meningsfullt och vill ge 

av sig själva i arbetet och den feedback som de får av kunderna visar att uppoffringar i arbetet har 
skapat värde och mening hos kunderna och därmed uppnår de själva en högre mening i arbetet. 
 

 

Kompetens 

Personalen visade ett tydligt kunskapsintresse och önskar överlag att få mer utbildning inom 
arbetet. De ansåg dock att de har en bra grundkompetens och god kapacitet att utföra arbetet. 

Maslow (1987) menar att människor som strävar efter att nå självförverkligande känner 
tillfredsställelse av att utvecklas och ta tillvara på sin kapacitet. Personalens vilja att utvecklas kan 
även ses i de möjligheter till fortbildning inom arbetet som personalen eftertraktade och till viss del 
själva anskaffade, något som stämmer väl överens med Maslows (1987) resonemang kring att 

personer uppskattar personlig utveckling som en del av inre belöningar. För att personer ska kunna 
nå självförverkligande genom personlig utvecklig kan det vara av värde att organisationen satsar på 
utbildningar för att tillgodose en positiv utveckling av personalens kompetens och därigenom även 

tillgodose personalens behov, vilket kan leda till större tillfredsställelse i arbetet.  
 
Att ledningen satsar på personalen i form av kompetens beskrivs till viss del som ett sätt att bli sedd 
i sitt arbete. En förklaring till att somliga i personalen hade fått vänta på kurser och utbildningar 

kan vara de kostnader som kompetensutveckling medför. Målqvist (2007) menar att det finns ett 
traditionellt synsätt inom offentlig sektor, som innefattar att personal enbart ses som en kostnad. 
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Människor som får sina behov tillfredsställda kan bli mer effektiva och på så sätt prestera mer, 

enligt Deci och Ryan (2000). Eftersom personalen uttryckligen såg utbildning som ett behov i 
arbetet, både för att kunna utveckla sitt eget arbete och för att kunna tillgodose kundernas 
varierande behov, skulle det ur ett ekonomiskt perspektiv vara av stor vikt att tillmötesgå dessa 

behov.  
 
Det framkom att somliga informanter ansåg att det finns en skillnad inom personalen beträffande 
utbildningsmöjligheter. Upplever personal att det finns orättvisa inom ett område kan det, enligt 

Adams (1966), leda till att personalens motivation och effektivitet minskar, då individer som 
upplever en snedfördelning i arbetet tenderar att anstränga sig mindre. Minskad motivation i 
arbetet kan även vara ett resultat av att ledningen inte återkopplar eller uppmärksammar och 

främjar de faktorer som personalen upplever som motiverande, vilket enligt Jacobsen och Thorsvik 
(2008) är viktigt ur ett organisatoriskt effektivitetshänseende. Även Schein (1988) anser att 
förhållandet mellan organisation och ledning är viktig för motivationen. Arbetstillfredsställelse, 
engagemang och prestation är enligt honom beroende av hur ledningens förväntningar och 

belöningar stämmer med individens uppfattning om den egna insatsen. Utbildning kan även vara 
en form av belöning. När personalen inte upplever att ledningen ser personalens behov, som 
informanterna gav uttryck för, exempelvis genom en önskan att ledningen ska satsa mer på dem 
kan detta leda till att arbetstillfredsställelsen och motivationen uteblir. Schein (1988) menar även 

att motivationen är beroende av vad utbytet mellan organisation och individ ger, där utbytet för 
ett väl utfört arbete i teorin borde bemötas med personlig utveckling. Ser personalen att en bra 
arbetsinsats inte ger en belöning i form av personlig utveckling kan förutsättningarna för 

engagemang och prestation i arbetet minska. 
 
