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Sammanfattning 
Att motivera sina anställda är ett viktigt led för alla organisationer i att förbättra 

produktiviteten och hålla kostnaderna nere. Det kan ibland vara svårt att få anställda 

motiverade, och detta kan leda till svårigheter för en organisations verksamhet. Att trivas på 

sin arbetsplats är en viktig förutsättning för att prestera bra och bidra till ett bra resultat.  

 

Vi har med denna uppsats undersökt hur en organisation ökar motivationen hos sina anställda 

och om detta i sin tur i ett konkret fall kan förändra en otrivsam arbetssituation till det bättre. 

Undersökningen är av kvalitativ karaktär med ett flertal intervjuer med anställda och ledning 

utförda på den hälsocentral som är objekt för vår studie. Vi har även tagit del av en 

enkätundersökning som årligen utförs på arbetsplatsen. Tre teorier har legat till grund för 

analysen, men fokus har främst legat på en av dessa. 

 

Uppsatsen visar att den positiva förändring som skett på arbetsplatsen är ett resultat av att man 

med hjälp av en ledning man är nöjd med och får erkännande av lyckats förbättra 

kommunikationen och samarbetet. Ledning och samarbete är faktorer de anställda upplever 

som motiverande, medan kommunikation är en viktig förutsättning för ovan nämnda faktorer.  

 

Det framkom att det inte var alla de faktorer som motiverade de anställda i allmänhet som 

ledde till förändringen. Det visade sig att det finns faktorer de anställda upplever som 

motiverande som enligt teorierna inte hör till kategorin motivationsfaktorer, och som inte 

heller ledningen använt för att motivera de anställda. Det visade sig även att ledningen med 

vissa faktorer ämnade motivera de anställda och upplever att de anställda motiverades av som 

de anställda inte upplever som motiverande. 
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1. Inledning 
Sedan långt tillbaka i tiden har människor varit anställda och arbetat i organisationer för att 

producera och bidra till att göra vinst. Under industrialismens inledningsfas, runt sekelskiftet 

1800, var organisationen och dess anställda något som styrdes med järnhand av ledningen. 

Man såg till att få så effektiv produktion som möjligt och såg de anställda som verktyg i 

produktionsledet, verktyg som skulle mobiliseras på effektivast möjliga sätt för att ständigt 

öka organisationens produktion och vinst. En förutsättning för dessa mekanistiska 

organisationers överlevnad på sin tid var en stabil omgivning som möjliggjorde rutinarbete 

och en strikt maktfördelning.1  

 

I början av 1900-talet skedde förändringar i samhället. En organisations omgivning krävde 

större anpassningsförmåga och flexibilitet. Runt 1920- och 1930-talen gjordes studier på 

arbetsplatser som lyfte fram betydelsen av de sociala behoven på arbetet, och i samband med 

dessa blev frågan om motivation på arbetet en brännande fråga. En ny form av 

organisationsteori började utvecklas som byggde på uppfattningen att individer och grupper 

fungerade som bäst då deras behov var tillfredsställda.  

 

Organisationer tvingades förändra sina strukturer och anpassa sig efter omständigheterna för 

att överleva, och tvingades inse att deras anställda var ett mycket viktigt led i strävan mot 

positiva resultat. Istället för att se ledning som något som syftade till att styra och kontrollera 

de anställda och det arbete de utförde, gick man mot att se de anställda som individer med 

mänskliga behov som måste tillfredsställas för att de skulle känna sig nöjda och må bra och 

därmed prestera effektivt på arbetsplatsen.2 

 

Att förstå vad som motiverar människor blev en viktig uppgift för företagsledare. Utan 

anställda som är beredda att genomföra fastställda åtaganden till en viss nivå och standard 

skulle en organisation inte överleva. I och med att man började se de anställda som individer 

lyfte man bland annat fram motivation som en betydande faktor i de anställdas 

tillfredsställelse och följaktligen som en viktig del i att uppnå organisationens mål.3 

 

                                                 
1 Hatch, 2002 
2 Morgan, 1999 
3 Ellis & Dick, 2003 
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1.1 Problemdiskussion 
Ordet motivation kommer av det latinska ordet movere, som betyder sätta i rörelse. Man kan 

säga att motivation är en psykologisk process som skapar en drivkraft som får oss att handla 

och som ger handlingen riktning. Inom organisationsteorin är den vanligaste förklaringen av 

begreppet motivation vad som får anställda att prestera extra för att organisationen ska nå 

framgång.4 

 

Enligt organisationsforskaren Herzbergs tvåfaktorteori finns det två uppsättningar faktorer när 

det handlar om motivation i arbetet, hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 

Hygienfaktorerna, som exempelvis lön, arbetsmiljö och en känsla av trygghet på 

arbetsplatsen, är sådana som förhindrar missnöje. Motivationsfaktorer baseras på en individs 

behov av personlig utveckling, som att erhålla ansvar och befogenheter och status eller 

tillfällen till befordran. Herzberg menade att om de anställda är tillfredsställda behöver det 

inte betyda att de nödvändigtvis blir motiverade. Motsatsen till otillfredsställelse är inte 

tillfredsställelse utan snarare ”icke-otillfredsställelse”. För att kunna motivera de anställda 

måste ledningen använda motivationsfaktorer och inte bara avlägsna otillfredsställelse. En av 

Herzbergs ovan nämnda hygienfaktorer är arbetsmiljön, och en trivsam sådan skapar 

tillfredsställelse. Tillfredsställelse är en förutsättning för motivationsskapande då denna i 

kombination med motivationsfaktorer får de anställda att prestera bättre.5 

 

Allt fler företag arbetar idag aktivt med att skydda sina anställda mot stressjukdomar och 

utbrändhet. Man har insett att det kostar mer än det smakar att bränna ut sitt viktigaste kapital. 

Företagen har börjat prioritera hur man hanterar stress och utbrändhet.6 Det finns 

organisationer där sjukskrivningarna är många bland personalen, och där de anställda som 

fortfarande anser sig kapabla att jobba går på knäna under den stora arbetsbörda de får ta hand 

om. I kombination med brist på rutiner, otydligt ledarskap och samtidigt pressen att prestera 

tillräckligt i sina arbetsuppgifter kan det leda till en ohållbar arbetssituation som är dömd att 

sluta med utmattning, sjukskrivning och utbrändhet. Men det finns exempel på organisationer 

som lyckats förändra arbetssituationen för de anställda från att haft många sjukskrivningar till 

att bli attraktiva arbetsplatser där personalen trivs.7 

                                                 
4 Jacobsen & Thorsvik, 1998 
5 Ellis & Dick, 2003 
6 Svenska Dagbladet 1998-10-29 
7 www.fk.se 
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De flesta organisationer strävar alltid efter att förbättra prestationen på alla nivåer för att 

kunna öka sin produktivitet och hålla kostnaderna nere. Ett viktigt led i denna strävan är att 

motivera de anställda. Motivation i sig är oproblematiskt, då begreppet i sig är enkelt att 

definiera, men ändå kan många organisationer ha problem med att motivera sina anställda 

vilket i sin tur kan leda till svårigheter för organisationens verksamhet. Till exempel är det 

inte alla människor som motiveras av företeelser inom organisationen.8 

 

1.2 Problemformulering 
Problemdiskussionen leder oss fram till vår problemformulering: 

 

Hur motiveras en organisations anställda och bidrar detta till att förändra en otrivsam 

arbetssituation till det bättre? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur anställda och ledning gemensamt går tillväga för att 

skapa motivation och om detta förändrar en otrivsam arbetssituation till det bättre. 

 

1.4 Avgränsningar 
Vi kommer endast att undersöka en organisation, i vilken vi kommer att fokusera på de 

anställda och dessas enhetschef. Tidsperspektivet för undersökningen avgränsas till åren 2002 

till 2006.  

 

  

 

                                                 
8 Martin, 2005 
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2. Metod 
I metodavsnittet redogörs för vilket arbetssätt som använts för att genomföra studien. De 

metodval som gjorts samt tillvägagångssättet vid datainsamling beskrivs och motiveras. 

Avsnittet avslutas med en diskussion kring uppsatsens tillförlitlighet.  

 

2.1 Deduktion, induktion och abduktion 
Inom samhällsvetenskapen finns det olika sätt att se på forskningsprocessen och dess upplägg, 

och på hur empiriska observationer relateras till teorier.9 Det två huvudsakliga 

forskningsansatserna är induktion och deduktion. Ett induktivt angreppssätt innebär att 

forskningen utgår från observationer av verkligheten, utan att förankras i någon specifik teori. 

Forskaren utvecklar själv kategorier och begrepp utifrån sina observationer. Väljer forskaren 

däremot att göra en deduktiv studie börjar forskningen istället i etablerade teorier, för att 

fortsättningsvis testa teorierna mot empirisk data uppsamlad i verkligheten. Ett tredje 

angreppssätt som lämpar sig väl för fallstudier är abduktion.10 Abduktion kan sägas vara en 

slags kombination av det induktiva och det deduktiva tillvägagångssättet, men innehåller även 

egna element.  

 

Deduktion utgår från teori och dess slutledningar är analytiska och säger inget nytt om 

verkligheten. Enligt induktionen, som utgår från empiri, är den generella slutsatsen en 

generalisering av egenskaper som redan är givna i enskilda observerade fakta. Abduktion 

skiljer sig från induktion genom att man utgår från regler som beskriver generella mönster, 

och skiljer sig från deduktion då slutsatsen inte är given i utgångsläget.11 Ett enskilt fall tolkas 

med ett hypotetiskt övergripande mönster som förklarar fallet i fråga.12  

 

Studien faller inte in under induktion, då den inte innehåller några slutledningar som är 

generaliserbara. Inte heller använts ett rent deduktivt angreppssätt då det inte utifrån teorier 

kan dras strikta logiska slutsatser om varför resultatet uppkommit. För vår studie lämpar sig 

det abduktiva angreppssättet bäst. Vi har med hjälp av empiriinsamlingen ämnat ge en 

förklaring till slutsatsen utifrån ett antal teorier.  

