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Abstrakt 

Denna studie utgår från Herzbergs två faktorteori i relation till inre motivation. Det är 

den inre motivationen som driver individen att utföra sitt arbete väl. Tidigare studier 

har visat att faktorer som;  lön, karriärmöjligheter, status och goda relationer till 

arbetskamrater höjer den inre motivationen. Genom kvalitativa intervjuer syftar denna 

studie till att ge en djupare förståelse kring vilka motivationsfaktorer som har störst 

betydelse inom folktandvården. Intervjuer genomfördes på en folktandvårdsklinik i 

södra Sverige och analyserades i relation till Herzbergs et al. motivationsteori. 

Resultatet, som diskuteras med koppling till Herzbergs et al motivationsteori, visar att 

arbetskamrater, trivsel och patientkontakt är bland de viktigaste motivationsfaktorerna 

för att höja den inre motivationen. Förslag till åtgärder för att höja den inre 

motivationen innefattar att införa mer varierande arbetsuppgifter, involvera personalen 

i beslutsfattandet och att ge olika typer av feedback. 

Nyckelord: Inre motivation, Tandvård, Arbetskamrater, Lön, Trivsel, Patientkontakt 



3 
 

Innehållsförteckning 

Abstrakt ..................................................................................................................................................... 2 

Inledning ........................................................................................................................................................ 5 

Motivation nu och då ................................................................................................................................. 5 

Teori .............................................................................................................................................................. 7 

Maslows behovstrappa .............................................................................................................................. 7 

Herzbergs hygien-motivation-teori ........................................................................................................... 8 

Kritik mot Herzbergs teori................................................................................................................... 10 

Faktorer ................................................................................................................................................... 10 

Chefer och produktivitet ...................................................................................................................... 13 

Tandläkarstudenter ............................................................................................................................. 14 

Vårdyrket ............................................................................................................................................. 15 

Syfte ......................................................................................................................................................... 17 

Frågeställning ......................................................................................................................................... 17 

Metod .......................................................................................................................................................... 18 

Tolkning ................................................................................................................................................... 18 

Validitet ............................................................................................................................................... 21 

Reflexivitet ........................................................................................................................................... 22 

Förförståelse ....................................................................................................................................... 22 

Etik ...................................................................................................................................................... 23 

Deltagare ................................................................................................................................................. 23 

Instrument ................................................................................................................................................ 23 

Procedur .................................................................................................................................................. 23 

Resultat ........................................................................................................................................................ 24 

Diskussion ................................................................................................................................................... 31 

Förslag till att öka motivationen ......................................................................................................... 36 



4 
 

Kritik kopplade till den subjektiva forskningsintervjun ....................................................................... 37 

Sammanfattning........................................................................................................................................... 37 

Praktiska problem ................................................................................................................................... 38 

Förslag till vidare forskning .................................................................................................................... 38 

Referenser:................................................................................................................................................... 39 

Bilaga 1 ....................................................................................................................................................... 42 

 



5 
 

 

Inledning 

Inre och yttre motivation är två vedertagna begrepp inom psykologin (Deci, 1972). Inre 

motivation definieras som den motivation som drivs av intresse för och glädje över uppgiften i 

sig. Den finns hos individen själv och vilar inte på externa intryck eller påtryckningar, som den 

yttre motivationen gör. Yttre motivation kommer utifrån individen. Vanliga yttre 

motivationsfaktor är pengar, belöningar eller hot (Deci, 1972).  

Herzberg, Mausner och Snyderman (1959) talade redan på 1950-talet om att hot, som 

yttre motivationsfaktor, i allt mindre utsträckning används för att framgångsrikt styra personal. 

För hundra år sedan arbetade människor under hot om avsked eller andra påföljder om de inte 

gjorde som chefen sade (Herzberg, et al., 1959). Den flexibla arbetsmarknaden som finns idag 

gör att det finns mer rörlighet på arbetsmarknaden (Sennett, 2006). Denna rörlighet kan driva en 

person till en annan arbetsplats om hon eller han är missnöjd eller inte känner sig motiverad att 

arbeta kvar på den befintliga arbetsplatsen (ibid). Idag finns anställningsavtal och sociala 

överenskommelser som kan motivera personal att stanna kvar. Lön för utfört arbete specificeras i 

ett skriftligt avtal. När vi ser lön eller utsatta mål kan vi motivera oss själva att arbeta mot dessa. 

Situationer där prestationsmål och göromål inte specificeras skapar ett motivationsproblem. Ofta 

specificeras lön och förmåner men inte prestationskrav (Hackman & Lawler, 1971). Det som står 

i ett avtal ser den anställde som givet, vilket kan ses som en yttre motivationsfaktor, men kan vi 

motiveras av saker som inte står skrivet i ett avtal? 

 

Motivation nu och då 

Individens arbetsmotivation är en stor del av arbetet. Hur individen blir motiverade att 

fortsätta med det hon gör utan att mista sin motivation har länge  varit av intresse för forskarna 

(Mayo, 1930). Redan i början av 1900-talet rapporterade Mayo (1930) om hur mekanisering av 

industrin påverkade produktiviteten och motivationen på arbetsplatsen. Genom den klassiska 

Hawthornstudien gör Mayo (ibid) läsaren uppmärksam på att monotona arbeten och tristess är två 

potentiellt farliga faktorer eftersom de kan leda till olyckor och lägre motivation hos personalen 

(ibid). 
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Hawthornstudien, vilken innebar att införa en rad olika små förändringar för en grupp 

kvinnor, visade att produktionen ökade kontinuerligt oavsett vilken typ av förändring som 

gjordes. (Mayo, 1930). Forskarens förklaring till produktionsökningen var att motivationen hade 

höjts tack vare av mentala förändringar av attityderna hos kvinnorna i studien. 

Arbetstillfredsställelsen förbättrades tack vare närvaron av en observatör, som även fungerade 

som sympatisk lyssnare. Införandet av personalsamtal var en av de första positiva följdes av 

studien som utfördes. Hawthornstudien avslöjade att lön fungerade som motivationsfaktor på kort 

sikt, vilket inte överensstämmer med Herzberg och kollegors teori (1959). Hawthornstudien är en 

av de första som pekar på betydelsen av sociala faktorer och behovet av att tillhöra en grupp 

(Mayo, 1930).  

Azizi, Zolfaghari & Liang (2010) gjorde nästan ett halv sekel senare samma observation; 

att införa variation i arbetet minskar tristess och ökar motivation och produktion. Det finns en 

stark koppling mellan tristess och repetitiva arbetsuppgifter. Att vara uttråkad minskar 

arbetslusten och motivationen. Det minskar även arbetstillfredställelsen och leder till fler olyckor. 

En positiv sida av repetitiva arbeten är att inlärningskurvan är brant. Personalen lär sig snabbare 

de arbetsuppgifter de har vid upprepning. Dessvärre är nackdelarna, såsom tristess och låg 

motivation stora vid repetitiva och monotona arbeten, vilka inte uppväger den positiva 

inlärningskurvan (Azizi et al., 2010). 

Vid en arbetsrotation, då personal får utföra olika arbetsuppgifter vid olika tillfällen, 

eller vid olika arbetsstationer, är det inte enbart motivationen som ökar, utan även personalens 

förmåga att hantera förändring (Azizi et al., 2010). Flexibel personal kan skapa en buffert mot 

osäkerheter och framförallt ökar det arbetstillfredsställelsen.  

Det finns många delar i arbetet som påverkas vid tristess och brist på motivation. 

Minskad närvaro på arbetsplatsen, ökad olycksrisk, minskad prestation och brist på 

arbetstillfredställelse är några exempel (Azizi et al., 2010). Ofta är det arbetets utformning som 

medför att repetitiva eller ostimulerande uppgifter måste utföras, exempelvis arbete vid löpande 

band eller arbete vid en maskin där man själv inte får bestämma arbetstakten. Bristande 

motivation är situationsbaserad och kan motverkas genom små förändringar (Azizi et al., 2010; 

Herzberg, et al., 1959, Mayo, 1930). 
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Teori 

Utgångspunkten för att skapa en teori  om motivation är en ansats till att försöka förstå 

vad som motiverar individen. Motivation är situationsbaserad (Azizi, et al., 2010; Lundberg, 

Gudmundson & Andersson, 2009) vilket innebär att teorin antingen kommer vara bunden till en 

viss situation eller bredare där  alla situationer täcks.  

 

Maslows behovstrappa 

Maslows teori om motivation (Maslow, 1943) är en relativt bred motivationsteori som 

består av en hierarkisk trappa, där varje behovssteg måste uppfyllas innan individen drivs till 

nästa steg, av totalt fem behovssteg: 

- Fysiska behov: mat vatten, sömn och värme. 

- Trygghetsbehov: skydd, säkerhet, och arbete. 

- Behov av gemenskap: samhörighet, att tillhöra en grupp. 

- Uppskattning: självrespekt, självförtroende, erkännande, bli accepterad som den man är. 

- Självförverkligande: uttrycka sin personlighet, samt att kunna utveckla talanger och 

intressen. 

 

Figur 1.  

Maslows behovstrappa, (fritt efter Maslow, 1943) 

När ett steg är uppfyllt kan detta steg inte fungera som motivation, utan man drivs till 

nästa steg (Maslow, 1943). När de fysiska basbehoven är tillfredställda motiveras individen av 

trygghetsbehoven och sedan behovet av gemenskap därefter uppskattning och till sist 
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självförverkligande (Maslow, 1943). Enligt Maslow är de grundläggande behoven, som kallas B-

behov, de tre första stegen i pyramiden. Dessa måste tillfredställas för att individen ska kunna gå 

vidare till de högre behoven som Maslow kallar D-behov, vilka är status och självförverkligande. 

Externa belöningar tillfredställer endast de lägre behoven B-behoven i Maslows behovstrappa 

(Maslow, 1943). Individer som har hög inre motivation kommer försöka tillfredställa högre 

behov, D-behov, genom väl utfört arbete. 

Uppskattning karaktäriseras av att tillhöra, uppskattas och erkännas av andra och när 

detta behov har blivit tillfredställt strävar individen mot självförverkligande. Enligt Maslow 

(1943) är det endast få individer som når stadiet av självförverkligande utan de flesta stannar vid 

det fjärde, nästsista steget. Det kan ses som problematiskt (Hofstede, 1984)  att Maslow är så 

strikt i sin bedömning av vad som krävs för att ett behov ska vara tillfredställt.  

Hofstede (1984) har kritiserat Maslows teori för dess rangordning. Hofstede ifrågasätter 

tesen att ett behovssteg måste vara tillfredställt innan nästa steg kan tillfredställas. Hofstede 

menar att Maslows rangordning baseras på individualistiska samhällens värderingar. I ett 

kollektivistiskt samhälle kommer gemenskaphetsbehovet att ligga högre än det gör i Maslows 

trappa (Hofstede, 1984). Herzberg (1965) menar att Maslows teori är ofullständig. Lägre behov 

blir kanske inte alltid tillfredställda. Herzberg menar istället att det översta steget i Maslows 

behovstrappa, självförverkligande, är något som individer alltid kommer sträva efter. Även om 

Herzberg (1965) har argumenterat mot användbarheten av Maslows teori så ligger Maslows teori 

som grund för utformandet av Herzberg och kollegors (1959) teori.  