Informanterna hade överlag högre utbildning än vad som förekommer i de undersökningar som 
gjorts via Socialstyrelsen (2003). En låg utbildningsnivå kan vara en av grunderna till att arbeten 

inom vård och omsorg ses som lågstatusyrken. I Socialstyrelsens (2006) undersökning framkommer 
att det inom vård- och omsorgsyrken finns en stor skillnad mellan faktisk och upplevd status. 
Informanternas höga utbildningsnivå kan visa på att arbetet inom denna yrkeskategori inte behöver 

utgöras av lågutbildad personal, något som möjligen skulle kunna medverka till att höja statusen 
inom yrkeskategorin, förutsatt att det uppmärksammades i större utsträckning. Att personal med 
hög utbildning väljer att arbeta inom omsorgen, trots att de har kompetens och möjlighet att söka 
andra yrken med högre lön och högre status tyder på att personalen ser andra värden i arbetet än 

vad omvärlden gör. Då det i stor utsträckning är omvärlden som sätter yrkets status genom 
värderingar och antaganden om vård- och omsorgsyrkets innebörd kan det finnas en skillnad 
mellan upplevd och faktisk status, vilket påvisas i Socialstyrelsens (2003) undersökning.  

 
Vikten av kompetens i arbetet för att säkerställa omvårdnadskvaliteten belyste vissa informanter. 
Det finns en uttalad oro för vad bristen av personal kan leda till i framtiden. Något som både 
påverkar kvaliteten och yrkets status genom att vikten av utbildad och kompetent personal kanske 

måste förbises för att täcka upp personalbehovet. Att anställa outbildad personal skulle kunna bidra 
till en försämrad syn på yrket och möjligen även försvåra löneutvecklingen. Kvalitet i arbetet 
hänger mycket ihop med kompetens och kunskap, där utbildad personal har bättre förutsättningar 

att göra ett bra arbete. Larsson (2007) menar att hög kunskapsnivå leder till en tydlig grundsyn i 
arbetet, som i annat fall kan resultera i nonchalans för yrkets innebörd. Detta är även något som 
kan relateras till Moody och Pesut (2009) som påvisar vikten av kompetens i professionellt 
vårdarbete för befrämjande av arbetsmotivationen. En låg arbetstillfredsställelse, menar Moody och 
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Pesut (2009), bidrar till försämrad patienttillfredsställelse och sämre hälsoresultat. Detta kan påvisa 

betydelsen av kompetens inom yrket för att upprätthålla god kvalitet i omsorgsarbetet. Även 
Hackman och Oldham (1980) visar på vikten av kunskap och menar att brister i kunskap och 
förmåga kan leda till att arbetsuppgifter inte blir utförda, eftersom det kan kännas meningslöst om 

kompetens saknas. Då kompetens kan kopplas samman med arbetsmotivation och 
arbetstillfredsställelse, vilka genererar mer effektiv personal borde kompetensutveckling och 
utbildningssatsningar ses som positiva även ur ett organisationsekonomiskt perspektiv. Lindelöw 
(2008) menar att det är kostsamt för en organisation vid fel rekryteringar. Det är därför av värde att 

anställa kompetent personal, då fel rekryteringar inte bara bidrar till att organisationen blir 
ineffektiv, utan kan även påverka anseendet bland kunder och arbetssökande. Något som 
ytterligare skulle försämra yrkets status och bidra till en försämrad omsorgskvalitet. 

Meningsfullhet 

Att arbetet ger en vidare mening, genom att finnas för andra, var genomgående bland samtliga 
informanter och kan ses som den främst motiverande faktorn i arbetet. Att många uppskattade 
arbetet med människor och arbetets innebörd kan även urskiljas i att informanterna inte är beredda 

att ge upp arbetet med människor för en högre lön. Människor som väljer att arbeta med att hjälpa 
andra, menar Jönsson (2005), lockas av vad själva arbetet ger och anser inte att lönen är lika viktig. 
Lönen är i ett större sammanhang en väldigt liten del för personal som arbetar med människor, 
enligt Wikman (2005). Vård- och omsorgspersonal, anser han, blir motiverade av de människor 