 

                                                 
9 Danermark et al, 1997 
10 Alvesson & Sköldberg, 1994 
11 Danermark et al, 1997 
12 Alvesson & Sköldberg, 1994 
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2.2 Kvalitativ respektive kvantitativ metod 
Kvantitativa metoder omvandlar information till siffror och mängder. Utifrån detta genomförs 

statistiska analyser. Inom den kvantitativa ansatsen får forskaren ringa information om många 

undersökningsenheter och ett intresse för det gemensamma, det genomsnittliga, eller 

representativa erhålls. I Kvalitativa metoder står forskarens uppfattning eller tolkning av den 

insamlade informationen i förgrunden. Den kvalitativa ansatsen har större flexibilitet, då 

forskaren kan låta informanterna styra den information som framkommer. Inom den 

kvalitativa ansatsen får forskaren riklig information om få undersökningsenheter. Denna 

ansats är mer djupgående. Här finns en närhet till det levande. Ett exempel på kvalitativ metod 

är en djupintervju eller intervjumall utan fasta frågor eller svarsalternativ.13 

 

Denna undersökning är av kvalitativ karaktär, detta för att belysa de anställdas och ledningens 

egna uppfattningar. I och med användandet av kvalitativa intervjuer ökar informationsvärdet 

och vi får en djupare och mer fullständig uppfattning om det vi studerar.14 Om avsikten med 

studien är att undersöka erfarenheter och känslor kan det vara fullt berättigat att använda sig 

av intervjuer.15 

 

2.3 Fallstudie 
Det finns ett flertal forskningsstrategier som kan tillämpas för att genomföra en undersökning. 

Enligt Denscombe är de fem huvudsakliga strategierna surveyundersökningar, fallstudier, 

experiment, aktionsforskning och etnografi.16 En fallstudie innebär att forskningen fokuseras 

på ett enskilt fall, till exempel en eller ett par individer, eller en specificerad grupp individer. 

Den kännetecknas framförallt av två saker: att en avgränsning av vad som ingår i fallet och 

vad som ligger utanför görs, samt en grundlig beskrivning av det definierade fallet. Det 

viktiga är att samla mycket information om ett avgränsat fenomen, och att undersökningen 

lyfter fram det som är särpräglat och väsentligt med det enskilda fallet.17  

 

Fallstudier lämpar sig väl för undersökningar med fokus på relationer och processer mellan 

människor.18 Fallstudien ger en möjlighet att gå in på djupet i en situation, och den betonar 

                                                 
13 Holme & Solvang, 1991 
14 Ibid. 
15 Denscombe, 2000 
16 Ibid. 
17 Johannessen & Tufte, 2003 
18 Denscombe, 2000 



 9

snarare arbetet med relationer och sociala processer än att begränsa sig till resultaten av dessa 

relationer och sociala processer, man får en chans att förklara varför vissa resultat uppstår, 

istället för att bara berätta vilka resultat som uppstår. Utifrån resultaten för fallet ges möjlighet 

att diskutera och generalisera i förhållande till den tänkta populationen.19 

 

I denna fallstudie har djupintervjuer utförts. Vi har genom dessa intervjuer försökt lyfta fram 

och undersöka det som är väsentligt i fallet: sociala relationer och processer på arbetsplatsen. 

Fokus har riktats mot både de anställda och ledningen. Avsikten var att gå in på djupet av 

undersökningen och lyfta fram de processer inom fallet som i sin tur vidare tydliggör vissa 

resultat som uppstått. Genom att bland annat utföra djupintervjuer med sex anställda och 

deras chef har vi ämnat dra vissa slutsatser om situationen i sin helhet på arbetsplatsen. 

 

2.4 Val av fall 
En hälsocentral i Torvalla har undersökts. Torvalla är ett samhälle några kilometer utanför 

Östersund. Efter att ha fått ta del av en medarbetarundersökning utförd av Jämtlands läns 

landsting i samarbete med Temo, i vilken vi kunde se en tydlig förändring till det bättre i 

fråga om bland annat trivsel bland personalen mellan åren 2002 och 2005, väcktes ett intresse 

av att ta reda på vad som lett till att arbetssituationen har förbättrats. 

 

2.5 Urval 
För studien har ett icke-sannolikhetsurval av intervjurespondenter använts. En anledning till 

detta är att författarna anser att det inte är möjligt att inkludera ett tillräckligt stort urval i 

undersökningen. Det är även så att intervjurespondenterna inte utgör ett slumpmässigt urval. 

Detta är det avgörande kännetecknet för icke-sannolikhetsurval. I och med att vi skickade ut 

mail till samtliga anställda på hälsocentralen har vi gjort ett tillfällighetsurval, vilket bygger 

på forskarens bekvämlighet. Detta gjorde vi för att få så många respondenter som möjligt av 

fallets begränsade population.20  

 

                                                 
19 Patel & Davidson, 1991 
20 Denscombe,2000 
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2.5.1 Datainsamling 

Primärdata är sådan data som insamlats för en viss undersökning av forskaren själv medan 

sekundärdata är redan befintlig data från till exempel tidigare forskning.21 Vår primärdata 

består av intervjuer med anställda och ledningen på Torvalla hälsocentral. Den viktigaste 

källan till sekundärdata som använts i undersökningen är en medarbetarenkät utförd på 

Torvalla hälsocentral.   

 

2.5.1.1 Medarbetarenkäten 

Landstinget i Jämtlands län utför varje år en omfattande medarbetarenkät bland alla sina 

anställda. Enkäten utformas i samarbete med Temo och syftar till att beräkna nyckeltal för alla 

områden av landstingets verksamhet. Dessa nyckeltal kan sedan jämföras med tidigare års 

resultat och ligga till grund för åtgärder för att kunna upprätthålla eller förbättra situationen.  

 

Enkäten berör påståenden som gäller förutsättning och stöd i arbetet, den personliga 

arbetssituationen, stress, mobbning och trakasserier, arbetsmiljörelaterad sjukfrånvaro, 

jämställdhet, samverkan och spridning av kunskap, handlingskraft i arbetet samt ledarskap.  

 

Inför studien har vi fått ta del av medarbetarenkäten utförd på Torvalla hälsocentral under 

2005, som är den senast tillgängliga enkäten. Undersökningen omfattar 20 respondenter, av de 

25 anställda på hälsocentralen. I uppsatsen redogörs inte för alla nyckeltal och inte heller för 

alla påståenden till nyckeltalen i enkätundersökningen, endast de relevanta för studien 

presenteras.  

 
2.5.1.2 Intervjuer 

En semistrukturerad intervju har utförts. Vid denna intervjuform har intervjuaren en färdig 

lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. I semistrukturerade 

intervjuer är svaren öppna och den intervjuade ges utrymme att utveckla sina synpunkter. Den 

vanligaste formen av semistrukturerade intervjuer är personliga intervjuer.22 Vi blev tilldelade 

de anställdas mailadresser av enhetschefen för hälsocentralen och skickade ett mail angående 

intervjun till samtliga 25 anställda, varav en person ur olika yrkeskategori valde att vara med i 

undersökningen. En intervju ansikte mot ansikte, fyra mailintervjuer och två telefonintervjuer 

har utförts. På grund av det geografiska avståndet till hälsocentralen var det inte möjligt att 
                                                 
21 Andersen, 1998 
22 Denscombe, 2000 
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endast utföra intervjuer ansikte mot ansikte, även om detta hade varit att föredra med tanke på 

tillförlitligheten. Anledningen till att vi utfört fyra mailintervjuer är att detta passat 

respondenterna bättre eftersom dessa då kunnat svara när tid funnits och inte behövt avsätta 

tid för en telefonintervju. De personer vi genomfört intervjuer med gav sitt godkännande till 

att vi vidare kunde ta kontakt med dem och i efterhand ställa fler frågor. 

 

2.6 Tillförlitlighet 
Det är viktigt att en undersökning har hög tillförlitlighet. Vid hög tillförlitlighet uppnår en 

likadan undersökning genomförd vid ett annat tillfälle samma resultat och den mynnar ut i 

samma slutsatser.23  

 

En enkät är utförd vid ett tillfälle och visar en ögonblicksbild av situationen. Den kan 

påverkas av tillfälliga faktorer vilket innebär att en enkät utförd på samma sätt vid ett annat 

tillfälle skulle kunna visa ett annorlunda resultat. I och med att studiens population är liten 

motsvarar i medarbetarenkäten varje enhet en relativt stor procentandel.  

 

Genom noggrant utvalda teorier har intervjuer kunnat utformats utifrån vilka slutsatser sedan 

kunnat dras. Vid intervjuer är tillförlitligheten beroende av en intervjuareffekt som kan 

uppstå. Denna effekt är resultatet av att intervjuaren uppträder på ett sådant sätt under 

intervjun att individerna förstår vad som förväntas av dem.24 Vid en kvalitativ studie, såsom 

denna uppsats, måste hänsyn tas till att forskarens jag kan inverka på undersökningen.25 I vårt 

fall kan till exempel intervjurespondenternas svar influeras av deras förmodanden om avsikten 

med intervjun. För att säkra tillförlitligheten har vi låtit respondenterna läsa igenom 

sammanställningen av svaren för att undvika att missförstånd lett till felaktiga resultat. 