 

Herzbergs hygien-motivation-teori 

Herzbergs et al. (1959) teori om motivation skapades redan på 50-talet, men är 

fortfarande aktuell. Motivationsteorin som Herzberg och kollegor utvecklade innebär att det finns 

av två olika faktorer som påverkar motivationen, hygienfaktorer och motivatorfaktorer. 

Hygienfaktorerna finns för att motverka otillfredsställelse, och motivatorfaktorerna är sådana som 

ökar arbetstillfredsställelsen och motiverar individen, (tabell 1). Den anställde upplever 

otillfredsställelse vid dåliga arbetsförhållanden och dålig arbetssäkerhet. Arbetstillfredställelse 

kan upplevas exempelvis när personal känner att de får erkännande för sin prestation, vilket är del 

av motivatorfaktorerna. Motivatorfaktorerna är uppgiftsorienterade då det är genom olika 
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arbetsuppgifter som man kan höja sin kompetens och förfina sin förmåga. Hygienfaktorerna 

bidrar inte till att individen utvecklas, utan fungerar endast som faktorer att minska eller 

motverka arbetsotillfredställelse. Utveckling sker genom utmaningar som ger individen möjlighet 

att förfina sin förmåga (Herzberg, et al., 1959). Det bör hållas i åtanke att de två faktorerna är två 

olika aspekter och inte två sidor av samma mynt. 

 

Tabell 1.  

Herzbergs : Två-faktor teori (fritt efter Herzberg, et al., 1959) 

 

Motivator-faktorer  Hygien-faktorer 

Prestation   Lön och förmåner 

Erkännande   Företagspolicy och Administration 

Arbetet i sig   Relation med kollegor 

Ansvar   Kontroll 

Befordran   Status 

Utveckling   Arbetssäkerhet 

   Arbetsförhållanden 

   Privatliv 

 

Notera att bland annat lön är kopplat både till hygienfaktorerna, och till motivator-

faktorerna, även om lön, enligt Herzberg och kollegor (1959), hamnar främst under 

hygienfaktorerna och därför placeras i denna kategori. Alla faktorer i modellen har en viss 

koppling till såväl motivatorfaktorer som hygienfaktorer, men laddar starkast under respektive 

rubrik. Detta kan återspegla Herzbergs och kollegors ambivalens inför hur de olika faktorerna är 

kopplade till motivationen.  

Herzberg et al. motivatorfaktorer motsvarar faktorer som är kopplade till inre motivation 

och hygienfaktorerna kan kopplats till yttre motivation. Inre motivation är kopplat till Herzbergs 

och kollegors motivatorfaktorer eftersom den är relaterat till en glädje av att utföra arbetet i sig. 

Herzberg (1965) har argumenterat för att det ska vara är arbetet i sig som ska fungera som 

motivation. Idén att arbetet i sig ska fungera som motivationsfaktor var en radikal tanke på 50-

talet (Herzberg, et al., 1959). Hygienfaktorerna är faktorer som finns för att minska en 

otillfredsställelse hos individen och inte för att öka arbetstillfredsställelsen, vilket särskiljer den 

från den yttre motivationen som kan fungerar som en faktor att öka motivationen (Deci, 1972). 
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Lön, som återfinns som en hygienfaktor i Herzbergs teori är exempel på en yttre 

motivationsfaktor enligt Deci (1972).  

 

Kritik mot Herzbergs teori 

En kritik mot Herzbergs teori är att pengar och kollegor båda kan ses som stor 

motivationsfaktorer (Lundberg, et al., 2009) Detta är dock något som Herzberg själv påpekar i sin 

artikel från 1965 (Herzberg, 1965). Herzberg använder bibliska återblickar för att exemplifiera 

sin teori, något som kan kännas förlegat i dagens samhälle. Fler forskare (Lundberg et al., 2009)  

har utvecklat Herzbergs teori så den har blivit bättre anpassad till dagens samhälle. Teorin har 

även kritiserats för att vara för begränsad, men har sin styrka i att tydliggöra inre 

motivationsfaktorer och därför är användbar för denna studies syfte.  

 

Faktorer 

Olika faktorer motiverar olika människor. Tidigare studier pekar på flera olika faktorer 

som påverkar motivationen. Faktorer som har studerats är; sociala relationer (Huddleston & 

Good,  1999; Lundberg, et al. 2009; Schwartz, 1992; Zakeri, Olomolaiye, Hol, & Harris, 1997), 

en god arbetsmiljö (Chandler et al., 2009; Zopiatis & Constanti, 2007), lön (Herzberg, 1965; 

Huddleston & Good, 1999), värderingar (Schwatz, 1992), uppskattning och intressant arbete 

(Chandler et al., 2009;  Lundberg, et al., 2009; Zopiatis & Constanti, 2007), medan Hackman och 

Lawler (1971) menar att det är variation i arbetet och autonomi som är faktorer som höjer den 

inre motivationen. Det finns en stor diskrepens mellan studierna. Några av dessa faktorer 

granskas nedan. 

När en handling följs av en förstärkning ökar chansen att den ska ske igen (Deci, 1972). 

Belöning ökar produktiviteten. Denna ansats proklamerar externa belöningar (ibid). Individer 

som får betalt spenderar mindre tid på en uppgift än de som inte får betalt. Förklaringen är att de 

som får pengar för att utföra en uppgift kopplar utförandet av uppgiften till lön eller belöning och 

inte till glädjen att utföra den (ibid). Individer som motiveras av externa belöningar kommer 

enligt Deci (1972) inte att utföra något arbete när belöning inte finns som alternativ, vilket även 

kommer att leda till att deras inre motivation sjunker. Pengar används för att öka produktionen, 

men det finns inget belägg enligt Farr (1976) att det skulle minska den inre motivationen. 
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Herzberg har konstaterat att pengar innebär överlevnad, denna slutsats är kopplad till Darwins 

teori om det naturliga urval. Pengar är en symbol för det naturliga urvalet i den ekonomiska 

djungeln (Herzberg, et al., 1959). 

Det finns olika typer av belöningar och straff som kan fungera som motivation för 

personal. Deci (1972) har konstaterats att de som får verbal belöning är mer internt motiverade än 

de som inte blir belönade. Hot och monetär belöning har samma effekt på personalen, båda 

sänker den interna motivationen. Verbala och monetära belöningar är två typer av belöningar som 

har olika effekt på den interna motivationen hos personalen. Verbal belöning, exempelvis positiv 

feedback, urskiljs inte från de känslor av tillfredställelse som personalen får av att göra en 

aktivitet i sig. Enligt Deci (ibid) har individen alltså svårt att särskilja positiva känslor som följer 

av att utföra uppgiften i sig samt de känslor hon får av positiv feedback. Den verbala belöningen 

stärker den interna motivationen då det kopplas samman med ett positivt värde av att utföra 

uppgiften. 

Genom att ge personal yttre belöningar har ledningen som syfte att kontrollera 

personalens beteende så att den ska göra det som förväntas. Detta system har fördelar för att 

motivera personalen men även begränsningar. En begränsning är att det endast är vissa typer av 

belöningar som kan ges externt (Deci, 1972). Pengar kan definitivt fungera som motivation, men 

kan som konsekvens få att den inre motivationen minskar.  

To use money as an extrinsic motivator (or controller) of behavior it has to be 

administrated contingently. However, we have seen that not only are there many 

difficulties in making such a system work effectively, but also such a system 

decreases intrinsic motivation  (Deci, 1972, s 227).  

Lön fungerar endast som en ytlig motivationsfaktor enligt Deci (1972), vilket är i linje 

med Herzbergs et al. motivationsteori. Om personal får allt för stor monetär belöning blir den 

beroende av denna belöning för att utföra en uppgift. För mycket feedback, eller verbal belöning 

får en negativ effekt, då detta kan skapa ett beroende hos individen på samma sätt som hon blir 

beroende av monetär belöning (Deci, 1972). Om negativ feedback, såsom kritik eller 

anmärkningar, ska ges ska detta vara i mycket små doser så individen kan se detta som en 

utmaning, vilket i sin tur ökar den inre motivationen. För mycket negativ feedback hotar 

personens känsla av kompetens (Deci, 1972). 



12 
 

Zakeri et al. (1997) menar att monetära belöningar är den största motivationsfaktorn, 

men i linje med Herzberg (1965)  resonemang är pengar även en källa för missnöje. Dålig 

arbetsmiljö är också en faktor som skapar missnöje. Att klättra på karriärstegen ses som 

bekräftelse på ens förmåga och ansträngning i arbetet och att inte bli erkänd som en orsak till 

missnöje, vilket är i linje med Herzbergs och kollegors motivationsteori.   

Det förekommer arbetsplatser och länder där sannolikheten att få lön utbetalad på 

bestämt tid inte ses som självklar och arbetssäkerheten inte är så stor. Zakeri et al. (1997) utförde 

en studie i Iran, där de största motivationsfaktorerna var att lönen skulle vara rättvis, man skulle 

få betalt för utfört arbete samt betalning skulle ske i tid. Att få lön i tid är viktigt i Iran eftersom 

det ofta sker förseningar i utbetalning (Zakei et al. 1997). När detta kopplas till Herzberg och 

kollegors teori kan det tydligt utläsas att hygienbehoven inte är tillfredställda och en effekt av 

detta är att dessa behov först kommer strävas att tillfredställas innan individen strävar efter att 

tillfredställa motivatorfaktorer (Herzberg, et al. 1959).  

Det är svårare att främja den inre motivationen än den yttre, då inre motivation härleds 

från att individen blir motiverad av arbetet i sig (Deci 1972). Deci påpekar även att om individen 

är motiverad av jobbet i sig driver detta personen att göra ett bra jobb. En vilja av att utföra ett 

bra jobb är ett resultat av att man får tillfredsställelse av att utföra sitt arbete och sina 

arbetsuppgifter väl.  Främjandet av den inre motivationen bör fokusera på högre satta behov, 

Maslows D-behov och Herzbergs och kollegors motivator-faktorer, där belöningen kommer från 

individen själv. Det är således viktigt att personal blir personligt involverade i sina arbeten då 

detta innebär att arbetet kommer att utföras väl. Om de värderingar som finns på företaget 

överresstämmer med ens egna värderingar kan det bidra till att den inre motivationen höjs och 

fungera som motivationsfaktor (Schwartz 1992). Motivation till att arbeta kan komma från 

personliga mål eller värderingar . 

Deci (1972) menar att det bästa sättet att motivera individen är att arbetet fokuseras 

kring de faktorer som främjar den inre motivationen och att belöningar ska ges genom yttre 

faktorer. Deci (ibid) har funnit två väsentliga aspekter för att höja personalens inre motivation. 

1. Skapa arbetsuppgifter som är intressanta och där kreativitet behövs. Där man tar tillvara 

på de inre resurser som individen har. 