som de hjälper. Många av informanterna uppgav att det är viktigt för dem att göra ett bra jobb och 
att kunna ge av sig själv. Perry (2007) visar i sin undersökning betydelsen av ett meningsfullt arbete 
för att kunna uppleva arbetstillfredsställelse. Genom att kunna känna arbetsglädje i att vara en del 
av någon annans vardag menar han att personalen gör ett bättre arbete som leder till bättre kvalitet 

i arbetet. Således kan upplevd meningsfullhet i arbetet påverka kvaliteten inom vård- och 
omsorgsyrket och också betydelsen av att rekrytera rätt personal för att inte påverka kvaliteten i 
yrket negativt. Informanterna visade ett stort intresse för sitt arbete, både genom engagemang för 

kunderna och i en vilja att utvecklas i arbetet. Personer som inte har ett intresse av att arbeta med 
människor kanske inte har ett lika stort engagemang och kan kanske inte känna samma 
arbetsglädje, som personer som har det intresset. Därav skulle kvaliteten i yrket kunna påverkas 
negativt av rekrytering av personal, som saknar vilja och intresse av att arbeta med människor. Då 

kunderna inom omsorgen är en utsatt grupp skulle det finnas en risk med att anställa personal som 
saknar ett genuint intresse av att tillgodose deras varierande och individuella behov. Informanterna 
i detta arbete menade att de hade sökt sig till arbetet på grund av en vilja, och ett intresse av, att 

arbeta med människor, som tyder på att det finns mer än bara ett engagemang till arbetet. Schein 
(1997) menar att människor väljer karriär efter kompetens, behov och värderingar. Informanterna 
hade god kompetens i yrket, ett behov av att hjälpa andra och värderingar av att det är viktigt med 
ett meningsfullt arbete. När människor står inför ett yrkesval förstår de, enligt Schein (1996), vad 

som är viktigt för dem i karriärsammanhang och vad de inte kan vara utan. Vissa av informanterna 
hade provat på andra arbeten, men valt att söka sig tillbaka till handledaryrket inom omsorgen. 
Detta kan tyda på att arbetets innebörd har en stark koppling till individers självbild, vilket Schein 

(1996) menar är viktigt för många. Informanterna kan tänkas koppla sin självbild till ett arbete som 
ger en större mening.  – Finns det inte en koppling mellan självbilden och yrket inom omsorgen, 
borde det inte heller finnas samma engagemang till arbetet hos individer som inte har ett kall till 
ett meningsfullt arbete.  
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Slutsatser och rekommendationer 

Inom omsorgen finns många positiva aspekter, som bidrar till hög arbetsmotivation i arbetet. 
Informanterna gav uttryck för att arbetstillfredsställelsen är hög och att de positiva delarna inom 
yrket är långt fler än de negativa. I relation till Ryan och Decis (2000) uppfattning om uthållig 
motivation, som innefattar behovstillfredsställelse som kompetens, självständighet och samhörighet 

skulle det kunna tolkas som om personalen är uthålligt motiverade. Behoven av kompetens skulle 
kunna diskuteras vidare då personalen önskade sig mer utbildningsmöjligheter. Trots detta upplevs 
personalen ha god kompetens och en hög utbildningsbakgrund. Tillsammans med informanternas 

upplevelse om en egen god grundkompetens anser författaren att kompetensbehovet ändå är 
uppfyllt. Informanterna har således goda förutsättningar att känna uthållig motivation, vilket leder 
till positiva aspekter som initiativtagande och nytänkande. Detta stämmer väl överens med 
informanternas uttryck för en vilja att vara kreativa i arbetet. Förutom att de blir mer effektiv kan 

de även på så sätt utveckla sitt eget arbete, vilket de till stor del skulle kunna ha möjlighet till 
genom ett redan stort eget ansvar och självstyre i arbetet. Hinder för att själv kunna utveckla 
arbetet kan tänkas vara ekonomiska begränsningar. Vissa informanter uttryckte att de önskar sig 

större ansvar och bättre insyn i ekonomin. En större delaktighet i de ekonomiska frågorna skulle 
möjligtvis kunna göra dem än mer motiverade med tanke på Ryan och Decis (2000) uppfattning 
om att delaktighet leder till en strävan att anstränga sig mer i arbetet. Får personalen större insyn i 
arbetet skulle det finnas större förutsättningar för att komma med egna idéer och vara kreativa i att 

hitta lösningar, där vissa kostnader skulle kunna minimeras för att befrämja andra mer värdefulla 
delar inom arbetet. 
 