 

Vid intervjuer ansikte mot ansikte kan forskaren förvänta sig mer detaljerade och fylligare 

data, och kontakten ansikte mot ansikte erbjuder vissa omedelbara möjligheter att bekräfta 

dessa data. Vid denna form av intervjuer har forskaren större möjlighet att känna av om hon 

får oriktig information. Denna möjlighet erbjuds inte vid telefonintervjuer. En annan fördel 

med intervjuer ansikte mot ansikte är att svarsfrekvensen är högre.26 

                                                 
23 Andersen, 1998 
24 Patel & Davidson, 1991 
25 Andersen, 1998 
26 Denscombe, 2000 
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Intervjuer ansikte mot ansikte med samtliga respondenter hade varit att föredra, men detta var 

inte möjligt på grund av det geografiska avståndet till undersökningsobjektet. Med 

telefonintervjuer behöver forskaren inte resa till landets alla områden för att genomföra 

intervjuerna Man har nu börjat ifrågasätta om intervjuer ansikte mot ansikte ger bättre och 

mer exakta data. Belägg som framkommit tyder på att människor är lika ärliga vid en 

telefonintervju som vid en intervju ansikte mot ansikte. Även om man går miste om den 

visuella kontakten ansikte mot ansikte så kvarstår det personliga inslaget och 

tvåvägskommunikationen vid en telefonintervju.27 

   

 

 

 

 

                                                 
27 Denscombe, 2000 
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3. Teori 
Teoriavsnittet fungerar som referensram för övriga delar av uppsatsen. Här presenteras de 

teorier som använts för att få en förståelse för uppsatsens ämne, samt legat till grund för att 

kunna genomföra analysen och besvara problemformuleringen.  

 

Vi har valt att bearbeta insamlad data med hjälp av tre teorier: Maslows behovsteori, 

Herzbergs tvåfaktorteori och McClellands behovsteori. Dessa hör till content theories och 

kännetecknas av att de fokuserar på vad som motiverar människor.28 Uppsatsen utgår främst 

från Herzbergs tvåfaktorteori. Vi börjar dock med en sammanfattning av Maslows 

behovsteori, då Herzbergs tvåfaktorteori ses som en uppföljare av denna. 

 

 
Figur 1 – Jämförelse av behovsteorier 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Ellis & Dick, 2003 
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3.1 Maslows behovsteori 
Utgångspunkten för Maslows behovshierarki är att individer har behov som de önskar 

tillfredställa. Behoven prioriteras i olika ordning. De fem nivåerna i hierarkin definieras på 

följande sätt:  

 

Fysiologiska behov är vad man behöver för att hållas vid liv och fungera normalt, såsom mat 

och luft. I organisationssammanhang inkluderar detta även behovet av sin lön.  

Trygghetsbehov är ett behov av trygghet, att känna att man lever i en skyddad tillvaro. I 

organisationssammanhang kan detta även handla om trygghet på arbetsplatsen. 

Sociala behov är behov av att känna tillhörande och vänskap. I organisationssammanhang kan 

detta innefatta behovet av att arbeta i team. 

Behov av status och prestige är behov av självrespekt. Det kan handla om bekräftelse och 

rykte. I organisationssammanhang kan det även handla om ett formellt erkännande av 

ledningen. 

Behov av självförverkligande är att inse sin fulla potential, att ha signifikant inflytande över 

sitt eget liv. I organisationssammanhang innebär det även friheten att organisera sitt arbete så 

att det överensstämmer med ens övriga liv.29 I detta stadiet blir vissa kreativa medan andra 

inte blir det. Anställda som når denna nivå i hierarkin blir frustrerade av att arbeta på en nivå 

som är under deras bästa.30  

 

Enligt Maslow bör denna behovshierarki dock inte ses inom strikta ramar, inom vilka 

individer handlar på ett enspårigt och förutfattat sätt. Han menar till exempel att ett behov 

som redan är tillfredställt inte längre fungerar som en motivationsfaktor. Vidare menar han  

att behov inte är effektiva såvida de lägre stående behoven i hierarkin inte blivit tillfredställda. 

Om man blivit fråntagen källan till tillfredställelse i ett lägre stående behov i hierarkin 

behöver det än en gång bli en motivationsfaktor. Han menar också att det finns en önskan av 

att arbeta sig upp i hierarkin; anställda som arbetar i team kanske planerar att organisera sitt 

arbete utan ledningens deltagande. Dessutom är självförverkligande inte som andra behov, 

möjligheterna för detta behov är oändliga.31 

 

                                                 
29 Martin, 2005 
30 Ellis & Dick, 2003 
31 Martin, 2005 
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Vissa svårigheter kan uppstå när man applicerar Maslows teori på människor i ett 

organisatoriskt sammanhang. Exempel på sådana är att alla inte motiveras av företeelser inom 

organisationen, och människor i olika skeden av livet motiveras av olika saker. Dessutom är 

det okänt vilken mängd tillfredsställelse som behövs på en nivå innan ett behov på en högre 

nivå i hierarkin aktiveras. Teorin förklarar inte allt beteende och man kan ställa sig frågan i 

vilken utsträckning en teori som bildades i USA under 1940-talet, och som reflekterar 

värderingar och den kultur som rådde då, kan vara relevant för dagens organisationer och 

andra länder. Vidare kan organisatoriska händelser ha ett inflytande på tillfredsställelsen på 

fler än en nivå i hierarkin. Individer tilldelar vardera behov olika värden och vissa människor 

motiveras främst av pengar medan andra är villiga att arbeta ideellt för att erfara ett 

meningsfullt arbete. Behov kan även skapas på grund av sociala influenser. Viljan att uppnå 

självförverkligande kan till exempel vara en effekt av att vi sett andra uppnå resultat på detta 

sätt.32 

 

3.2 Herzbergs tvåfaktorteori 

Grundläggande för Herzbergs ursprungliga forskning är intervjuer med 203 

redovisningsekonomer och ingenjörer. De blev tillfrågade vad som fick dem att må bra 

respektive dåligt gällande deras arbete. Han fick reda på att de faktorer som ledde till 

tillfredsställelse skilde sig från de faktorer som ledde till ”icke - otillfredsställelse”. Han 

kallade dessa kategorier motivationsfaktorer och hygienfaktorer. I brist på hygienfaktorer 

uppstod ”otillfredsställelse”.   

Hygienfaktorerna lön, arbetsförhållanden, arbetstrygghet, typ av ledarskap, företagspolicys 

och administrativa procedurer och sociala relationer på arbetsplatsen  motiverar i sig inte 

individer, men frånvaron av dessa leder till ”otillfredsställelse” med arbetet och 

organisationen.  

 

Motivationsfaktorer är de faktorer som motiverar individen att förbättra dennes arbetsinsats. 

Motivationsfaktorerna  inkluderar erkännande, känsla av prestation, ansvar, arbetets natur, 

utveckling och avancemang. 

 

                                                 
32 Martin, 2005; Ellis & Dick, 2003 
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Betydande I Herzbergs teori är att brist på positiva nivåer av hygienfaktorer inte leder till 

”omotivation” utan till otillfredsställelse. Höga nivåer av hygienfaktorer leder inte till 

motivation utan till icke-otillfredsställelse, men höga nivåer av motivationsfaktorer leder 

däremot till positiv motivation. Man måste koncentrera sig på två uppsättningar faktorer på 

samma gång om motivation och tillfredsställelse ska kvarstå. 

 

Kritik som riktats mot Herzbergs teori handlar om att det är lättare att uppnå samma resultat 

om liknande forskningsmetoder används. Olika faktorer tycks motivera människor beroende 

på om de blir intervjuade eller observerade. Herzbergs resultat kan tolkas på olika sätt och det 

ges inte utrymme för individuella olikheter. Vissa välkomnar till exempel noggrann 

övervakning medan andra inte gör det. Dessutom appliceras modellen ofta på oerfarna 

arbetare, vilket är överraskande eftersom modellen utvecklades av en undersökning som 

baserades på forskning om redovisningsekonomer och ingenjörer. Vidare finns det  

underliggande förmodanden om människor och arbete såväl som arbetets kulturella bas.33 

 

3.3 McClellands behovsteori  

Enligt McClelland har människor tre olika typer av behov som ligger till grund för en persons 

motivation. Han föreslår att alla människor har dessa behov, men att ett av dem oftast är 

dominerande och starkast påverkar individens motivation. De tre behoven är: 

1. Behov av prestationer 

2. Behov av samhörighet 

3. Behov av makt  

 

Personer med stort behov av prestationer är enligt McClelland ofta kreativa och benägna att 

vilja göra saker annorlunda än vad som tidigare gjorts. De tar gärna eget ansvar för att lösa 

problem, ställer upp höga men uppnåeliga mål för sig själva, är mycket inriktade på att nå 

fram till dessa mål och rädda för att misslyckas på vägen dit. Prestationsinriktade människor 

tenderar ibland att uppfattas som samarbetsovilliga och svåra att arbeta med av kollegor och 

chefer, detta för att de inte alltid är särskilt intresserade av hur de utvärderas som personer, 

utan snarare vill ha direkt och snabb feedback på det arbete de utför. 

 

                                                 
33 Martin, 2005 
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En människa som har ett starkt behov av samhörighet försöker ofta undvika konflikter och 

kritik och är i behov av att vara omtyckt av andra. Forskning har sedan länge visat att 

människor i organisationer har ett starkt behov av att bli accepterade av sina arbetskamrater, 

och att detta är viktigt för utvecklingen av normer och sociala relationer på arbetsplatsen. 

 

Maktbehovet är ofta störst hos människor som attraheras av situationer som kan ge status och 

prestige och av att ha kontroll över andra. De tendenser som syns bland personer med behov 

av makt är att de ofta siktar på ledande positioner och att de har lätt för att kommunicera med 

andra och att tala i stora gruppsammanhang.34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
34 Jacobsen & Thorsvik, 1998 
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4. Empiri 
I empiriavsnittet presenteras Torvalla hälsocentral närmare. Här redogörs även för 

undersökningens primärdata i form av sammanställningar av intervjusvaren, samt för 

sekundärdata i form av resultat av medarbetarenkäten. 

 

4.1 Fallbeskrivning 
Torvalla hälsocentral är belägen några kilometer utanför Östersund, och hör till Jämtlands 

läns landsting. Inom Jämtlands läns landsting har man valt att använda ordet hälsocentral 

istället för vårdcentral då de har som målbild att ha en sjukvård som ser till hela människan 

och arbetar utifrån en helhetssyn. Området Torvalla har cirka 7000 invånare. Hälsocentralen 

har bedrivit verksamhet där sedan 1986.  