2. Involvera personalen i beslutsfattandet. Särskilt i de processer som har med individens 

arbetsuppgifter att göra, på så sätt känner de sig som aktiva agenter i arbetet de utför. 
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Lundberg et al.(2009) testade Herzbergs och kollegors teori och applicerade den på 

säsongsarbetare. Det visade sig att även i denna kontext var de anställda mindre intresserade av 

pengar och mer intresserade av att hitta nya vänner och kollegor. Det kan vara problematiskt att 

försöka motivera säsongsarbetare då ett kontinuerligt motivationsarbete försvåras eftersom det 

kan vara svårt att förutsäga vilka som kommer tillbaka nästa säsong.  

Sociala interaktioner var en av de viktigaste motivationsfaktorerna hos de 

säsongsarbetare som inte bodde på plats. Denna studie stödjer Herzbergs och hans kollegors teori 

(Herzberg et al, 1959). Lön var viktigare för de som bodde där året runt, men att möta nytt folk 

och nya vänner kompenserade för en låg lön, vilket är i linje med Herzbergs et al. teori. 

Hygienfaktorerna, såsom lön, hade betydelse för generell tillfredställelse på arbetet. Det är 

centralt för chefer att tillgodose dessa. Lika viktigt ansåg Lundberg et al. (2009) att information, 

kunskap och träning var för att personalen skulle förbli motiverade. Herzberg (1965) menade att 

varken pengar eller kollegor skapar arbetstillfredställelse och endast ytligt sett motiverar 

individen. En litteraturgenomgång visar  att detta är omdiskuterat och invändningar har gjorts av 

bland andra Lundberg, et al. (2009). Personal motiveras av olika faktorer som oftast är 

situationsbaserade. 

Könsskillnader när det gäller motivationsfaktorer på arbetsplatsen är något som blivit 

omdebatterat i stor utsträckning, men enligt  Zopiatis och Constanti (2007) motiveras män och 

kvinnor av samma faktorer. Faktorer som arbetet i sig, utmanande uppgifter och goda relationer 

med kollegor bedöms vara faktorer som skulle kunna få iranierna att bättre trivas på sin 

arbetsplats. 

 

Chefer och produktivitet 

En dålig arbetsmiljö kan innebära att högt motiverade individer inte kommer att vara 

produktiva även om de är motiverade. Bra miljö kopplas på så sätt till motivation och 

prestationsförmåga (Zakeri et al. 1997; Zopiatis & Constanti, 2007). Arbetsmiljön är en faktor 

som är starkt sammankopplad med motivationen. Att skapa en motiverande och positiv miljö är 

viktigt för att nå utsatta mål. Chefer kan på så sätt skapa en miljö där de anställda trivs 

(Lundberg, et al., 2009), något som Herzberg (1965) framför som en del av hygienfaktorerna.  

För att skapa en positiv omgivning så menar Zopiatis och Constanti (2007) att sociala 

aktiviteter är av stor vikt, då omotiverade personal tenderar att vilja sluta sin anställning och att 
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produktiviteten hos de omotiverade minskar. Det är viktigt att skapa en stimulerande miljö för de 

anställda då detta kan leda till att värdefulla individer till högre utsträckning stannar kvar samt att 

personalen känner ett positivt tillmötesgående vilket skapar en mer motiverad personal 

(Huddleston & Good, 1999; Zopiatis & Constanti, 2007). 

Herzberg poängterar i sin artikel (Herzberg, 1965) att det bör läggas mer kraft på att 

motivera och på så sätt skapa en god stämning på arbetsplatsen och bättre förutsättningar för 

personalen. Även om studien är gjord 1965 tar den upp en intressant ståndpunkt, cheferna 

behöver utbildas för att få en bättre förståelse för behovet av självförverkligande hos de anställda, 

och detta gäller än idag. 

Det är viktigt att en god relation mellan chefer och anställda skapas, då det leder till 

ökad  prestation hos personalen (Zakeri et al., 1997). För att öka produktiviteten hos de anställda 

måste det finnas en samstämmighet mellan chefen och den anställde (Huddleston och Good, 

1999). Personalens interna motivationsfaktorer har större betydelse för motivationen än den yttre, 

Ett intressant arbete fungerar exempelvis bättre som motivationsfaktor än t.ex. lön.  Chefer bör 

fokusera på inre motivation och försäkra sig om att de anställda får en känsla av tillfredställelse 

av det. De gör det hjälper inte att bara ha ett fint kontor och en bra arbetsmiljön till förfogande. 

En god arbetsmiljö skapar bra förutsättningar för de anställda men största fokus bör ligga på inre 

motivation (Zopiatis & Constanti, 2007) 

Det är viktigt att veta vad som motiverar den anställde samt vilka belöningssystem som 

bör finnas till förfogande, samt vad som mest gynnar både chefer och personal. Det kan även 

påpekas att personal samt chefer och överordnade kanske inte har samma uppfattning om vilka 

motivationsfaktorer som är av störst vikt för den anställda (Huddleston & Good, 1999). 

 

Tandläkarstudenter 

Motiven för att studera tandvård kan skilja sig åt beroende av tid och land.  I en studie 

gjord i England tillfrågades tandläkarstudenter om bakomliggande orsaker till varför de ville 

arbeta inom tandvården. Många av de tillfrågades svar var kopplade till personliga intressen 

bland annat vad de ansåg som attraktivt, såsom professionell status, finansiella belöningar, 

livskvalité och flexibilitet, tillsammans med yrkets natur. Samtidigt var det flera studenter som 

framförde viljan att hjälpa patienter (Gallagher, Clarke och Wilson, 2007). Skillnaden mellan 

England och Danmark var de generella motiven att studera till tandläkare. Generellt var de 
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viktigaste motiven i Danmark att få arbeta med människor, genom att få möjlighet att arbeta inom 

hälsovården och att kunna hjälpa människor. Den mest intressanta fyndet var den altruistiska 

faktorn. De flesta studenter visar altruistiska motiv att studera enligt Vigild och Schwartz (2001). 

I England däremot dominerade synen på personligt intresse för studieval/yrkesval (Gallagher et 

al., 2007). Danska tandläkarstudenter kan tänkas likna svenska studenter i större utsträckning, då 

svenska studenter kan tänkas studera även i Danmak om de inte kommer in på 

tandläkarutbildningen i Sverige. 

Personliga intressen var en faktor som tandläkarstudenterna i England såg som viktig 

liksom att tandläkaryrket är ett relativt flexibelt yrke. Det upplevs som viktigt att kunna jobba 

mer flexibelt när annat får högre prioritet som barn eller andra intressen. Det påpekas att 

studenternas syn på karriären kan ändras när de väl kommer ut i arbetslivet (Gallagher et al., 

2007). Andelen kvinnor som sökt sig till tandläkarutbildningen har inte ökat enligt Vigild & 

Schwartz (2001). Andelen var emellertid hög och hade inte förändrats över tid. I den 

longitudinella studien gjord i tre omgångar över 22 år, fanns inte några könsskillnader (Vigild & 

Scwrats, 2001). 

 

Vårdyrket 

Vårdyrket representerar i detta avsnitt både sjukvård och tandvård då dessa två 

yrkeskategorier båda är vårdande yrken, men studier gjorda enbart inom tandvården är relativt 

begränsade. Arbetets olika delar kännetecknas av bland annat beslutsfattande, kreativitet och att 

få utnyttja sin förmåga. Dessa delar är kopplade till den inre motivationen. Vårdyrket förändras 

kontinuerligt, ny teknologi införs, arbetskraften förändras och kraven från patienterna blir högre 

(Kontodimopoulos et al., 2009). Detta kan vara några anledningar till också att faktorerna som 

påverkar motivationen förändras, vilket kräver en ökad medvetenhet hos chefer om vikten av att 

anpassas efter förändringarna, och tänka på att personal inte motiveras av samma faktorer som 

förr (Sennett, 2006).  

Tills nyligen har det funnits en allmän tanke att sjukvårdspersonal motiveras av 

altruistiska motiv och att arbetsmiljön inte spelar större roll (Vigild och Schwartz, 2001). Denna 

tanke har utmanats av Malik, Yamamoto, Seuras, Malik och Sauerborn (2010) som nämner andra 

faktorer som mer motiverande: att hjälpa andra, respekt från arbetskamrater chefer och patienter 

och bra lön i relation till sin arbetsgrupp.  
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Andra (Janssen, De Jonge & Bakker, 1999) menar den inre arbetsmotivation är positivt 

relaterad till arbetskvalité, dvs. till de delar av ens arbete som är utmanande; som att använda 

olika färdigheter eller kunskap, autonomi och möjligheter att lära.  

Kontodimopoulos, Paleologou och Niakas (2009) har gjort en jämförande studie mellan 

läkare och sjuksköterskor och menar att den största motivationsfaktorn för läkarna var prestation, 

detta följt av lön och ersättning som kom på andraplats. Sjuksköterskorna å andra sidan menade 

att arbetskamrater var efterföljande prestation istället för lön. Detta kan vara ett resultat av den 

låga lön som sjuksköterskor har i jämförelse med läkarna. 

En skillnad som rapporterades mellan män och kvinnor var att män i större utsträckning 

motiverades av karriärmöjligheter och att kvinnor blev mer motiverade av sociala 

belöningssystem (Malik et al., 2010) . Lön är inte är den största motivationsfaktorn för kvinnor 

då Malik et al. (2010) menar att sociala faktorer höjde den inre motivationen i större utsträckning 

än monetära faktorer. Att hjälpa patienter, som är en del av den sociala aspekten, rapporterades 

som den största motivationsfaktorn för att höja den inre motivationen, detta följt av respekt och 

karriärmöjligheter (Malik et al. 2010). 

En studie av Chandler, Chonya, Mtei, Whitty och Reyburn (2009) understryker 

betydelsen av lön som den största motivationsfaktorn även om andra faktorer också är viktiga. 

Det är först när lönen har nått tillfredställande mått som de anställda kunde rikta fokus mot 

organisatoriska mål. Chandlers et al. (2009)  studie är ytterligare en av många som stödjer 

Herzbergs et al. teori att lönen är en ytlig motivationsfaktor som endast verkar i syfte att minska 

otillfredställelse. Vårdpersonal kan i en sådan situation se monetära belöningar som viktigare än 

andra typer av belöningar som erkännande eller uppskattning av chefen eller kollegor. Det är 

därför viktigt att tänka på att det finns olika typer av belöningar som kan höja den inre 

motivationen (Chandler et al., 2009). 