Informanterna visade på en mentalitet, där kundernas välmående värdesattes framför de egna. Det 

framgick tydligt vad arbetets innebörd stod för, vad personalen arbetade för och att en genuin 
yrkesstolthet genomsyrade beskrivningen av arbetet. Tillfredsställelsen och motivationen i arbetet 
kan till största del tillskrivas ett arbete med människor, där möjlighet att hjälpa andra och följa 

deras utveckling stod i centrum. Det som personalen gav av sig själva återgäldades av den 
uppskattning, feedback och bekräftelse, som de fick tillbaka från kunderna. Arbetets innebörd och 
natur i att kunna ge av sig själv och få tillbaka genom en interaktion med andra människor med 
speciella behov kan, förutom ett stort utrymme för ansvarstagande, delaktighet, självbestämmande 

och tillhörighet, sammanfattas som det verkliga värdet i arbetet inom omsorgen.   
 
Faktorer som informanterna upplevde som negativa var den låga lönen och bristen på 

utbildningsmöjligheter. Informanterna klargjorde indirekt att det finns en koppling mellan kvalitet 
i yrket och kompetens, som även kan kopplas till låga löner och därmed till att allt färre söker till 
vård- och omsorgsutbildningar. Behovet av omsorg kommer till största sannolikhet inte att minska 
i framtiden, samtidigt som det kommer att bli allt svårare att rekrytera utbildad personal. Vissa 

informanter uttryckte oro för hur det skulle påverka yrket, som redan betraktas som ett 
lågstatusyrke. Genom kompetensutveckling, där arbetsgivaren satsar på utbildning för personalen 
och högre löner kan yrkets anseende beträffande status påverkas i positiv riktning. Informanterna 

visade på ett stort ansvarstagande och planerade och styrde arbetet självständigt. Inom andra 
yrkeskategorier är ansvarstagande och självständigt arbete högt värderade när det gäller 
lönesättning. Förutom yrkets status och anseende i samhället finns det en annan risk och det är att 
det kanske inte kommer att finnas utbildad personal i framtiden, vilket kan leda till försämrade 

förhållanden för kunderna. Då omsorgen hör till den svenska välfärden borde det säkerställas att 
det finns kompetent och utbildad personal att tillgå även i framtiden. Luleå kommuns värdegrund 
ska präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens. För att kunna garantera en värdegrund, 
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som vilar på mer än tomma ord borde Luleå kommun satsa på att säkerställa kompetensen inom 

omsorgen. Informanterna beskrev personalens arbete som väldigt ansvarstagande och engagerande 
och tillsammans med en god kompetens speglar personalen värdegrunden väldigt bra i dagsläget. 
Tyvärr kan bilden komma att förändras om lönerna fortsätter att vara så låga att ungdomar inte 

lockas att söka till omsorgsyrket. En tydlig lösning på det problemet skulle vara att höja lönerna, 
vilket skulle öka sökandet till vård- och omsorgsutbildningarna, säkerställa kompetensen inom 
yrket och upprätthålla en god kvalitet inom arbetet i omsorgen. 
 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att mäta det som är avsett att mätas. Reliabiliteten representerar tillförlitligheten i 
mätinstrumentet. Kvalitativa studier bygger på att nå en djupare förståelse för ett studerat fenomen 

och har därför inte lika hög validitet och reliabilitet som kvantitativa studier (Kvale & Brinkman, 
2009). För att höja tillförlitligheten i studien har alla intervjuer spelats in för att kunna återge citat 
ordagrant och för att undvika osäkerhet i informanternas uttalanden. I studien förekommer främst 

primära källor, vilket stärker reliabiliteten. Studien genomfördes med samma intervjuguide vid 
samtliga intervjuer, vilket kan påverka reliabiliteten positivt. Trots det är det svårt att återupprepa 
kvalitativa studier med ett liknande resultat, då mycket ligger i författarens egna tolkningar och 
informanternas olika uppfattningar om det studerade fenomenet (Trost, 2005).  