 

På hälsocentralen arbetar 26 personer inom tio yrkeskategorier; fyra läkare, tre 

läkarsekreterare, åtta distriktssköterskor, tre undersköterskor, två barnmorskor, två 

sjukgymnaster, en psykolog, en psykiatrisköterska, en kurator och en enhetschef. De som 

jobbar där idag har varit anställda på arbetsplatsen mellan ett och närmare tjugo år. 

 

Den nuvarande enhetschefen för hälsocentralen heter Åke och han har varit anställd sedan 

2003. Han har ingen medicinsk utbildning utan hans tidigare yrken har alla varit inom hotell- 

och turismbranschen, dock till övervägande del på chefspositioner. Innan han tillträdde var 

arbetsplatsen under en period utan chef. Den distriktssköterska som under större delen av 

verksamhetstiden varit deltidsanställd som enhetschef tvingades år 2002 att sjukskriva sig på 

grund av utbrändhet till följd av den stora arbetsbörda det innebar att sköta både chefsjobbet 

och uppgifterna som distriktssköterska. Den period då hälsocentralen stod utan chef var en 

turbulent tid då flera anställda sjukskrevs och flera slutade, och det saknades rutiner och 

stabilitet på arbetsplatsen. När den nuvarande enhetschefen tillträdde år 2003 kunde han lägga 

all fokus på att bringa ordning i verksamheten och det skedde en vändning i arbetssituationen, 

arbetet på hälsocentralen kunde ges mer struktur och det blev överlag bättre och mer positiv 

stämning på arbetsplatsen.   
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4.2 Enkätresultat 
Att svara en etta eller tvåa på den femgradiga skalan på enkätpåståendena betyder att man 

svarat negativt, vilket innebär att man är missnöjd med just det nyckeltalet. De som svarat en 

fyra eller femma har svarat positivt, och är alltså nöjda med nyckeltalet. Enkäten är uppdelad i 

sex nyckeltal, vilka behandlar ett antal påståenden rörande ämnet. Vi kommer att redogöra för 

fyra av dessa nyckeltal, och endast för de påståenden vi finner relevanta för uppsatsens syfte 

och för de intervjufrågor vi valt att ställa. Att svaren inte uppfyller 100 procent beror på att 

vissa respondenter valt att inte svara på om vissa  påståenden stämmer eller inte. 
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Figur 2 – Stapeldiagram Din personliga arbetssituation 

 

Här visar det övergripande resultatet att lite drygt 10 procent svarade negativt och över 60 

procent svarade positivt år 2002. År 2004 svarade drygt 15 procent negativt och 66 procent 

positivt. År 2005 svarade 8 procent negativt och 74 procent positivt.  

 

På påståendet jag har stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter svarade år 2002 närmare 

10 procent att det inte stämmer, och drygt 80 procent att det stämmer. 2004 svarade närmare 

20 procent att det inte stämmer och 71 procent att det stämmer. År 2005 svarade 5 procent att 

det inte stämmer och 80 procent att det stämmer.  

 

På påståendet På min arbetsplats finns goda möjligheter att utvecklas vidare i arbetet (t.ex. 

nya arbetsuppgifter, ökat ansvar, ny kunskap) svarade år 2002 närmare 20 procent att det inte 
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stämmer och drygt 40 procent att det stämmer. 2004 svarade drygt 10 procent att det inte 

stämmer och 65 procent att det stämmer. 2005 svarade 5 procent att det inte stämmer och 70 

procent att det stämmer. 
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Figur 3 – Stapeldiagram Samverkan och spridning av kunskap 

 

Resultatet i sin helhet visar att närmare 20 procent svarade negativt och drygt 40 procent 

svarade positivt år 2002. År 2004 svarade drygt 10 procent negativt och 57 procent positivt. 

År 2005 svarade 13 procent negativt och 67 procent positivt. 

 

På påståendet på min avdelning/enhet försvåras arbetet på grund av revirgränser mellan 

medarbetare (ex. mellan olika yrkesroller) svarade år 2002 närmare 30 procent att det inte 

stämmer och drygt 40 procent att det stämmer. År 2004 svarade cirka 25 procent att det inte 

stämmer och 38 procent att det stämmer. År 2005 svarade 32 procent att det inte stämmer och 

42 procent att det stämmer.  

 

På påståendet vi har ett bra samarbete inom min avdelning/enhet svarade 0 procent år 2002 

att det inte stämmer och 60 procent att det stämmer. År 2004 svarade drygt 10 procent att det 

inte stämmer och 41 procent att det stämmer. År 2005 svarade 11 procent att det inte stämmer 

och 68 procent att det stämmer.  

 

På påståendet jag lär mig genom att arbeta tillsammans med andra yrkesgrupper som har 

andra kunskaper/erfarenheter än vad jag har svarade närmare 15 procent att det inte stämmer 
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och närmare 80 procent att det stämmer år 2002. År 2004 svarade drygt 10 procent att det inte 

stämmer och 88 procent att det stämmer. 5 procent svarade att det inte stämmer år 2005 och 

89 procent att det stämmer.   
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Figur 4 – Stapeldiagram Handlingskraft i arbetet 

 

På det övergripande resultatet ser vi att närmare 15 procent svarade negativt, och närmare 60 

procent positivt år 2002. 2004 svarade 15 procent negativt och 64 procent positivt. 8 procent 

svarade negativt och 74 procent svarade positivt år 2005. 

 

På påståendet det känns roligt att gå till jobbet svarade drygt 5 procent år 2002 att det inte 

stämmer, och 60 procent att det stämmer. År 2004 svarade drygt 10 procent att det inte 

stämmer och 53 procent att det stämmer. År 2005 svarade 5 procent att det inte stämmer och 

75 procent att det stämmer.  

 

På påståendet jag känner mig nöjd med vad jag uträttar på arbetet svarade 0 procent år 2002 

att det inte stämmer och drygt 70 procent att det stämmer. År 2004 svarade drygt 5 procent att 

det inte stämmer och 76 procent att det stämmer. År 2005 svarade 0 procent att det inte 

stämmer och 90 procent att det stämmer.  

 

På påståendet det är klart och tydligt för mig vilket ansvar och vilka befogenheter jag har 

svarade närmare 15 procent år 2002 att det inte stämmer och närmare 65 procent att det 
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stämmer. År 2004 svarade drygt 10 procent att det inte stämmer och 71 procent att det 

stämmer. År 2005 svarade 6 procent att det inte stämmer och 72 procent att det stämmer. 
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Figur 5 – Stapeldiagram Ledarskap 

 

Här visar resultatet i sin helhet att år 2002 svarade lite mer än 30 procent negativt, lite mindre 

än 30 procent positivt. Mindre än 10 procent svarade negativt och 74 procent positivt år 2004. 

År 2005 svarade 16 procent negativt och 70 procent svarade positivt.  

 

4.3 Sammanställning av intervjuer med de anställda 
Resultatet av intervjuerna med hälsocentralens anställda redovisas med fingerade namn, då 

respondenterna blivit lovade anonymitet. Vi har även med hänsyn till anonymiteten valt att 

inte heller ange respondenternas ålder eller yrkeskategori. En av respondenterna valde att inte 

svara på frågan vad hon motiveras av och vad som lett till förändringen.   

 

4.3.1 Arbetsplatsen 

Anneli har arbetat på Torvalla hälsocentral i lite mer än tre år. Hon är nöjd med sin lön då hon 

fick ett bra lönelyft i år. Hon känner sig helt trygg med sina arbetsuppgifter och på 

arbetsplatsen. På frågan om hon känner sig som del av ett team på arbetsplatsen tycker hon att 

det är svårt att svara ja eller nej. Hon arbetar i en liten grupp som är en enhet och där anser 

hon att det inte finns mycket teamkänsla. Hon jobbar mycket ensam. Det som har förändrats 
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på arbetsplatsen är att hon börjar komma in i stora personalgruppen. Hon upplever att det tagit 

tid och att det har varit svårt att ta sig in i hälsocentralen som helhet. 
 

I fråga om ledningen upplever hon att hon får erkännande och uppskattning. När hon började 

fanns det ingen ledning. Chefen började efter henne och hon känner att hon fått erkännande i 

takt med att hennes chef växt in i sina arbetsuppgifter. Hon blir tilldelad stort eget ansvar för 

de personer hon möter i sin yrkesroll. Det har varit svårt med läkare då det förekommit 

stafettläkare.  

 

Camilla har arbetat på Torvalla Hälsocentral i mindre än tre år. I stort sett är hon nöjd med sin 

lön även om hon känner att hon alltid vill ha mer. Hon fick ett rejält lönelyft när hon började 

på Torvalla. Hon tror inte att hon kommer bli arbetslös. Hon är alltid uppbokad och känner att 

hon behövs, samtidigt känner hon att hon inte vet vad som kommer att hända eftersom det 

pratas mycket om att spara pengar. Men hon är optimist och tar problem först när de kommer.  

 

Hon känner sig delaktig i teamet. Hon upplever att hennes idéer tas emot med glädje. Hon 

känner att hon får uppskattning av ledningen och hon har framfört idéer som handlar om hela 

hälsocentralgruppen till ledningen och detta har fått ett positivt bemötande.  

 

Av olika anledningar känner hon att hon inte vill ha ansvar på Torvalla men hon hjälper sina 

kollegor med deras ansvarsuppgifter. Hon saknar inte att ha många ansvarsuppgifter. Camilla 

anser att hon har bidragit till många förbättringar men känner att hon inte kan yttra sig så 

mycket om det eftersom hon inte jobbat så länge på Torvalla. Hon blir av sin chef  kallad för 

en frisk fläkt. 

 

Signe har arbetat på Torvalla hälsocentral i drygt tre år. Hon är ganska nöjd med sin lön då 

hon väljer att se realistiskt på saken. Hon är mer nöjd med sin lön nu än hon varit tidigare. 