Det finns även faktorer som sänker motivationen hos personalen. Enligt Malik et al 

(2010) var dålig lön och att inte bli respekterad återkommande faktorer som sänkte den inre 

motivationen för både män och kvinnor. Janssen, De Jonge & Bakker (1999) menar att en hög 

grad av emotionell utmattning, vilket är ett resultat av att arbetsbördan är för hög kan sänka 

motivationen. Det är också möjligt att ju mer man ogillar sitt arbete desto större sannolikhet är 

det att individen lämnar arbetet. Dålig arbetsmiljö och mindre personlig- och social tid samt stor 

arbetsbörda är andra faktorer som sänker motivationen hos personalen (Malik et al., 2010).  
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Emotionell utmattning är bland annat kopplat till brist på stöd från arbetskamrater. Om 

ledningen vill öka den inre motivationen hos personalen måste fokus läggas på arbetsinnehåll, 

mer varierande arbetsuppgifter, mer självständigt arbete och mer feedback. För att motverka eller 

reducera utbrändhet kan det vara värt att uppmärksamma kvalitén på de sociala relationerna på 

arbetsplatsen. Socialt stöd från kollegor och chefer kan vara till stor hjälp för att motverka 

emotionell utmattning och för att motverka att personalen slutar. Det ger också större möjlighet 

att växa (Janssen et al., 1999).  

Det finns en viss tvetydighet inom forskningen om vilka motivationsfaktorer som höjer 

den inre motivationen. Detta har varit problematiskt vid sammanställnigen av litteraturen, då 

synen på motivation ser olika ut beroende på kontext och tidsanda  (Huddleston & Good, 1999). 

Det finns få studier om motivation inom tandvården. Det läggs stor vikt på motivation inom 

vårdyrket i stort, men det finns stora glapp inom forskningen om tandvården och motivationen 

som följer inom denna yrkeskategori. Arbetsmotivation kan kopplas till alla yrkeskategorier. Men 

vilken typ av arbetsmotivation finns inom tandvården?  

 

Syfte 

Många studier som ha gjorts handlar till stor del om hur utvecklandet av olika 

motivationsprogram ska hjälpa den anställde att bli mer motiverad. Motivation är ett personligt 

fenomen vilket öppnar upp för frågan hur den enskilde individen ser på motivation och vilka 

faktorer som är viktigast för henne. Denna studie vill bidra till att få en djupare förståelse kring 

de faktorer som höjer den inre motivationen inom tandvården, samt hur ledningen skulle kunna ta 

lärdom av resultatet för att förbättra arbetsplatsen för de anställda.  

 

Frågeställning 

Vilka faktorer höjer den inre motivationen hos tandvårdspersonal? Vilken är den 

bakomliggande orsaken till dessa faktorer? 
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Metod 

Genom en kvalitativ ansats gör denna studie en granskning av olika motivationsfaktorer 

som finns inom tandvården. Studien fokuserar på mer än enbart monetära motivationsfaktorer. 

Tidigare studier pekar på att pengar och lön är en stor motivationsfaktor. Personal får lön för 

utfört arbete och blir motiverad av arbetet för att de får lön. Men kan det som inte står i avtalet 

motivera personal att arbeta hårdare, bli mer produktiv och vilja stanna kvar på arbetet? 

 

Tolkning 

Vid tolkning av denna studie måste uppmärksamhet ägnas åt komplexiteten av intervjun 

som ett socialt fenomen. Att synliggöra olika aspekter av intervjun är därför av intresse 

(Alvesson, 2003). Människan reagerar på sin omgivning och ger den mening. Problemet är att 

alla inte reagerar på samma sätt inför olika företeelser och det är dessa skillnader och likheter 

som kommer att skildras i denna studie (Lindén & Szybek, 2003). Hur en individ upplever det 

som sker, vad hon väljer att återberätta är av intresse i denna studie. 

I intervjusituationen blir kunskap individualiserad, situationsbaserad och präglad av 

tidsandan. Att validera denna kunskap kan därför ses som problematiskt, samtidigt som det är 

denna information som eftersökts  (Lindén & Szybek, 2003). Hur en företeelse uppfattas beror till 

stor del på vem det är som uppfattar den. Intervjupersonernas livsvärld är avgörande för detta. 

Det är speciellt av vikt att tänka på de varierande perspektiv som intervjuer genererar. 

Alvesson (2003) menar att användandet av olika metaforer kan ge en överblick och kan 

synliggöra det dolda genom olika perspektiv och vokabulär. Det har konstaterats (Alvesson, 

2003) att intervjun är en komplex social situation. Det är på denna grund som Alvesson anser att 

intervjun endast kan studeras som ett fenomen i sig och vad intervjupersonen förmedlar inte kan 

användas som objektiv information i en studie. Om denna åsikt anammas kan intervjun som 

kunskapskälla förkastas. Samtidigt kan det noterats att fenomenologin ser individer som bärare av 

just den kunskap som eftersökts, nämligen erfarenheter och upplevelser (Lindén & Szybek, 

2003). Vid detta förhållningssätt så skulle det vara ofördelaktigt om intervjun inte kunde 

användas som ett medel att få kunskap om individen. Fenomenologin kan liknas grundad teori 

(Parker, 2005). Det är med inspiration av grundad teori och det fenomenologiska 

tillvägagångssättet som tolkningen av resultatet i denna studie sker. I grundad teori ses individen 
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som kunskapsbäraren, likaså i det fenomenologiska tillvägagångssättet (Husserl, 1960; Parker, 

2005).  

Tankar, upplevelser, relationer med mera, som en person har, är inte statiska utan en 

pågående process, vilken är högst subjektiv. Subjektiviteten är av störst intresse för den 

fenomenologiska forskningsprocessen. För att studera människor och mänskliga interaktioner 

måste meningen som olika aktivteter har kunna beskrivas (Husserl, 1960; Lindén & Szybek, 

2003). Fenomenologin beskriver upplevelse, känslor och tankar. Den kan även gå steget längre 

och utforska varifrån upplevelser och perceptioner kommer från.  

Det finns ett antagande om att de frågor eller den information som sänds ut av 

intervjuaren, upplevs på samma sätt av intervjupersonen. Vad de intervjuade tänker och vad 

intervjuaren vill att de ska tänka överensstämmer inte alltid, vilket kan ses som problematiskt i 

flertalet situationer (Alvesson, 2003). Detta kan delvis lösas genom en tylighet från intervjuarens 

sida, även om det alltid kommer finnas risk för missuppfattningar och feltolkningar (Kvale, 

2006). 

Identiteten som påkallas i intervjun formar svaren som ges. Om intervjupersonen 

intervjuas som kvinna, ledare, fru eller chef så påkallas olika identiteter och såväl olika sätt att 

tolka intervjun. Även om intervjupersonen är densamma så skiljer sig både svar och tolkningar 

(Alvesson, 2003). Om det finns en medvetenhet hos intervjuaren om vilken identitet som har 

påkallats i intervjusituationen så kan detta leda tolkningen i rätt riktning, även om det kan finnas 

dolda identiteter hos intervjupersonen (Kvale, 1996). 

I samhället som den intervjuade lever i råder en viss kultur. Det råder på samma sätt en 

viss företagskultur på en vårdinrättning. Kulturella skript påverkar de svar som 

intervjupersonerna ger. Det påverkar även tolkningen om det inte finns en medvetenhes hos 

forskaren att olika kulturella skript kan användas för att uttrycka sig eller förklara ett viss 

fenomen. Intervjupersonerna använder ett visst ordbruk eller lutar sig på kulturella antaganden. 

(Alvesson, 2003). När forskaren befinner sig i samma kultur, samhällsmässigt, kan det vara 

lättare att förhålla sig till de antaganden och kulturella skript som återges av intervjupersonen. 

Den stora problematiken inträffar vid en helt nytt kulturellt möte, där andra oskrivna lagar, regler 

eller antagandet återfinns (Kvale, 1996). 

Individen vill presentera sig själv i god dager (Alvesson, 2003). Detta är problematiskt 

för all typ av forskning och är i många fall svårt att undvika. Samtidigt gäller detta även i 
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vardagslivet och i affärslivet, vilket gör att individensframtoning representerar en del av hennes 

personlighet och del av den bild hon önskar framhäva. 

Samtalet kan behandlas som en politisk handling, i bred bemärkelse, där alla handlingar 

kan tolkas med syftet att det ska framställa kliniken i god dager och dölja det mindre fördelaktiga. 

(Alvesson, 2003). Om intervjupersoner ser till den politiska naturen på avdelningen kan svaren 

konstrueras så de gynnar individen eller organisationen. Forskaren kan tro att garanterad 

anonymitet kan reducera politiskt tänkande men detta vet inte intervjupersonen alltid. Kanske är 

telefonintervjuer ett alternativ för att minska det politiska tänkandet. 

Språkbruk innebär en konstruktion av världen och en fråga kan generera oändligt många 

svar. Enligt Alvesson (2003) är detta ett stort problem. Samtidigt påpekar fenomenologerna att 

det är just detta som skapar en rikhet i de olika svar som en intervju kan skapa. Ingen livsvärld är 

den andre lik, och det är just livsvärldarna som är av intresse för fenomenologerna (Lindén & 

Szybek, 2003). 

Intervjupersonen tar del av en diskurs som socialt skapar uttryck av subjektivitet som är 

bundna av tid och rum (Alvesson, 2003). Detta ses inte som ett problem enligt fenomenologin, 

som menar att det är individernas livsvärldar som är av intresse för forskningen. Individens 

livsvärld är således även ett resultat av den diskurs hon lever i (Lindén & Szybek, 2003). Om 

man uppmuntrar intervjupersonen att tala om ett fenomen med andra ord när denna använder 

jargong kan detta leda till svar som inte är kulturellt inrutade. På samma sätt kan det vara bra att 

uppmuntra till omstarter eller komma tillbaka till samma tema senare i intervjun.  

Alvesson (2003) talar om andra sätt som kan bidra till mer fritt tal om olika fenomen 

bland annat att meddela att studien inte kommer rapporteras tillbaka till företagen. Detta kan dock 

leda till att intervjupersonen ser studien som irrelevant och inte engagerar sig i intervjun. 

Dynamiken i situationen är viktig att uppfatta för att förstå hur och varför historier berättas samt 

hur de fungerar.  

Frågan kan ställas om det endast är delade livsvärldar som rapporteras i denna studie 

eller de individuella livsvärldarna återspeglas i de svar som ges. För att få en så grundlig bild som 

möjligt har intervjuerna analyserats för att finna likheter och skillnader. Det har argumenterats för 

(Husserl, 1960) att det är den individuella subjektiviteten som är av störst intresse i forskningen. 

Det är individen som i centrum. Varje individ är en kunskapskälla. 
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Validitet 

Hur språket konstrueras påverkar synen på validitet Det finns en skillnad på hur ett 

fenomen uppfattas och beskrivs och hur detta fenomen verkligen är. Visserligen är denna 

problematik ofrånkomlig eftersom det alltid finns behov av att beskriva och kategorisera det som 

ses.  Att validera kunskap som sann sker endast efter vissa mönster och språkligt bruk, vilket kan 

sätta käppar i hjulet för tolkningar. Validering är ett sätt, eller en process för att tillgodose en grad 

av säkerställning att det som sägs överensstämmer med hur verkligheten ser ut. Frågan är inte att 

man ska säkerställa vad som sägs i relation till sanningen utan att man ska försöka beskriva hur 

“sanningen” uppfattas av olika individer (Kvale, 1996; Lindén & Szybek, 2003). Finns det 

överhuvudtaget något vi kan kalla sanning? Eller är det bara olika sätt att uppfatta verkligheten 

och företeelser som inte har en inneboende sanning? 