Intern validitet 

Intervjuguiden utarbetades enbart av författaren, vilket kan ha en negativ inverkan då det är lätt att 
påverkas av egna uppfattningar kring det som ska undersökas. För att motverka detta har 
intervjuguiden utarbetats från allmänna teorier om arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. 

Intervjuguiden utformades för att följa upp syfte och frågeställningar och samma frågor användes 
vid alla intervjuer. Att intervjuerna enbart genomfördes av författaren kan ha begränsat förståelsen 
av det informanterna uttryckte. Fler åsikter skulle ha kunnat bidra till en vidare uppfattning av det 
informanterna uttryckte direkt och indirekt och hade kunnat bidra till ett vidare perspektiv i 

tolkning och analys.  Förförståelse i ämnet arbetsmotivation och omsorgsyrkets innebörd kan även 
ha påverkat utfallet av intervjuerna. Författaren har i förväg varit medveten om detta och har 
därför försökt att vara så neutral som möjligt för att inte påverka informanterna. För att ingen 

informant skulle gå förlorad och för att ordagrant kunna återge citat spelades intervjuerna in och 
transkriberades sedan. 
 

Extern validitet 

Arbetets omfattning, det vill säga tio intervjuer medför att dess resultat inte är generaliserbart. För 
att studien ska gå att generalisera krävs fler informanter. Den externa validiteten bedöms därför 
som låg. 
 

Begreppsvaliditet 

Människor kan ha olika uppfattningar om ord och begrepps innebörd. För att komma förbi detta 
gavs stort utrymme till diskussion, där informanterna inledningsvis fick ge uttryck för vad arbetets 
centrala begrepp, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse, betydde för dem. Vidare gavs stort 
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utrymme för diskussion, där begreppen kunde redas ut de få gånger osäkerhet kring dessas 

innebörd uppstod. 
  

Forskningsetiska riktlinjer 

Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer syftar till att skydda informanter som deltar i 

samhällsvetenskaplig forskning. Författaren utgick i studien från de etiska riktlinjerna som 
innefattar: 
 

 Samtyckeskravet. Informanter har rätt att själva välja om de vill medverka i studien eller 
inte och har rätt att avbryta när de vill. Samtliga informanter informerades om att 

medverkan var frivillig och att de hade rätt att avbryta intervjun när de så önskade. 

 

 Informationskravet. Information om undersökningens syfte och att intervjun sker frivilligt 

ska delges informanterna. Alla informanter delgavs studiens syfte och att intervjun var 
frivillig. 

 

 Konfidentialitetskravet. Avser att skydda informanternas identitet så enskilda informanter 

inte kan identifieras. Inga personuppgifter förekommer i arbetet och informanterna 
presenteras enbart med ålder.  

 

 Nyttjandekravet. Uppgifter som samlas in ska enbart användas till arbetets syfte. Allt 
intervjumaterial förvarades oåtkomligt för andra än författaren och förstörs efter det att 

arbetet är färdigställd.  
 
 

 

Framtida forskning 

Med tanke på att informanterna i studien visade på hög arbetstillfredsställelse, som berodde på 
många olika motiverande faktorer skulle det vara intressant att undersöka om det finns skillnader i 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse mellan omsorgen av begåvningshandikappade och 
äldreomsorgen. Många av de negativa faktorer som informanterna i detta arbete upplevde återfinns 
även inom äldreomsorgen. Dock upplevde informanterna stor frihet i arbetet, vilket kanske inte 
förekommer i samma omfattning inom äldreomsorgen, där personalen är relativt styrd i arbetet på 

grund av personalbrist, andra arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Vilka faktorer kan skilja 
arbetsområdena åt med tanke på att båda utgår från ett humant perspektiv där människor står i 
centrum? 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

-  Kan du berätta lite om dig själv? – Utbildning, bakgrund, ålder, arbetstid inom yrket? 
 