Första året kunde ha varit bättre i fråga om lön. Hon jobbar på ett annat sätt nu. Hon känner 

sig trygg i sitt arbete och på arbetsplatsen. Hon tror inte att hon kommer få sluta på grund av 

arbetsbrist och hon känner sig inte heller hotad av sina arbetskamrater. Hon upplevde 

situationen som turbulent när hon började . Två personer anställdes på grund av sina 

personligheter för att skapa nya riktlinjer och arbetssätt. Det väckte irritation hos 

arbetskamrater. Hon känner sig som del av ett team på arbetsplatsen och så har det alltid varit. 

Sedan, menar hon, kan teamet vara olika stort och se olika ut. Hon upplever att hon alltid fått 
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erkännande och uppskattning av ledningen för det arbete hon utför. Hon säger att hon får bra 

stöd. Hon är saklig, får saker gjorda och är inte konflikträdd och detta, menar hon, är 

anledningar till att hon blir tilldelad stort eget ansvar. Hon känner att det kan bli för mycket 

ansvar för att de andra tycker att det är bekvämt. 

 

Lina har arbetat på Torvalla hälsocentral i mindre än tre år. Ett av villkoren när hon tog jobbet 

var att hon skulle slippa gå ner i lön. På hennes tidigare arbetsplats bestod en del av lönen av 

ett tillägg för att kompensera de oregelbundna arbetsdagarna, ibland kunde det vara väldigt 

lite att göra och ibland mer. Sedan hon började på Torvalla har hon istället fått 

kompletterande arbetsuppgifter för att bli garanterad minst samma lön som hon hade förut. 

Hon känner sig trygg på arbetsplatsen och med sina arbetsuppgifter på det hela taget. Jämfört 

med hennes tidigare arbetsplats säger hon att arbetet på Torvalla hälsocentral ibland kan 

kännas lite jobbigt på grund av att det bor många invandrare i området och att det existerar 

betydligt mer sociala problem där, men på det hela taget är det samma medicinska 

bedömningar som ska göras, ”och det är ju det som är mitt jobb” säger hon själv. På 

arbetsplatsen trivs Lina bra med den övriga personalen och hon tycker att samarbetet är 

väldigt bra. Hon berättar att det finns mycket kompetenta och självgående sköterskor, något 

som varit nödvändigt eftersom det under flera år endast arbetat stafettläkare där med skiftande 

kompetens. Hon trivs med ledningen och känner att den ger henne erkännande och 

uppskattning på arbetsplatsen. 

 

Nils har jobbat på Torvalla hälsocentral i mer än tre års tid. Han trivs bra och känner sig trygg 

i arbetet och tycker inte att det finns någon risk för uppsägning. Han har varierande 

arbetsuppgifter och tycker att det är mycket utveckling och nytänkande på arbetsplatsen. 

Innan han kom till Torvalla jobbade han enbart inom sin yrkeskategori, vilken han tycker 

kännetecknas av rigiditet och dåliga samarbetsförhållanden. Idag ingår han i en enhet med 

blandade yrkeskategorier där samarbetet är mycket bra. Han tycker att den totala 

personalstyrkan på hälsocentralen är en lagom stor grupp för att känna och respektera 

varandras uppgifter och yrkeskompetenser. Den generella lönenivån för hans yrkeskategori 

tycker han är dålig, men han är ändå ganska nöjd med lönesättning och löneutveckling för sitt 

arbete. Nils upplever även att han får full respekt och erkännande för sitt arbete av 

arbetsledningen, detta var ett problem i hans tidigare arbete, innan han kom till Torvalla. Sitt 

eget arbete har han fullt eget ansvar för.  
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Eva har arbetat på Torvalla hälsocentral i mer än tre år. Hon är inte helt nöjd med sin lön. 

Under de senaste åren har löneutvecklingen förändrats och löneökningarna blivit mindre än 

tidigare. Däremot känner hon sig trygg på hälsocentralen. Hon tycker att det är en bra 

arbetsplats, och hon känner sig som en del av ett team. Detta har blivit bättre i och med att 

hon jobbat sig in i sina arbetsuppgifter och sitt yrke, hon säger att hon kan mer nu. Ledningen 

ger henne det uppskattande och erkännande hon behöver och det har alltid varit så under den 

tid hon jobbat där. Eva säger att hon får mycket eget ansvar i arbetet. Det är lite speciellt för 

Torvalla hälsocentral tycker hon, undersköterskor och sjuksköterskor har egna 

ansvarsområden i vilka de får ta stort ansvar. Eva har upplevt förändringar på arbetsplatsen. I 

början av 2002 slutade nästan all dåvarande personal, bara fem av tjugo var kvar, och det kom 

ny personal hela tiden.  

 

4.3.2 Motivation 

Anneli definierar motivation som vilja, ansvar och plikt i förening med meningsfullhet, 

nyfikenhet och viss lust. Hon motiveras av det meningsfulla i hennes sysselsättning samt 

utveckling, lön och gemenskap. Något som påverkar hennes motivation är själva arbetets art, 

det vill säga möten med olika människor.  

 

Signe definierar motivation som viljan, drivkraften till att göra saker. Det som motiverar 

henne i hennes arbete är att hon är på det klara med varför hon är på arbetet. Hon tycker att 

jobbet är mångfacetterat och roligt. Hon känner att hon gör något bra för människor. Hon 

motiveras av att göra ett bra jobb och känna att hon lyckas med det. Ledningen påverkar 

motivationen och hon upplever ett stort förtroende för ledningen.  

 
Lina tycker att hennes huvudsakliga motivationskälla till varför hon arbetar är hennes egen 

försörjning, ”man måste ju försörja sig”. På arbetsplatsen trivs hon med arbetskollegorna men 

det är den närmaste familjen som gör livet värt att leva, och är det något som verkligen 

påverkar hennes motivation så är det hennes familj.  

 
Nils tycker att motivation i arbetssammanhang förutom biologiska drivkrafter styrs av viljan 

att göra ett bra arbete, en människas nyfikenhet och lust att lära känna och förstå de personer 

och problem man kommer i kontakt med. Detta starkt sammankopplat med emotion, lust, 

nyfikenhet och personlig utveckling. För honom själv är den största motivationsfaktorn 
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tillfredsställelsen i att kunna hjälpa andra, men även lön och arbetsgemenskap har sin plats 

som viktiga grundförutsättningar. Annat som enligt Nils är viktigt för motivationen är 

arbetsklimatet, att arbetsgivaren visar respekt för förutsättningarna till ett bra arbete, avsaknad 

av detaljstyrning, samt förståelse för villkoren för en humanistisk behandlingsmetod i en 

huvudsakligen naturvetenskaplig verksamhet, som han uttrycker det.  

 

Eva tycker att motivation är något man föds med, en känsla av att vilja göra saker och ting 

och tycka att saker är roliga att göra. Det som motiverar henne själv är att lära sig nya saker 

och att känna att jobbet är roligt. Hon tycker att hennes arbete är utvecklande, och hon lär sig 

något nytt varje vecka. Det är svårt att svara på om någon annan påverkar hennes motivation, 

hon tycker motivation är något man har själv och påverkar själv. Emellanåt kan hon tycka att 

hon skulle vilja få lite mer fritid, detta skulle hjälpa upp hennes motivation ibland tror hon. 

 
4.3.3 Förändring 

Anneli anser att det som helhet skett en förbättring på arbetsplatsen. Detta har skett genom 

öppnare samtal bland annat i personalrummet. Man har jobbat med att det ska bli en 

förbättring och man har pratat klartext. Hon började arbeta på hälsocentralen i ett dåligt läge 

när det var många som slutade och det har tagit lång tid för vissa att släppa in andra. En 

minskad dominans av en liten grupp människor har bidragit till förbättringen. Det har varit 

fler nyanställningar och man har medvetet arbetat för att få det att bli bättre. Annelis 

arbetslust har påverkats så till vida att det är trevligare stämning och att hon känner sig mer 

som en i gruppen. Detta har enligt henne tagit lång tid. Man har försökt att få till gruppen. När 

någon försvann påverkade det klimatet och när nya tillkommit har det blivit en positiv 

utveckling. 

 

Signe anser att det har skett en förbättring på arbetsplatsen. Förr var det dåligt med 

medicinska rutiner och ingenting var nedskrivet. Det är skapat nu och det tog ungefär ett och 

ett halvt till två år. Nu finns bra rutiner och kvalitetssäkring och alla jobbar ungefär på samma 

sätt. Förr jobbade tre stafettläkare och nuförtiden jobbar en, det påverkar arbetsmiljön. Detta 

har påverkat hennes motivation. Nu är det mer ordning och reda. Det är en stabilare grund och 

det är lugnare. 
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Lina har inte jobbat så länge på hälsocentralen så hon har inte upplevt hur situationen var 

tidigare, men hon inbillar sig att det blivit en bättre sammanhållning efter det att hon började 

jobba där. När hon började arbeta på hälsocentralen tyckte hon att hon märkte en del 

revirbildning mellan olika yrkeskategorier, men numer känner hon inte av det längre. Hon är 

dock osäker på om den uppfattningen beror på att hon med tiden smält in i laget bättre än i 

början och därmed vant sig vid de människor hon arbetar tillsammans med, eller om det 

faktiskt skett en reell förändring. Hon tror att det är lättare för dem som arbetat lite längre än 

henne att avgöra det. Hon tror inte att den förändrade situationen på arbetsplatsen har påverkat 

hennes motivation särskilt mycket. Hon säger att hon ändå är uppfostrad att man ska göra sin 

plikt vad man än jobbar med och var man än jobbar, och hennes verkliga motivation finns 

som sagt på annat håll. 

 

Nils tycker att det på en arbetsplats måste finnas en öppen diskussion om arbetsvillkor för 

samtliga medarbetare och denna process måste hållas levande. Detta innebär enligt Nils en 

ömsesidig process och skillnader till det bättre har märkts i klimatet och förutsättningarna på 

hälsocentralen. Det finns alltid variationer i förhållandena för en arbetsplats, säger han, och på 

Torvalla hälsocentral har de under tiden han arbetat där gått från en mycket stabil 

personalgrupp till turbulens och personalomsättning till att nu återigen vara i 

uppbyggnadsskede med kreativitet och nytänkande. 