Man kan genom hypoteser hävda att något är sant. Att man har en liten del av sanningen 

inom räckhåll. Sedan måste en validering av denna hypotes göras för att visa att forskaren vet vad 

han eller hon pratar om. Men frågan kan även ställas om det inte finns andra sätt att validera sin 

kunskap. Att inte empiri, observation eller annat är nog. Sanningen om oss själva kan vara svårt 

för en utomstående att observera. Genom introspektion kan vi nå kunskap om oss själva som 

ingen annan kan nå  (Lindén & Szybek, 2003). Dessvärre är världen mer komplicerad än så. Vi 

existerar inte enbart för oss själva. Vi interagerar dagligen med andra och andras uppfattning om 

oss själva påverkar oss, och är en annan del av den sanning som vi är ute efter. Listan av 

intressanta infallsvinklar kan göras lång. Huvudsaken är att vara medveten om problematiken och 

veta vilken typ av intresseområde som ligger till grund för den studie som utförs. 

Generella validitetsfrågor samt relaterade problem kan inte lösas i förväg enligt 

fenomenologerna (Lindén & Szybek, 2003). Det kan i lokala fall vara så att det endast finns 

lokala lösningar på de frågor som ställs, allt handlar om kontexten. Validering bör ske stegvis 

genom hela processen, vilken kräver att processen ska vara tydlig och transparent. Validitet berör 

individer, eller den grupp av individer som studeras. Frågan om validitet är inte global utan lokal, 

därmed är en generell teori om validitet exkluderad då forskning om individers livsvärldar är 

kontextuell, lokal och sker i en viss region (Lindén & Szybek, 2003).  
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Reflexivitet 

Forskaren är del av den sociala värld som ska studeras, vilket kräver eftertanke och 

självutvärdering. Reflexivitet är enligt Alvesson (2003) medveten och konsekventa försök att se 

saker ur olika synvinklar och att undvika enbart en synvinkel eller vokabulär. Man kan till 

exempel flytta mellan olika tolkningar och vokabulär och utmana tidiga tolkningar, vilket gör att 

mer än bara ett resultat kan genereras. Agerande sker sällan utan politisk medvetenhet och 

självintresse. Det finns mer än ett sätt att få en bra förståelse för ett fenomen. Reflexivitet innebär 

att man arbetat med multipla tolkningar för att få ett klart, rikt och varierat resultat. Ett reflexivt 

tillvägagångssätt innebär att man kanske får ett helt annat resultat än det som ar tänkt från början 

(Parker, 2005). 

Reflexivitet växlar mellan att göra tolkningar och att utmana dem, vilket även innebär att 

man utforskar men än en mening av fenomenet. Det finns inga definitiva sanningar och alla 

synsätt är inte lika värda att utveckla. Alvesson (2003) menar att vi ska använda olika 

infallsvinklar för att vi inte ska fastna i en tankebana.  

 

Förförståelse 

Det kan vara svårt att bortse från eventuella fördomar och förutfattade meningar som 

forskare. Problemet med förförståelse är detsamma. Det kan dock  krävas viss förförståelse för att 

förstå ett fenomen, men den kan även hämma forskaren i dennes utforskning av nya områden, 

Alvesson (2003) påpekar detta problem. Att endast bekräfta sina förutfattade meningar leder inte 

till genuin forskning. Detta har påpekats av framför allt Popper (2000) som anser att forskaren 

skulle agna sig ät att falsifiera sin kunskap istället för att bekräfta den.  

Förförståelse och förväntningar avgör vilka frågor som ställs, hur de är formulerade samt 

vilka kategorier som skapas i en forskningsintervju. En fråga kan vara formulerad precis på det 

sätt som forskaren vill men intervjupersonen upplever den kanske annorlunda och forskaren får 

därmed kanske inte det svar som förväntades (Alvesson, 2003; Lindén, 2003). Att inte lita på den 

information som intervjupersonen tillhandahåller, trots risk för missförstånd, innebär att det finns 

en bristande tillit till personen som kunskapsbärare. Forskaren bör, vid användandet av det 

fenomenologiska synsättet, alltid ha i åtanke att det är individens upplevelser som är det centrala i 

forskningen (Husserl, 1960).  
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Att studera individen som sådan innebär att forskaren till fullo erkänner individens 

synsätt, vilket även innebär ett erkännande av den interna validiteten hos objektet. Alla individer 

bör behandlas som lika valida deltagare under hela forsningsprocessen (Lindén & Szybek, 2003). 

Alvesson (2003) menar dock att intervjupersonernas svar kan vara influerade av bland annat 

personlig vinning eller eventuellt tillbakahållande med hänsyn till företaget eller organisationen. 

 

Etik 

Alla svar i intervjuerna har behandlats konfidentiellt. Intervjupersonerna blev 

informerade om syftet och hur deras svar skulle behandlas. Informerat samtycke kom både från 

överordnade och intervjupersonerna själva. Konsekvenserna av studien anses inte som farliga 

eller skapa lidande för intervjupersonerna, eller kliniken. Det är individuella livsvärldar som 

återspeglas i intervjuerna, och syftet med studien är inte att generalisera intervjupersonernas svar 

till en bredare grupp. Psykologisk forskning bör skapa vetenskaplig kunskap som bidrar till att 

villkoren förbättras för individer. Att utnyttja individer eller på något sätt ge intryck av att 

forskningen kommer användas i annat än i forskningssyfte kan missleda intervjupersonerna, 

vilket kan ha konsekvenser för både resultat och påverka individen negativt (Kvale, 2006). 

 

Deltagare 

I denna studie deltar åtta kvinnor från en tandvårdsklinik i södra Sverige. Chefen på 

avdelningen kontaktade intervjupersonerna som var villiga ett delta i studien, och valdes för att 

representera de olika yrkeskategorierna på avdelningen. Könsfördelningen på avdelningen 

återspeglades även i studien. Tre kategorier var representerade från avdelningen, tandsköterskor, 

tandläkare samt administrativ personal. 

 

Instrument 

Banspelare, papper och penna samt intervjuguide (bilaga 1). Intervjufrågorna kretsar 

kring olika faktorer som påverkar den inre motivationen 

 

Procedur 

Denna studie utförs med hjälp av djupgående intervjuer för att ge intervjupersonerna 

möjlighet att tala fritt kring olika teman. Denna kvalitativa ansats kan tillsammans med 
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litteraturgenomgången besvara hypotesen i studien mest utförligt. Syftet med djupare intervjuer 

är att få en djup förståelse för det fenomen som studeras. Kvale (2006) menar att ett kriterium för 

en bra intervju är korta frågor och långa svar. Intervjuaren skall vara mer tillbakadragen än aktiv. 

Denna studie genomförs genom intervjuer med personalen på tandvårdskliniken. Chefen 

på avdelningen kontaktades före utförandet av intervjuerna för att ge sitt medgivande till 

intervjuernas genomförande. Varefter intervjuerna genomfördes vid två tillfällen. Intervjuerna var 

semistrukturerade, för att ge utrymme för utförligare svar (Kvale, 1996). Studien görs med hjälp 

av djupare intervjuer för att få en tydlig bild av de livsvärldar som finns på kliniken vilka inte 

baseras på förutfattade meningar eller idéer. Livsvärldar kommer från individens dagliga 

aktivvitet. Att dela livsvärld innebär att individer delar olika typer av aktiviteter. Det som är 

intressant ur en fenomenologisk synvinkel är att hitta den mening som aktiviteter, situationer, 

relationer och upplevelser som personen har (Lindén & Szybek, 2003).   

Resultat 

För att besvara frågan om vilka faktorer som höjer den inre motivationen inom 

tandvården har frågor (bilaga 1) ställts till personalen på kliniken och dessa kommer redovisas 

nedan. Intervjuerna transkriberades ordagrant och skrev ut. De teman som finns framträdde 

genom en process om tre delar. Del 1 innebar en analys av alla svar för sig, del 2 innebar att hitta 

teman för varje enskild intervjuperson och del 3 att analysera svaren i relation till Herzberg och 

kollegors (1959)  motivationsteori. Del ett och del två hade samma tillvägagångssätt i de olika 

stegen i tolkningsprocessen. Steg ett i tolkningsprocessen för del ett och två  bestod av att lägga 

alla svar på respektive fråga i olika högar, så  alla högar representerade en fråga respektive en 

intervjuperson. Andra steget i processen var att stryka under alla återkommande ord för att i sista 

steget kunna urskilja teman. Exempel på ord som ströks under för teman arbetskamrater var: 

gemenskap, socialt, arbetskamrater. Del tre gjordes genom en fortsättning av del två. Efter varje 

tema hade uppkommit för varje enskild intervjuperson gjordes en markering av motivatorfaktorer 

exempelvis kontroll, erkännande, utveckling, för att se vilka motivatorfaktorer som berördes av 

varje intervjuperson. Ytterligare ett steg i del 3 gjordes även i form av att markera återkommande 

hygienfaktorer, såsom lön och arbetskamrater. Del tre i tolkningsprocessen möjliggjorde ett 

synliggörande av olika teman.   
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Olika teman kan utläsas och flera gemensamma drag återfinns i de olika svaren. Citaten 

som valts  finns med för att dels demonstrera gemensamma drag dels tydliggöra vad som 

framkommit genom intervjuerna. Många av frågorna är kopplade till Herzberg och kollegors 

olika motivationsfaktorer. Status, arbetssäkerhet och arbetsförhållanden, som återfinns under 

hygienfaktorerna, samt befordran, som återfinns under motivationsfaktorerna var faktorer som 

inte berördes av intervjupersonerna i någon utsträckning, än mer av nämnandet av orden i sig, 

vilket gör att dessa utesluts på grund av bristande material. De olika teman som uppkommit 

genom analysen av intervjuerna kommer redovisas placerade under respektive avsnitt. Nio teman 

har återfunnits genom analysen av intervjuerna: Lön, trivsel, arbetskamrater, patientkontakt, 

ledning, utveckling, privatliv, prestation samt negativa aspekter. Dessa kommer redovisas nedan 

samt diskuteras med  koppling till Herzberg och kollegors motivationsteori (Herzberg et al, 

1959). Kopplingen till Herzbergs et al. motivationsteori är central i denna studie, då denna studie 

granskar om Herzberg och kollegors motivationshöjande faktorer överensstämmer med de 

faktorer som höjer den inre motivationen hos personalen på tandvårdskliniken. 

Inledningsvis ställdes en öppen fråga om vad som var det första som intervjupersonerna 

kom att tänka på vid ordet arbete och det var en fråga som genererade olika svar. Den ställdes för 

att leda in de intervjuade på deras tankar på vad arbetet innebar för just henne och på så sätt få en 

inblick i vilka faktorer som var betydelsefulla för just dem. Den öppna formuleringen av frågan 

var utformad på detta sätt för att kunna generera olika svar från alla deltagare. 

 

Lön 

 Frågan om vad lön innebar för de anställda berörde några gemensamma teman. 