-  Hur upplever du arbetet inom äldreomsorgen? 

-  Berätta lite om arbetet? Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
-  Trivs du med arbetet? Vad är det som gör att du trivs? 
-  Vad är det bästa och sämsta med arbetet? 

 

-  Vad är motivation för dig?  
-  Hur skulle du beskriva arbetstillfredsställelse? 
-  Vad får dig att känna dig motiverad i arbetet?  

 
-  Vad är det viktigaste och mest betydelsefulla för dig i ditt arbete? 

 
-  Hur mycket får ni som personal vara delaktiga och få möjlighet att påverka beslut som tas? 

-  Känner du att du skulle vilja ha ett större inflytande?  
-  Hur ser du på ansvar i arbetet? Skulle du vilja ha mer/ mindre ansvar? Motivera! 
-  Är det viktigt för dig att själv kunna styra/ påverka arbetet? 

 
 

-  Tycker du att det är viktigt med tydliga mål i arbetet?  
-  Är det viktigt med utmanande arbetsuppgifter? 

-  Upplever du att arbetsuppgifterna är stimulerande? På vilket sätt? 
 

-  Tycker du att det är viktigt att bli bekräftad? (Hur skulle du vilja bli bekräftad?) 
-  Tycker du att du får erkännande för din arbetsinsats? (Hur? På vilket sätt) 

-  Hur ser du på belöningar som beröm, uppmuntran och erkännande? 
-  Är det viktigt för dig att få denna feedback? 
-  Ger du själv uppmuntran till dina arbetskamrater och chefen? 

-  Hur ser du på belöningar som lön och andra materiella förmåner? (T.ex. friskvårdspeng 
mm) 
 
 

-  Känner du dig bekväm på din arbetsplats? 
-  Hur viktigt är det med en bra sammanhållning i arbetsgruppen? 
-  Föredrar du att arbeta ensam eller i grupp? 

 
-  Anser du att du har tillräckligt med kunskaper för att göra ett bra jobb? 
-  Känner du att du skulle vilja förhöja din kompetens på något sätt? 

(Utbildningsmöjligheter? Kurser?) 

 
- Har du alltid velat arbeta med människor? Ja/Nej: -förklara. 
- Skulle du kunna tänka dig att byta yrkesgener om det innebar en högre lön? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 
 

Hej! 

Jag heter Therese och läser tredje året på psykologiprogrammet vid Luleå tekniska universitetet. 

Jag kommer nu under våren att skriva mitt examensarbete om arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse inom omsorgen. Jag skulle tycka det var roligt om du skulle vilja ta del av 

min studie genom att medverka i en intervju.  

Din medverkan kommer att ske helt anonymt och inga personuppgifter kommer att framgå. Du 

kan under intervjun själv bestämma om du vill svara på en fråga eller inte och kan när som helst 

välja att avbryta intervjun. 

Intervjun kommer att spelas in på band för att sedan transkriberas till text.  Jag ansvarar över allt 

intervjumaterial och ingen annan kommer att ta del av detta. Efter att inspelningarna skrivits ut i 

text kommer inspelningarna att raderas, detta gäller även övrigt intervjumaterial som kommer att 

förstöras när jag är klar med uppsatsen.  

 

Uppsatsen kommer sedan att publiceras på internet och vill du ta del av den kan du kontakta mig 

så skickar jag den elektroniskt. 

 

Din medverkan har ett stort värde och kommer att tillföra min studie mycket! 

 

Med vänliga hälsningar/ 

Therese Nordberg 

thenor-9@student.ltu.se 

 