 

Eva anser att det som satte igång förändringen på hälsocentralen var det faktum att många 

hade jobbat länge och ville prova på nya saker. Situationen var ohållbar och till slut orkade 

man inte och hälsocentralen tvingades lägga upp arbetet på ett annat vis. Successivt har man 

jobbat fram förändringar och nu fungerar allt bättre. Det har blivit fler ramar och man har 

speciella planeringsdagar för att diskutera tillsammans vad som kan göras bättre. Nu är det 

tidsbokning till läkare och sköterskor, förr blev det för stressigt när många patienter satt och 

väntade. Eva berättar att hennes motivation ökat i samband med förändringen, det har blivit 

mer ordning och reda och hon själv har bättre överblick över arbetet nu, något som minskat 

stressfaktorn, och det känns bra tycker hon.  

 

4.4 Sammanställning av intervju med enhetschef Åke 
När Åke började som enhetschef på Torvalla hälsocentral fanns det i princip ingen ledning. 

Det var så illa ställt i ledarskapsfrågan att det egentligen inte kunde bli sämre. Det som Åke 
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medfört är först och främst att han fick i uppdrag att rekrytera ny personal. När han tillträdde 

fanns det vakanser pga. att anställda hade sagt upp sig eller tvingats sluta, Åke såg till att 

rekrytera fullt ut så att alla vakanser fylldes, dessutom lade han stor vikt vid att se till att 

anställa rätt folk på rätt plats. Han var noggrann med att de nyanställda hade rätt kompetens, 

men lade även stor vikt vid personlighetstyper och att den nya personalen skulle passa bra 

ihop med den som redan jobbade där. 

 

För det andra skapade han tillsammans med personalen skriftliga rutiner och såg till att utdela 

tydliga ansvarsområden för de anställda. När personalen vet vem som ska göra vad, när de ska 

göra det och varför skapas en trygghet i organisationen, något som saknats tidigare. En annan 

aspekt Åke jobbat mycket med och tycker är viktig är att skapa en positiv attityd hos alla 

anställda. Utan att det ska kännas påtvingat eller ”klämkäckt” så vill han att det ska finnas en 

positiv framtidstro bland alla, något som uppnåtts tack vare att alla bidragit till det.  

 

För Åke innebär att motivera sin personal att se till att sporra dem att prestera sitt bästa på 

bäst sätt. Han tycker det är viktigt att poängtera att resultat och prestation inte är samma sak, 

prestation behöver inte leda till resultat, men han anser det viktigt att uppmuntra och engagera 

sin personal så mycket att de presterar mer än förväntat. Han ritar upp en bild för att illustrera 

hur han arbetar med sin personal mot verksamhetens mål, en trekant som symboliserar 

verksamheten och där främre spetsen pekar mot målet. I de två ändarna av basen på triangeln 

sätter han ut medarbetaren och sig själv. Kommunikationen mellan medarbetaren och Åke 

själv är grunden till den utveckling som sker mot verksamhetens mål, och det är i denna 

kommunikation som motivation skapas av Åke och medarbetarna som sedan driver alla att 

arbeta framåt mot det gemensamma målet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke tycker att motiverad personal är själva drivkraften i en organisation och att det är detta 

som gör att organisationen når sina mål, samt att det blir roligt för medarbetarna att gå till 

  VERKSAMHET 

Medarbetare Åke (ledning)

MÅL

    Kommunikation
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jobbet. Motivationen ligger på många plan, dels organisatoriskt (t ex. i verksamhetsmålen) 

men även på ett personligt plan (t ex. hos arbetskamrater).  

 

Ett knep Åke brukar använda för att framhäva hur viktiga hans medarbetare och personal är 

och för att motivera dem kallar han dem för proffs. På samma sätt som en professionell 

fotbollsspelare får lön för att han eller hon är bra på det han eller hon gör, så är alla hans 

anställda proffs på det de gör och får lön för det. Undersköterskorna vet bäst hur just deras 

uppgifter ska tas om hand, distriktssköterskorna kan sina uppgifter och kuratorerna är bäst på 

det de gör, ”det känns ju gott att höra att man är ett proffs”.  

 

Angående vad Åke gör konkret för att motivera sina anställda berättar han att det inom 

offentlig sektor är svårt att ge enorma lönelyft för att höja motivationen. Istället skapar han 

engagemang genom att ge frihet under ansvar och att se till att skapa en känsla hos personalen 

att det de gör är roligt. Lagarbete är en viktig del i det hela, och han uppmuntrar sina 

medarbetare till det han kallar för systemförståelse, dvs. att de ska kunna se sig själva och de 

arbetslag de ingår i som delar i ett system där alla komponenter är lika viktiga och värdefulla 

för att systemet ska fungera.  

 

Verksamheten är uppdelad i olika team som vet vad de ska göra och i vilka man själva lägger 

upp sitt arbete för att få saker gjorda på bästa sätt. Detta arbetssätt tycker Åke uppmuntrar 

personalen till att skapa egna förslag till lösningar på problem. Teamen är uppbyggda av 

anställda från de olika yrkesgrupperna som finns representerade på hälsocentralen (en läkare, 

en sjuksköterska, en sjukgymnast, en kurator etc.), detta för att kunna ta sig an patienternas 

problem på djupet och ge sig på orsakerna till problemen istället för att bara behandla 

symptomen. Istället för att en patient ska komma tillbaka tjugo gånger under ett år och 

ständigt skickas iväg igen med medicin mot symptomen så vill man ge sig på de 

bakomliggande orsakerna för att verkligen hjälpa individen, en patient som återkommer flera 

gånger om på ett sådant sätt tycker Åke visar på ett misslyckande. 

 

Åke är själv inte medicinskt utbildad, han har tidigare alltid arbetat med service inom hotell- 

och turismbranschen, och det har till allra största del rört sig om chefspositioner. I början 

kunde det av medarbetarna upplevas som lite av en chock att deras chef inte var insatt i det 

dagliga medicinska arbetet, men efterhand har det upplevts som något positivt att det kommit 

in någon utifrån som inte hakar upp sig på detaljer i personalens arbete. I och med att Åke 
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som chef inte har någon medicinsk yrkeserfarenhet har de anställda fått kliva fram mer och ta 

eget ansvar för sina arbetsuppgifter. Har de haft ett problem som de kommit med till Åke har 

de även fått komma med en egen lösning. Detta har gjort att personalen gjort framsteg i sin 

egen utveckling och att de fått stor delaktighet i utvecklandet av organisationen och av det 

dagliga arbetet. Åke tror att detta är mycket motiverande för de anställda, den stora friheten 

under stort eget ansvar. 

 

Många av Åkes kollegor på chefsnivå i landstinget vill jobba på samma sätt men tycker sig 

inte ha tid. Det tar mer tid än vanligt att jobba på det här sättet, men Åke och personalen i 

Torvalla väljer att skapa tid och planera för att kunna arbeta så här, och detta ger långsiktigt 

bra resultat både för arbetssituationen och arbetstillfredsställelsen hos personalen och är 

givetvis även mycket positivt för patienten som får hjälp. ”Att ge oss själva tid och resurser 

för att utveckla verksamheten såhär tror jag också är mycket motiverande”, säger han. 

 

På samma sätt som flera av medarbetarna i tidigare intervjuer nämnt revirgränser som ett 

problem på arbetsplatsen så tar även Åke upp detta. Det har funnits stora klyftor mellan vissa 

yrkesgrupper, något som stulit tid och energi i verksamheten. Till exempel har de anställda 

ofta varit ovilliga att konfrontera sina arbetskamrater direkt om de haft kritik emot varandra, 

istället har de gått till Åke och beklagat sig, något som han vill få bort. Har man något att säga 

någon tycker han att man ska ta det med den det berör, för att få fullständig klarhet och slippa 

känslan av att somliga baktalar andra och går bakom deras ryggar. Han berättar att han sett till 

att de börjat jobba aktivt för ett bättre samarbete internt och för en rakare och öppnare 

kommunikation mellan alla på arbetsplatsen för att spara på resurser och framförallt för att bli 

bättre och effektivare gentemot patienterna.  

 

Åke har uppmuntrat personalen till att lära sig respektera varandras yrken. Personalen har fått 

lära sig att inse helheten, att det är hela organisationen i sig som är styrkan, och att det inte 

lönar sig att slå vakt om gränserna mellan yrkeskategorier. I slutändan är det ansvaret mot 

patienten som är viktigt säger han, och patienten kommer till hälsocentralen för att få hjälp 

när den mår dåligt och är bara intresserad av att de löser dess problem på effektivast möjliga 

sätt.  

 

Medarbetarsamtal är en av de faktorer som medverkar till att förbättra kommunikationen på 

arbetsplatsen. Men Åke tycker att den form av samtal som existerar nu, och som länge varit 
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något av en standardprocedur inom landstinget, känns gammaldags. Idag har Åke ett årligt 

möte med en anställd i taget för att analysera den enskilda arbetssituationen och 

arbetsinsatsen. Åke upplever det ofta som att de går till mötet för att de måste och känner sig 

pliktskyldiga, utan att egentligen komma fram till något eller får ut något av mötet. Han skulle 

vilja ändra på formen för dessa medarbetarsamtal till gruppsamtal, där de får prata och 

diskutera öppet direkt med varandra. Han tror att detta skulle underlätta kommunikationen 

mellan de anställda och öppna för en rakare kommunikation dem emellan. Han funderar till 

och med på att göra en ansats till att de anställda vid löneförhandlingar ska få lönesätta 

varandra tillsammans med honom istället för att han själv ska bedöma vem som är värd vad, 

ett tillvägagångssätt han tror skulle främja en rättvisare lönesättning och förhindra att de 

anställda upplever omotiverade skillnader i lönenivåer. 
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5.  Analys 
I analysavsnittet analyseras och diskuteras materialet som insamlats i empirin och ställs mot 

och jämförs med de teorier som tidigare presenterats.  