Bland annat talade nästan alla om att lön är en nödvändig livsförutsättning. Men hälften av de 

intervjuade var noga med att framföra att den största motivationsfaktorn var trivseln. ”Pengarna 

är inte allt. Men trivseln är viktig, om inte den är bra, är inget bra”. Lika många av 

tandvårdspersonalen påpekade att de hade valt tandvårdsyrket trots de låga lönerna, då lön inte 

sågs som en motivationsfaktor i större utsträckning än att klara vardagen. Lön var, i enighet med 

Herzberg et al. (1959), inte en motivationsfaktor som påverkade personalen i någon större 

utsträckning. Samtidigt nämnde tre av de intervjuade att det första det tänkte på var att de skulle 

kunna försörja sig. En av de intervjuade sade att det första hon kom att tänka på vid ordet arbete 
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var: ”Jag tänker på mitt arbete såklart, att jag trivs med att gå till mitt arbete och att jag gör det 

för att få pengar så jag ska överleva. Jag har ett arbete jag trivs med och jag behöver lön.” 

 

Trivsel 

Det andra temat som framkom som betydelsefullt i analysen var trivsel. Majoriteten av 

de intervjuade nämnde trivsel och att arbetet är roligt som den största motivationsfaktorn: ”Det är 

någonting som man ska tycka är roligt. Man ska tycka sitt jobb är roligt. Det är ändå det man gör 

halva livet.” En bakomliggande orsak till att de intervjuade talade om arbetet relaterat till trivsel 

var att de såg arbetet som en så stor del av livet. ”Har man gått här alltid så blir det som en hem. 

Det är mer är bara jobb.” 

Det blev tydligt att det som var viktigast för intervjupersonerna var att de trivdes på 

arbetsplatsen och att arbetskamraterna var betydelsefulla för trivseln. ”Ja, jag tycker det är kul att 

gå hit. Trivs man inte på jobbet så tycker man det är tråkigt.” Detta synsätt delades av samtliga 

intervjuade. Detta pekar på att de intervjuade hade en klar bild av vad de såg som motiverande 

med sitt arbete. 

 

Arbetskamrater 

Frågan om vilken den viktigaste egenskapen hos arbetskamraterna var genererade ett 

generellt svar från de intervjuade: att de delade med sig av sin kunskap och att de ställde upp och 

hjälpte varandra när det behövdes, fem av de intervjuade var av denna åsikt. Att ”ställa upp” var 

också en egenskap som berördes av hälften av de intervjuade i frågan om vilken relation de hade 

med sina arbetskamrater. ”Det finns ett utbyte. Man kan prata med alla, fråga om vad som helst 

om man undrar. Folk tar sig tid även om det är stressigt.” Behovet av ömsesidig hjälp och stöd är 

den bakomliggande orsaken till att detta var viktigt för de intervjuade. Det demonstreras tydligt 

av följade citat: ”Att de är hjälpsamma och förstående så det ska fungera. För att jag ska kunna 

utföra mitt jobb behöver man viss hjälp och vägledning så det blir bra för patienten i slutänden.” 

Intressant är att den reciproka hjälpens yttersta syfte är att hjälpa patienten vilket var det som 

mest motiverade dem att arbeta inom tandvården. 

Hälften av de intervjuade ansåg att det var arbetskamraterna på avdelningen som 

skapade den goda stämningen och att det alltid fanns någon att prata med. ” I och med att 

personal är så bra här så är det så bra stämning och då gör det att man mår bättre och då är man 
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gladare och då jobbar man bättre.” Detta illustrerar hur de intervjuade resonerade kring om sitt  

arbete och hur viktigt det var att arbetskamraterna fanns där för varandra. Det fanns även ett par 

intervjupersoner betonade vikten av trygghet kopplat till möjligheten att kunna fråga om de kände 

sig osäkra på något; ”Att vi byter information och att man känner sig trygg om man har något att 

fråga, det är viktigt med den möjligheten så man känner sig trygg.” 

 

Patientkontakt 

Patientkontakten var något som motiverade alla intervjupersoner och det var viktigt för 

alla intervjupersoner att arbeta med människor. ”Man blir gladare när man pratar med patienter 

som kan motivera dig att bli gladare. Barnen till exempel, de skrattar och pratar och vi skojar 

mycket. Vissa patienter är ledsna, och det tar mycket energi så blir man påverkad av det. Men är 

man glad och positiv då blir man motiverad och positiv av det.” Patientkontakten var av stor vikt 

och uppfattades som det som gjorde det mest givande med att arbeta inom tandvården. Den 

bakomliggande orsaken till att patientkontakt var viktigt illustreras tydligt av följande citat: ”För 

då mår man bäst. Man pratar med patienterna och ibland är det så att de är väldigt frustrerade 

eller att det har hänt något, eller att de är upprörda eller vad som helst. Då känns det bra att man 

kan försöka vända dem så de blir glada och pigga.” Två av de intervjuade framförde att 

patientarbete och patientkontakt var en av de första sakerna som de kom att tänkta på vid ordet 

arbete. De ansåg att det var roligt att hjälpa patienterna. Frågan om vad som var givande med att 

arbeta inom tandvården gav ett generellt svar, en önskan om att arbeta med människor. Följade 

citat ger en illustration:  

Allt man gör, patientutbytet. Man lär känna dem, det finns alla typer av kvinnor 

män, alla åldrar och ursprung. Det berättar mycket om sig själva. Det hade varit 

tråkigt eller jobbigt om det bara var en typ av patienter. Det positiva är 

omväxlingen. Det blir aldrig långtråkigt, det finns alltid något nytt.  

 

Ledning 

Ledningen gav stöd och erkännande och detta påverkade intervjupersonernas motivation 

i olika omfattning. Intervjupersonerna var ense om att det krävdes en bra chef för att de skulle 

kunna utföra ett bra arbete, men framhöll också att chefen måste stötta och finnas där om det var 

något de undrade över.  ”Det gör faktiskt mycket. Om det är något så kan man prata med chefen 
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och man känner sig trygg. Det är viktigt att man har en bra chef. Viktigt att de lyssnar, då känner 

man sig lugn.” Det fanns också ett par stycken som ansåg att det var viktigt att vara på samma 

våglängd som sin chef, samt att de kände att blev ”pushade” i rätt riktning om chefen ansåg att 

det fanns möjligheter att utvecklas inom yrket.   

”Jag sköter mest mig själv, chefen kanske har svårt att se exakt vad jag gör, men i stora 

drag så vet hon. Det är bra kontroll som det är.” Ansvar är något som Herzberg et al. (1959) 

placerar under motivationsfaktorerna vilket överensstämmer med vad som framkom under 

intervjuerna. ”Jag är motiverad som det är och jag tror att om man kulle få mer ansvarsområden 

skulle man bli ännu mer motiverad.”  Kontroll däremot var inget som sågs som varken positivt 

eller negativt, vilket bekräftar Herzberg och kollegors teori om att denna faktor endast fungerar 

för att motverka arbetsotillfredsställelse och inte i sig motiverar den anställde i hennes arbete. 

Erkännande fick intervjupersonerna genom chefen och arbetskamraterna som visade 

uppskattning och stöttade dem i deras arbete. ”Cheferna säger till direkt om det är något som är 

bra eller mindre bra, det framförs direkt om det är någonting.” Alla intervjupersonerna menade 

att de kände stöd och fick det erkännandet som krävdes för att utföra sina arbetsuppgifter på ett 

tillfredställande sätt. Att få stöd från chef och kollegor var viktigt för alla intervjuade. Den 

bakomliggande orsaken till denna konsensus var att det var av speciell vikt att de kände att de 

kunde fråga om de kände sig osäkra på något, vilket kan utläsas av följande citat: 

 

Ja det tycker jag. Det är väl det att man kan fråga, fråga, fråga. Det gör inget om 

man frågan 15 gånger. Man måste själv känna att man fixar det, även om andra 

säger att jag fixar det så måste jag känna det själv. Det kvittar om de säger att jag 

klarar det. Man måste få testa det själv och känna att det känns bra. 

 

Utveckling 

Frågan om de kunde utvecklas på arbetet besvarades med att det fanns ett utbud av 

kurser som erbjöds om de ansåg att de ville utveckla sina kunskaper. Intervjupersonerna menade 

också att de blev inspirerade när saker och ting förändrades eller om de fick fler ansvarsområden. 

”Ja utvecklas kan man alltid. Det finns kurser och föreläsningar om det kommit något nytt. Man 

blir mer motiverad och inspirerad om någon behandling blivit bättre.” Denna syn delades av 

nästan alla intervjupersoner som såg det som väldigt positivt att utvecklingsmöjligheter fanns och 
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att det alltid fanns utrymme för ny kunskap och nya lärdomar. Utvecklingen på arbetsplatsen var 

även kopplat till att de stöttade varandra i arbetet och kunde fråga varandra om det var något som 

de undrade över. 

 

Privatliv  

Att disponera sin tid på det sättet som man trivs bäst med var centralt för många av de 

intervjuade. Intervjupersonerna talade om sina privatliv när frågan om hur de ville disponera sin 

fritid i förhållande till den tid de tillbringade på arbetet. Alla intervjupersonerna menade att de 

arbetade så mycket som de ansåg vara bra. Det var många som hade gått ner i tid för att få mer 

fritid och kunna tillbringa tid med familjen. ”Nu är det lagom. Jag jobbade mer innan för jag 

trodde det skulle bli roligare men det blev det inte. Nu är jag ledig en dag och en eftermiddag och 

då har jag mer tid med barnen”. Alla ansåg att de arbetade så mycket som kändes bra. De 

intervjuade ansåg att det var tillfredställande att få en dag ledigt i veckan om så önskades. ”Vi är 

en del här som har gått ner i tid och inte jobbat fulltid och det är bra. Det har chefen varit väldigt 

bra på att stötta när vi vill jobba lite mindre och sådär.” De intervjuade ville inte gå upp i tid även 

om detta innebar en ökning av lön, vilket bekräftar Herzberg och kollegors (1959) slutsatser om 

att lön inte är någon större motivationsfaktor. 

Hälften av de intervjuade påpekade att de inte umgicks privat, men att de inte såg detta 

som något negativt eftersom de tillbringade så stor del av sin tid på arbetet. ”Man ringer till 

varandra och snackar om det är någonting, men vi träffas inte rent privat. Inte mer än om man ska 

göra någonting. Man är rätt trött på varandra efter 40 timmar per vecka.” Detta sades med 

glimten i ögat, då intervjupersonen ansåg att de hon hade en god relation med sina arbetskamrater 

och trivdes bra på kliniken. 

 

Prestation 

Det som framgick av svaren på frågan: Vilken utformning har arbetet, och hur påverkar 

detta din motivation, gavs både positiva och negativa svar. Intervjupersonerna ansåg att arbete i 

team gjorde att de fick visa vad de kunde och få visa sin prestation, en motivationsfaktor enligt 

Herzberg (1965). Denna faktor kan utrycks på olika vis. Bland annat talade en av 

intervjupersonerna om att: ”I team får man visa vad man kan.” Det såg några av 

intervjupersonerna som positivt. På kliniken arbetar personalen i team bestående av sköterskor 
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och tandläkare. Lite över hälften av de intervjuade menade att detta skapade en låsning till 

tandläkaren, då sköterskorna inte själva kunde bestämma arbetstakt, men att man kunde lära sig 

av varandra. ”Det funkar bra men man bli dock styrd. Man hoppar till annat om man har tid att 

göra något annat. Det som är bra är att man lär känna varandra. Man vet vad den andre tänker 

redan innan de säger det. Det är ett bra utbyte.” Detta citat tyder på att den administrativa biten av 

arbetet gjordes när det fanns tid till detta, eftersom patienterna kom i första hand. 

 

Negativa aspekter 

Det fanns vissa negativa aspekter på avdelningen enligt intervjupersonerna, men detta 

var de något mer försiktiga med att framföra. Hälften av dem menade till en början att de 

ovannämda motivationsfaktorerna var tillräckliga för deras motivation men efterhandpåpekade 

flera att det alltid finns något som kunde förbättras och ett förslag till lösning var att anställa mer 

personal. Här betonades att den yttersta motivationen till att arbeta inom tandvården var 

omhändertagandet av patienterna. 

 

Mer motiverande, jag vet inte om jag behöver mer motivation. I och med att jag 

tycker det är kul att gå till jobbet, så behöver jag inte mer motivation. Men det är 

mycket jobb och patienterna får vänta. Anställa en tandläkare och lite mer personal 

så vi blir lite större så vi kan ta in alla, men ja, det kanske är ett för stort projekt. 

 

Hälften av de intervjuade ansåg att arbetet var för stressigt och att det kan vara negativt 

inte bara för personalen utan även för patienterna.  Ett par intervjupersoner påpekade att ny 

utrustning och nya datasystem skulle öka deras motivation. Intervjupersonerna menade att det är 

många saker som tar tid och som skulle kunna effektiviseras. 

Hälften av de intervjuade ansåg att stress var den största negativa motivationsfaktorn på 

arbetsplatsen. Att det fanns så många patienter, och att det inte fanns möjlighet att ta hand om 

alla, var också en negativ faktor. ”Ja det är ganska stor press på grund av många stressfaktorer 

och det är mycket att göra samtidigt. Vi kunde varit fler för då kan man dela upp det, men det 

finns inte mer personal.” En intervjuperson menade att  ”Det är negativt att man inte kan påverka 

när man arbetar i team. Då styr man inte över tiden utan måste stanna så länge som tandläkaren är 

här.” Arbetets utformning för det svårt att påverka detta. Intervjupersonerna menade bland annat 
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att kommunikation var lösningen på många problem. Att de löses innan de blivit för stora. Det 

fanns inga tankar om stora förändringar som skulle kunna öka motivationen.  

Administration kom upp i frågan angående generella arbetsuppgifter och arbetets 

upplägg och var något som intervjupersonerna tog upp som en negativ faktor. Den generella 

bilden som återspeglades av alla intervjupersoner var att administrativa arbetsuppgifter var någon 

som skulle utföras men att dessa kom i andra hand efter patientarbetet som kom i första hand. ”Ja 

det är mycket administration och datorn som strular. Tycker bättre om patientkontakt. Men 

dagsjournalen är en del av arbetet också.” Detta citat illustrerar hur intervjupersonerna såg det 

administrativa som en del av arbetet men att deras primära intresse var att arbeta med patienter. 

Enligt Herzberg fungerar administrativa faktorer endast som hygienfaktorer, vilket generellt sett 

återspeglades på kliniken. Ingen av intervjupersonerna ansåg att administrativa arbetsuppgifter 

var något som motiverade dem att gå till arbetet. 

Diskussion 

Frågan som ställdes i denna studie, ”Vilka faktorer höjer den inre motivationen?”, har 

besvarats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Nio teman blev tydliga  vid analysen av 

intervjuerna: lön, trivsel, arbetskamrater, patientkontakt, ledning, utveckling, privatliv, 

administration samt negativa aspekter. Det finns vissa tvetydigheter bland tidigare gjorda studier 

vilket skapar detta en relativt invecklad bild av inre motivation. Det var av vikt i denna studie att 

få en tydlig bild av vilka faktorer som hade en positiv påverkan på den inre motivationen hos 

personalen på kliniken och, därför valdes den kvalitativa forskningsintervjun som metod. 

Intervjun är ett komplext socialt event som kräver en teoretisk förståelse och ett reflexivt 

bemötande. Utan teoretisk förståelse vilar allt intervjumaterial på svag grund (Alvesson, 2003). 

Det finns en starkt tro att insamling och behandling av data kan bevisa eller motbevisa olika 

hypoteser och teorier enligt Alvesson (ibid). I kvantitativa studier studeras data för att föra 

forskaren i rätt riktning med avsikt att förstå ett fenomen. Men detta synsätt har enligt Alvesson 

(ibid) blivit utmanad de senaste åren. Och berör fenomen som  förförståelse och objektiva 

sanningar om den sociala världen. Problemet med kritiken är att den ofta är kategorisk, abstrakt 

och svåranvänd och därför bortser forskaren ofta från den (Alvesson, 2003).  

Problem vid sammanställningen av litteratur har varit avsaknad av konsensus inom 

relevant forskning.  Det finns en viss röd tråd i stor del av motivationsforskningen, nämligen att 
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många motiveras av monetära faktorer, men därutöver finns det inte så många studier som talar 

om samma motivationsfaktorer. Det första temat som identifierades i intervjuerna var lönens 

betydelse. Intervjupersonerna menade emellertid att lönen inte hade någon större inverkan på 

deras motivation, då de endast såg lönen som ett sätt att klara vardagen ekonomiskt och inte som 

en anledning i sig att vilja gå till jobbet. Intervjupersonerna menade att det fanns andra faktorer 

som påverkade deras motivation mer än att få en bra lön. Lön fungerade som förväntat av 

Herzberg et al. (1959) endast som en hygienfaktor. Lönen för tandvårdsanställda, bortsett från 

tandläkare,  är inte så hög, något som påpekades av nästan alla intervjupersoner. ”Lön är pengar 

så man klarar sig. Har ju valt yrkets trots den dåliga lönen.” Detta var något som intervjupersoner 

från alla yrkeskategorierna påpekade. 

Övergripande betyg från personalen på avdelningen var att de trivdes, vilket 

representerade det andra temat som hittades i analysen av intervjuerna. Alla intervjupersoner 

menade att trivseln var det mest positiva med denna mottagning. ”Jag trivs på min arbetsplats, 

hade jag inte gjort det och haft hög lön så skulle pengarna kvitta för då är pengarna ingenting 

värda. Hade jag inte trivts hade jag inte varit kvar.” Anledningen till att många av 

intervjupersonerna trivdes på avledningen kan vara att de hade arbetat länge med samma personer 

och kände att de alla tillhörde samma grupp. Att vara del av en social gemenskap kan ses som en 

bidragande faktor till arbetstillfredsställelsen samt den höga motivationen som fanns på kliniken. 

De intervjuade menade att de trivdes på avdelningen tack vare arbetskamraterna, vilket 

var det tredje temat som hittades. De intervjuade ansåg alla att det var viktigt att ha bra kollegor, 

vilket framfördes under flera tillfällen vid samtliga intervjuer. Herzberg et al. (1959) menar att 

endast motivatorfaktorerna fungerar som faktorer att motivera individen. Det innebär att 

relationer med kollegor, enligt Herzberg et al. (1959) inte motiverar personalen. På kliniken har 

denna syn utmanats av alla intervjupersoner. Det rådde samstämmighet om att arbetskamraterna, 

kollegorna var en av de största motivationsfaktorerna. ”Tänker att det alltid är kul att komma hit, 

det är tack vare arbetskamraterna! De är alltid pigga och glada och lätta att prata med. Det är 

inget konstigt, alla är jordnära. Det tar aldrig emot att gå hit.” Det som gjorde att de intervjuade 

trivdes på kliniken var att de hade bra arbetskamrater. Det rådde enighet om att arbetskamraterna 

var den största faktorn till att de trivdes. Lundberg et al. (2009), Schwartz (1992) och Zakeri et al 

(1997) har alla pekat på arbetskamraternas störa betydelse för trivseln på en arbetsplats. 
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Det kan argumenteras att dessa två faktorer går hand i hand. Har man bra arbetskamrater 

så trivs man på sitt arbete. Vikten av att hjälpa varandra och stötta de som hade kört fast 

betonades också. ”Vi är en bra grupp som delar med oss till varandra av olika erfarenheter och 

hjälper varandra om det är något man kör fast i eller så. Det känns som alla är på samma plan.” 

Detta citat sammanfattar många av de frågor som ställdes och var den bakomliggande orsaken till 

trivsel stöd och relation med kollegor. ”Det är motiverande att alla jobbar för att uppfylla mål. Att 

de är här och vill jobba, de vill vara här.” En intervjuperson påpekade uttryckligen att det var det 

sociala på kliniken som gjorde att hon trivdes. ”Man sitter inte bara inne på ett rum. Det är full 

rörelse hela tiden, det är ingen död stund.” Att vara en sammansvetsad grupp som har arbetat 

ihop länge, skapar en känsla av gemenskap och detta kan leda till ökat stöd och tillit från 

arbetskamraterna vilket leder till att gemenskapen stärks.  

Det fjärde temat, patientkontakt, berördes av hälften av de intervjuade som påpekade att 

kontakt med patienter var centralt för deras motivation. Bemötande och vård av patienter är den 

största delen av arbetet på kliniken. Herzberg et al. (1959) menar att arbetet i sig är en av de 

största motivationsfaktorerna och detta överensstämmer väl med personalens syn på vad som 

motiverade dem att gå till arbetet. Arbetsuppgifterna på avdelningen består till stor del av 

behandling av patienter, men även som tidigare nämnt även en del administrativa arbetsuppgifter.  

Patientkontakten sågs, jämte arbetskamrater som den största motivationsfaktorerna på 

kliniken. ”Att få hjälpa människorna här. Patienterna kommer hit och har problem och vi hjälper 

dem, så de är lite gladare när de går härifrån.”  Denna syn återspeglades hos nästan alla 

intervjupersonerna. Att intervjupersonerna hade liknande åsikter i många frågor kan vara ett 

resultat av att personalen arbetat länge ihop eller att de kommer från liknande bakgrund. Att det 

fanns många likheter i svaren kan upplevas som något positivt i forskarens ögon, men det är 

också värdefullt att uppmärksamma frågan vad dessa likheter beror på. Intervjupersonerna i 

denna studie delar livsvärd med varandra i viss utsträckning och det är den delade livsvärlden 

som finns på kliniken som var av intresse i denna studie. En slutsats som man kanske kan dra är 

att det är positivt att svaren som gavs liknande varandra, eftersom det pekar på att deras livsvärld 

upplevs någorlunda lika. 