 
5.1 Lön 
Lön är enligt forskaren Maslow ett fysiologiskt behov. Fysiologiska behov är sådana som man 

enligt honom behöver för att hållas vid liv och fungera normalt. Lön är något fem av sex 

intervjurespondenter berättade att de är nöjda med. Två av respondenterna berättade att de fått 

lönelyft på Torvalla hälsocentral. Signe berättade att hon är mer nöjd med lönen nu än hon var 

tidigare. Första året kunde, enligt henne, varit bättre i fråga om lön. Eva berättade att 

löneutvecklingen förändrats under de senaste åren och att löneökningarna blivit mindre än 

tidigare. Även om den generella lönenivån, enligt Nils, är dålig för hans yrkeskategori är han 

ändå nöjd med lönesättning och löneutveckling för sitt arbete. Tre av fem anställda som 

svarade på vad de motiveras av nämnde lön som en av faktorerna men enligt forskaren 

Herzberg hör lön till kategorin hygienfaktorer. 

 

Enhetschefen Åke berättade att det inom offentlig sektor är svårt att motivera sin personal 

genom lönelyft och att han istället väljer andra sätt att motivera sin personal på. Man kan 

alltså se att personalen motiveras av en faktor som ledningen inte har någon större kontroll 

över samt att de upplever en hygienfaktor som motiverande. Detta visar att det som enligt 

Herzberg avlägsnar otillfredsställelse i det här fallet kan motivera. Eftersom icke- 

otillfredsställelse enligt Herzberg är en förutsättning för motivationsskapande är således lön 

en förutsättning för att personalen ska bli motiverad, men man måste tillsätta minst en 

motivationsfaktor. 

 

5.2 Ledning 
Det syns en markant skillnad enligt enkätundersökningen mellan år 2002 och år 2004 hur 

nöjda de anställda varit när det handlar om ledarskapet. Endast 30 procent svarade positivt år 

2002 medan hela 74 procent svarade positivt år 2004, och nästan lika stor andel år 2005. 

Enhetschefen Åke började arbeta på Torvalla hälsocentral år 2003, och av enkätresultatet att 

döma har personalen varit mycket nöjd med den nya ledningen.  
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Samtliga intervjurespondenter berättade att de upplever att de får fullt erkännande och 

uppskattning av ledningen. Camilla berättade att de idéer hon framfört till ledningen har fått 

ett positivt bemötande. Signe berättade att ledningen påverkar motivationen och enligt Nils är 

det viktigt för motivationen att arbetsgivaren visar respekt för förutsättningarna för ett bra 

arbete. Enligt forskaren Maslow handlar behovet av erkännande av ledningen om ett behov av 

självrespekt. Genom att med hjälp av en ny ledning ge de anställda erkännande och få dem att 

känna sig värdefulla skapar man en trivsam situation. Herzberg beskriver erkännande av 

ledningen som en faktor som leder till positiv motivation, något som stämmer överens med 

respondenternas redogörelser. De har blivit motiverade att med hjälp av ledningen ändra sin 

arbetssituation.  

 

Även om det, som enhetschefen Åke berättade, till en början kunde upplevas som något av en 

chock för personalen på hälsocentralen att deras nya chef inte var insatt i det dagliga 

medicinska arbetet upplevdes det efterhand som något positivt att det kommit in någon utifrån 

som inte hakar upp sig på detaljer i personalens arbete. Både enkäten och intervjuerna med de 

anställda styrker detta. Under delen ledarskap i medarbetarenkäten syns att andelen positiva 

svar ökat i och med att den nya ledningen tillkommit. Samtliga intervjurespondenter är 

överlag nöjda med ledningens arbete. 

 

Åke och personalen på Torvalla har successivt börjat förändra arbetssättet på hälsocentralen 

genom att bland annat omfördela arbetsuppgifterna och dela ut tydliga ansvarsområden så att 

alla anställdas kompetenser utnyttjas till fullo. På så vis effektiviseras arbetet och detta ger, 

enligt Åke, ett långsiktigt bra resultat både för arbetssituationen och arbetstillfredsställelsen 

hos personalen och är även mycket positivt för patienten som får hjälp. Genom bland annat 

medarbetarsamtal har man lyckats förbättra kommunikationen på arbetsplatsen. Ledarskapet 

har varit en förutsättning för att förändra arbetssituationen. En av respondenterna berättade 

hur hon upplevt att det nya arbetssättet med dess nya rutiner gett mer ordning och reda och 

stabilitet på arbetsplatsen. Samtidigt som arbetet effektiviseras skapas också en 

trygghetskänsla hos personalen när alla vet vem som ska göra vad och vilka uppgifter de 

själva ska sköta. Trygghet i arbetet är en av Herzbergs hygienfaktorer som leder till ”icke 

otillfredsställelse”. Alla intervjurespondenter känner sig trygga i sitt arbete.  

 

För Åke är det viktigt att uppmuntra och engagera sin personal så mycket att de presterar mer 

än förväntat. Han tycker att motiverad personal är själva drivkraften i en organisation och att 
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det är detta som gör att organisationen når sina mål, samt att det blir roligt för medarbetarna 

att gå till arbetet. 

 

5.3 Ansvar  
Här syns det tydligt enligt enkätundersökningen att det varje år varit klart och tydligt för 

största delen av personalen vilket ansvar och vilka befogenheter de har. Detta har ökat en 

aning från år till år, men skillnaden är inte så stor. Samtliga intervjurespondenter som velat ha 

eget ansvar berättade att de blir tilldelade det. Signe upplever att hon kan bli tilldelad för 

mycket ansvar för att andra tycker att det är bekvämt. Eva berättade att det är speciellt för 

Torvalla hälsocentral att undersköterskor och sjuksköterskor har egna ansvarsområden. Men 

ingen av respondenterna nämnde ansvar som en motivationsfaktor. Motivationsfaktorer 

kännetecknas enligt Herzberg av att motivera individen till att förbättra dennes arbetsinsats.  

 

Enhetschef Åke berättar att han skapar engagemang genom att ge frihet under ansvar. I de 

olika teamen på arbetsplatsen får de själva lägga upp sitt arbete. Åke upplever att personalen 

blir mycket motiverade av att själva styra sitt eget arbete och kontrollera den egna 

arbetssituationen. Detta är enligt honom stor frihet under stort eget ansvar. Enligt forskaren 

Herzberg är ansvar en motivationsfaktor.  

 

Både enligt Herzberg och enligt Åke borde ansvar vara en motivationsfaktor för de anställda, 

men ingen av respondenterna nämnde ansvar som något som motiverar. Detta kan man tolka 

som att ansvar är något som tas för givet, något som kan vara speciellt inom vården där man 

traditionellt förväntas ta stort ansvar.  

 

5.4 Utveckling 
Enligt enkätundersökningen svarade en övervägande del av personalen under alla år att de har 

stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Angående möjligheterna att utvecklas vidare i 

arbetet visar enkätresultatet en stadig uppgång genom åren. År 2002 tyckte inte ens hälften av 

de anställda att påståendet stämmer, medan det år 2004 och 2005 skedde en markant positiv 

ökning. Enkätresultaten kan tolkas som att ledningen har haft en inverkan på hur 

utvecklingsmöjligheterna ökat, eftersom det visar positivt resultat efter att den nya ledningen 

tillträtt. En intervjurespondent berättade om det speciella med att undersköterskor och 
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sjuksköterskor har egna ansvarsområden. De upplever det utvecklande att till fullo få dra nytta 

av sin kompetens. 

 

Det faktum att enhetschefen Åke saknar medicinsk bakgrund kan ha bidragit till att de 

anställda upplever sitt arbete som mer utvecklande än tidigare. Detta för att de anställda själva 

får vara med och lösa de problem som de framför till ledningen. Hade det till exempel varit en 

utbildad överläkare som personalen vänt sig till med sina problem gällande arbetet hade denne 

troligen löst större delen av problemen åt de anställda, medan de nu istället tvingas ta mycket 

stor del i problemlösningen. 

 

Utveckling och avancemang hör till forskaren Herzbergs motivationsfaktorer, och flera av 

respondenterna bekräftar detta. Anneli berättade att utveckling är en av faktorerna som 

motiverar henne i hennes arbete. Eva berättade att hon motiveras av att lära sig nya saker. 

Hon tycker att arbetet är utvecklande och berättade att hon lär sig något nytt varje vecka. 

Enligt Nils är personlig utveckling en källa till motivation. En följd av den förbättrade 

situationen är utveckling som har skapat motivation hos de anställda. Här ser vi att den 

förbättrade situationen i sig skapar motivation hos de anställda. 

 

5.5 Arbetets natur och att ha roligt 
Enligt enkätundersökningen ansåg övervägande delen av personalen alla år att det känns roligt 

att gå till jobbet. Färre tyckte att det var roligt att gå till jobbet år 2004 i jämförelse med år 

2002. År 2005 ökade återigen andelen positivt inställda och visade en avsevärd ökning 

jämfört även med år 2002. Detta visar att de anställda välkomnat förändringen och tyckt att 

den har varit positiv. 

 

Det är skillnad på att tycka det är roligt att gå till arbetet och att trivas med sina 

arbetsuppgifter, arbetets natur. Enhetschefen Åke berättade att han försöker skapa en känsla 

hos personalen av att det de gör är roligt. Arbetets natur är enligt Herzberg en 

motivationsfaktor och hos majoriteten av intervjurespondenterna är att trivas med arbetets art 

en stor motivationsfaktor. Arbetets art, att möta olika människor, berättade Anneli, är en källa 

till motivation. Tillfredsställelsen i att kunna hjälpa andra är för Nils den största 

motivationsfaktorn. Signe motiveras av att arbetet är mångfacetterat och roligt. Även Eva 
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berättade att hon motiveras av att arbetet är roligt. Arbetsuppgifterna är något som motiverar 

de anställda, men de har inte bidragit till förändringen. 

 

5.6 Revirgränser och samarbete 
Enligt enkätundersökningen syns ingen större skillnad mellan åren på huruvida de anställda 

ansåg att arbetet försvårades på grund av revirgränser. Cirka 40 procent av de anställda ansåg 

att det stämmer och cirka 30 procent ansåg att det inte stämmer. Flera av respondenterna 

pratade om revirgränser. Att revirgränser bidragit till en otrivsam arbetssituation behöver inte 

betyda att arbetet i sig försvårats.  

 

Anneli berättade att det tog lång tid och att det var svårt att komma in i den stora 

personalgruppen på arbetsplatsen. Även Lina berättar att hon märkte en viss revirbildning 

mellan olika yrkeskategorier när hon började arbeta på hälsocentralen. Enhetschefen Åke 

berättade att det funnits stora klyftor mellan olika yrkesgrupper och att detta stulit tid och 

energi i verksamheten. Samtidigt svarade över 80 procent av de anställda varje år att de lär sig 

av att arbeta tillsammans med andra yrkesgrupper som har andra kunskaper och erfarenheter. 

 

Av enkätundersökningen framgår att merparten varje år anser att de har ett bra samarbete 

inom deras avdelning. År 2004 var det dock färre som ansåg att de har ett bra samarbete än år 

2002 och 2005. År 2005 hade det största positiva resultatet.  

 

Anneli berättade att det numera är en minskad dominans av en liten grupp människor på 

hälsocentralen och att detta har lett till förbättringen. I och med fler nyanställningar har det 

blivit trevligare stämning och hon känner sig mer som en i gruppen. Lina berättade att hon 

upplever att det blivit bättre sammanhållning sedan hon började på hälsocentralen. Tidigare 

märkte hon av revirbildning i större utsträckning. Nils berättade att under tiden han arbetat på 

Torvalla hälsocentral har de gått från en mycket stabil personalgrupp till turbulens och 

personalomsättning till att åter vara i uppbyggnadsskede.  

 

Fem av sex intervjurespondenter känner sig delaktiga i teamet. Signe påpekar dock att teamet 

kan vara olika stort och se olika ut. För Anneli är gemenskap på arbetsplatsen en 

motivationsfaktor. Nils berättar att det är en viktig grundförutsättning för motivation vilket 

överensstämmer med Herzbergs påstående om att sociala relationer på arbetsplatsen är en 
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hygienfaktor. Hygienfaktorer i sig motiverar inte människor enligt Herzberg, men frånvaron 

av dessa leder till otillfredsställelse. Här ser vi att genom att införa ett bättre samarbete på 

arbetsplatsen har man tagit bort otillfredsställelse och på det sättet har detta bidragit till 

skapandet av en trivsam situation. Åke berättade om vikten av att uppmuntra sina medarbetare 

till att se sig själva och de arbetslag de ingår i som delar i ett system där alla komponenter är 

lika viktiga och värdefulla för att systemet ska fungera. Man lärde sig respektera varandras 

yrken, och även inse att styrkan ligger i organisationen som helhet. Genom att förbättra 

samarbetet har man motiverat de anställda till att förändra sin arbetssituation till det bättre 

exempelvis i och med respekterandet av varandras yrken. 

 

Enligt forskaren McClelland har människan tre olika typer av behov som ligger till grund för 

en persons motivation. Ett av dessa är behovet av samhörighet, och i både 

enkätundersökningen och intervjusvaren framgår tydligt att detta är det dominerande behovet 

för de anställda på hälsocentralen. Enligt McClelland försöker människor med behov av 

samhörighet ofta undvika konflikter och kritik och de har ett behov av att bli omtyckta av 

andra. Människor i organisationer har ett starkt behov av att bli accepterade av sina 

arbetskamrater och detta är viktigt för utvecklande av sociala relationer på arbetsplatsen.  

 

5.7 Kommunikation 
Kommunikation hör inte till någon av motivationsfaktorerna eller hygienfaktorerna, men den 

är en förutsättning för flera av faktorerna, och har varit av avgörande betydelse för 

förändringsprocessen på arbetsplatsen. Fyra av fem intervjurespondenter som svarade på 

frågan om förändringen nämnde kommunikation som en viktig faktor. Anneli berättade att 

förbättringen på arbetsplatsen skett genom öppnare samtal bland annat i personalrummet. 

Man har pratat klartext och arbetat fram en förbättring. I fråga om förändringen berättade Nils 

att han tycker det krävs en öppen diskussion om arbetsvillkor för samtliga medarbetare och att 

detta innebär en ömsesidig process. Han har märkt skillnader till det bättre i klimatet och 

förutsättningarna på hälsocentralen. Eva berättade att man nu har speciella planeringsdagar 

för att diskutera tillsammans vad som kan göras bättre.  

 

Enhetschefen Åke berättade att han sett till att de på hälsocentralen börjat arbeta aktivt för en 

rakare och öppnare kommunikation mellan alla på arbetsplatsen. Detta för att spara resurser 

och framförallt för att bli bättre och effektivare gentemot patienterna. Medarbetarsamtal är en 
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av de faktorer som medverkat till att förbättra kommunikationen på arbetsplatsen, men enligt 

enhetschefen Åke finns det mer att utveckla på den fronten för att ännu bättre uppmuntra en 

rakare och öppnare kommunikation dels mellan honom själv och de anställda, dels även de 

anställda emellan.  
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6. Slutdiskussion 
Studien visar att de faktorer som lett till förändringen av arbetssituationen är ledning, 

samarbete och kommunikation. Dessa faktorer går hand i hand och den ena påverkar den 

andra. I och med att en ny ledning i form av en enhetschef tillträtt arbetsplatsen har man 

tillsammans arbetat aktivt med att förbättra kommunikationen och det har i sin tur lett till att 

samarbetet har förbättrats. Detta genom att kommunikationen blivit öppnare och man har 

arbetat med att få bort revirgränserna och att istället se organisationen som en helhet där alla 

är lika viktiga. Kommunikationen är ingen motivationsfaktor i sig men det är en viktig 

förutsättning för flera av faktorerna.  Samarbete är något de anställda anser vara motiverande 

och dessutom en faktor som bidragit till förändringen. Genom ett förbättrat samarbete har 

man motiverat de anställda till att förändra arbetssituationen. De anställda har välkomnat 

förändringen och är nöjda med den nya ledningen. 

 

Det visar sig även att de anställda på Torvalla hälsocentral motiveras av lön, som varken 

ledningen eller Herzberg anser vara en motivationsfaktor. Vi ser att det inte behöver vara alla 

de faktorer som motiverar de anställda i allmänhet som ledde till en förändring av 

arbetssituationen. Även utveckling motiverar de anställda fast är inte något de anser bidragit 

till förändringen. De anställda anser nu mer än tidigare att de har möjligheter att utvecklas 

vidare i arbetet. I och med utveckling skapar den förändrade situationen i sig motivation hos 

de anställda.  

 

Vi ser även att de anställda inte nödvändigtvis motiveras av faktorer som ledningen och 

Herzberg anser vara motiverande. Denna gång i fråga om ansvar, som enligt Herzberg hör till 

motivationsfaktorerna och som även ledningen anser vara motiverande för de anställda. Ingen 

av respondenterna ansåg ansvar vara en motivationsfaktor. Det kan bero på att ansvar är något 

man tar för givet, speciellt inom vården.  

 

Arbetets natur är något som motiverar de anställda i allmänhet, och är även enligt Herzberg en 

motivationsfaktor, men är inte en faktor som lett till förändringen. De anställda på Torvalla 

hälsocentral tycker nu mer än någonsin att det är roligt att gå till jobbet. Man har lyckats 

förändra en otrivsam arbetssituation till det bättre. 
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Figurförteckning 
Figur 1 – Jämförelse av behovsteorier 

Figur 2 – Stapeldiagram Din personliga arbetssituation 

Figur 3 – Stapeldiagram Samverkan och spridning av kunskap 

Figur 4 – Stapeldiagram Handlingskraft i arbetet 

Figur 5 – Stapeldiagram Ledarskap  
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Bilagor 
Intervjufrågor till Åke: 
 

1. Hur definierar du motivation? 

2. Tror du att du definierar motivation på samma sätt som dina anställda? 

3. Tycker du att det är viktigt med motiverad personal? 

4. Hur motiverar du din personal? 

5. På vilka sätt tror du att din personal bäst blir motiverade? 

6. Ser du att det gett resultat? På vilket sätt har du märkt det? 

7. Förändringen – hur skulle du beskriva den? Vad har bidragit till den? Hur upplevde du 

att det var tidigare?  

 
Intervjufrågor till de anställda  
 

1. Hur länge har du jobbat på Torvalla hälsocentral? 
2. Är du nöjd med din lön?  
3. Känner du dig trygg i ditt arbete? (med dina arbetsuppgifter, och exempelvis att risken 

inte är så stor att du blir avskedad eller utsatt för trakasserier) 
4. Känner du dig som del av ett team på arbetsplatsen? 
5. Upplever du att du får erkännande/uppskattning av ledningen för det arbete du utför? 
6. Blir du tilldelad mycket eget ansvar? 
7. Har du upplevt förbättringar/försämringar på arbetsplatsen jämfört med tidigare? 
 
På fråga 2-6 fick respondenterna svara på om det alltid varit likadant eller om det skett 
någon förändring 
 
8. Hur skulle du definiera motivation? 
9. Vad motiverar dig i ditt arbete?  
10. Påverkar någon annan din motivation  
 
Angående medarbetarenkäten 
 
11. Hur skulle du beskriva den förbättring som skett på arbetsplatsen? 
12. Vad var det som satte igång och bidrog till förbättringen? 
13. Har detta påverkat din arbetslust och motivation på något sätt? 
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Medarbetarenkäten 
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