Ledningen,  ytterligare ett tema som dök upp i analysen, uppfattades ha en positiv 

påverkan på personalen på kliniken. Alla intervjupersonerna menade att det krävdes en bra chef 

för att de skulle kunna utföra ett bra arbete. I denna studie menade intervjupersonerna att stöd 
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från chef men också arbetskamrater var en av faktorerna som gjorde detta möjligt. Samtidigt  

betonades vikten av att de kände att de kunde fråga chefen eller kollegorna om de kände sig 

osäkra på något. Att skapa en miljö där de anställda känner stöd av chefer och kollegor bidrar till 

ökad motivation enligt Zakeri et al, (1997). Denna studie stödjer den tanke som Zakeri et al. 

(ibid) förespråkar. Ledningen kan påverka personalen på andra sätt än att stötta, som att bidra 

med verbal belöning, eller kritik, vilka båda enligt Deci (1972) kan höja personalens inre 

motivation om de sker i måttligt mängd.  

Att kunna utvecklas både privat och i sin arbetsroll har diskuterats (Herzberg, et al. 

1959) vara en positivt bidragande faktor till den inre motivationen. Utveckling, både personlig 

och yrkesmässig, som återfanns som ett tema i intervjuerna, var något som intervjupersonerna i 

studien ansåg att de hade möjlighet till, bland annat genom olika utbildningar. Det fanns en 

samlad mening hos intervjupersonerna att det skedde ett utbyte kollegor emellan, vilket bidrog 

till personlig utvecklig.  Det skulle kunna sägas att om individen inte har chans att utvecklas 

kommer hon till slut bli uttråkad och vilja söka sig till ett annat arbete, det är därför av vikt för 

ledningen att bidra till personalens utveckling.  

Privatliv var ytterligare ett tema som hittades i analysen. Alla intervjupersoner ansåg att 

de arbetade så mycket som de ville arbeta. Det var många som hade gått ner i arbetstid. Många 

menade att detta var ett resultat av att vilja ha mer fritid eller att de inte hade behov av att arbeta 

mer. Det var fler intervjupersoner som menade att de hellre avsatte tiden till annat, t.ex med 

familjen. Att få mer betalt om de hade gått upp i tid var något som ingen av de intervjuade var 

intresserade av. En intervjupeson nämnde att ”Om man har mer tid blir man mer motiverad att 

arbeta.” Detta är inte i linje med Herzberg och kollegors teori eftersom intervjupersonerna ansåg 

att det var mer motiverande att gå till arbetet om de fick mer tid till annat och att det inte endast 

fungerade som en faktor att motverka otillfredsställelse vilket  Herzberg et al. argumenterar för. 

Privatliv är något som Herzberg et al. (1959) har placerat under hygienfaktorerna. Man kan 

konstatera att hygienfaktorerna definierade av Herzberg och kollegor, var tillfredställt bland 

intervjupersonerna. 

Att arbeta i team och vara beroende av varandra upplevdes av de intervjuade som en 

möjlighet att visa sin prestation. Prestation var det näst sista temat i analysen. Att visa sin 

prestation höjer den inre motivationen (Herzberg, et al., 1959). Det kan var en god idé att skapa 
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en miljö på kliniken där prestationen främjas, Zakeri et al. (1997). Det kan också argumenteras 

för att en god relation mellan kollegor, och chefer kan bidra till att prestationen ökar.  

Det fanns vissa negativa aspekter på kliniken. Detta var det sista tema som hittades 

bland intervjuerna.  Intervjupersonerna hade visserligen svårt att identifiera negativa aspekter till 

en början men efterviss begrundan  menade hälften av de intervjuade att stressen på arbetsplatsen 

bidrog negativt till motivationen och att det fanns en otillfredsställd önskan om att kunna ta emot 

fler patienter, om det hade varit möjligt. Att inte kunna identifiera negativa aspekter kan tolkas 

som att det inte fanns något negativt att återge, eller en vilja att framhålla kliniken i god dager.  

Personalen var villig att samarbeta, men frågan kan ställas om detta beror på att de ville ge ett 

gott intryck, tillfredställa chefen eller framstå i god dager. Det kan, såsom Alvesson (2003) 

påpekar, finnas fler bakomliggande motiv till att vilja delta i en studie, och detta bör finnas i 

åtanke vid analys av resultat.  

De som funderar på vilken yrkeskarriär och ska välja inriktning på studier kan ha olika 

funderingar om vilken karriär som skulle passa dem bäst. Att börja studera till tandläkare kan vila 

på olika motiv beroende av land och tidsanda. Även om motiven att studera till tandläkare skiljer 

sig åt i olika länder kan synen på yrket alltid förändrats när väl studenten kommer ut i arbetslivet 

(Gallagher et al., 2007; Vigild och Schwarts 2001). En av intervjupersonerna menade att: ”När 

studierna började kunde man undra om det var ett bra val man gjort men så småningom märker 

man att ja det var det. Kan inte tänka mig att göra något annat än det jag gör.” Denna synen 

återspeglar en tanke som många studenter kan tänkas ha inför deras framtida yrkesliv.  

I slutet av intervjun ombads intervjupersonerna att sammanfatta vad de ansåg vara bra 

och mindre bra med arbetet på kliniken i relation till deras arbetsmotivation. Detta gjordes för att 

de skulle vara mer bekväma i situationen och möjligen tala mer fritt om både positiva och 

negativa aspekter av vad som motiverade dem i arbetet.  Då framhölls att den goda stämningen på 

kliniken till stor del beror på att personalen trivdes med varandra och att de kände att de alltid 

hade någon att vända sig till, chef eller kollega, var något de behövde fråga om eller om de 

behövde stöd på något sätt. Motivation är ett personligt fenomen och har inte främst med pengar 

att göra (Zopiatis & Constanti, 2007), vilket denna studie stödjer. Lön kan således både ses som 

en källa för missnöje samt en motivationsfaktor. 

Tvetydighet inom forskningen kan vara ett resultat av de olika kontexter där forskningen 

har gjorts. Det är viktigt att ha i åtanke de olika kontexternas betydelse för sammanställningen av 
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tidigare gjord forskning. Huddleston och Good (1999)  stödjer detta och menar att det inte finns 

några universellt förenande motivationsfaktorer. Det kan ses som lätt att göra en framställning av 

faktorer som motiverar den anställde, men inte lika lätt att förstå orsaken till varför just dessa 

faktorer motiverar en viss individ.  

 

Förslag till att öka motivationen 

Det finns olika sätt att öka den inre motivationen hos personalen. Ett sätt är att införa 

arbetsrotation, vilket innebär att personalen får arbeta med olika arbetsuppgifter under olika 

arbetspass (Azizi et al., 2010). Att utföra en rotering av arbetsuppgifter kan skapa mer motiverad 

personal eftersom varje station kräver olika förmågor och ansvar. Andra sätt att öka den inre 

motivationen kan vara att införa mer varierande arbetsuppgifter, om det inte är möjligt att ha ett 

roterande schema. Annars kan även små förändringar få personalen att bli mer motiverad (Mayo, 

1930) 

Att involvera personalen i beslutsfattandet, samt  skapa arbetsuppgifter som är 

intressanta och där kreativitet behövs (Deci, 1972), är alternativ vilka kräver mer av personalen 

än av arbetsgivaren och bidrar till att den inre motivationen höjs hos personalen. Om ledningen 

vill öka den inre motivationen måste fokus läggas på arbetets innehåll (Janssen et al, 1999). Om 

prestationsmål och göromål förtydligas, kan detta öka motivationen då personalen vet vad de 

strävar mot. 

Janssen et al., (1999) menar att personalen skulle dra nytta av mer självständigt arbete 

och mer feedback. Men om man ska tro på Deci (1972) så ska inte alltför stor vikt lägga på 

positiv feedback eftersom detta kan skapa ett beroende av att få höra positiva uttalanden om ens 

arbete. Det har även argumenterats (ibid) för att viss negativ feedback, såsom anmärkningar eller 

kritik kan ses som stimulerande, då individen kan se det som en utmaning. Men det är inte alla 

som reagerar positivt på kritik eller negativ feedback, och detta alternativ bör användas med viss 

återhållsamhet. 

Denna studie fann att de sociala relationerna på kliniken till stor del bidrog till att höja 

motivationen. Det kan därför vara ett gott råd till andra att fokusera på de sociala relationerna på 

arbetsplatsen, om sammanhållning saknas. Detta förslag har fått stöd av Janssen et al., (1999). Ett 

sista alternativ kan vara att belöna personalen med mer lön men Deci (1972) påpekar dock att 

detta i sånt fall skulle ske på bekostnad av den inre motivationen:  
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Kritik kopplade till den subjektiva forskningsintervjun 

Alvesson (2003) tar starkt avstånd från intervju som traditionella forskningsmetod. 

Lokalismen definieras av Alvesson (2003) som ett kritisk förhållningssätt till intervjun. Alvesson 

menar att lokalismen är hållning forskaren bör ha i till forskningsintervjun. Lokalisterna menar 

att intervjun måste ses i dess sociala kontext. Intervjun är en empirisk situation och ska behandlas 

som en sådan och inte som ett verktyg för att samla data om någonting som sker utanför denna 

empiriska situation. Kritiken mot lokalismen är dess snäva fokus och dess underskattning av att 

använda kunskapsbärande individer för att kommunicera viktiga insikter om deras sociala 

verklighet. Det är nära att förneka att det ens är av intresse vad intervjupersonen har för syn på 

den sociala världen. Alvesson (2003) framhåller detta synsätt, lokalism, som enbart marginellt 

har fäste i forskningsvärlden, och är kritiskt mot andra förhållningssätt, då han anser att andra 

förhållningssätt förskönar och idealiserar forskningsintervjun som kunskapskälla. 

 

 

 

Sammanfattning 

Denna studie utgår från Herzberg et al. (1959) två faktorteori med koppling till inre 

motivation. Herzberg och kollegor talar för att motivatorfaktorerna är de som kan höja den inre 

motivationen. Det är enligt denna teoribildning genom den inre motivationen som personal drivs 

att utföra ett gott arbete. Det finns åtskilliga faktorer som påverkar personalens inre motivation, 

inom olika grenar i arbetslivet och det kan i praktiken vara svårt att göra en generalisering då 

motivation är kontextuellt betingad. Motivationsfaktorerna är många, bland andra kan nämnas; 

lön, positiv feedback, karriärmöjligheter, status och arbetskamrater. Denna studie syftade genom 

en fallstudie till att få en djupare insikt om vilka motivationsfaktorer som återfinns inom 

tandvården och har identifierat en rad olika faktorer. Även inom tandvården  är 

motivationsbegreppet svårt att generalisera. Genom en kvalitativ studie har frågan om vilka 

motivationsfaktorer som verkar för att öka den inre motivationen besvarats. Den kvalitativa 

intervjun är relativt löst strukturerad och öppen för vad intervjupersonerna ser som relevant och 

viktigt att prata om. Givet det som är av intresse i studien.  Nio teman vilka återspeglar den 

övergripande synen hos intervjupersonerna utkristaliserades; lön, trivsel, arbetskamrater, 



38 
 

patientkontakt, ledning, utveckling privatliv, prestation samt negativa aspekter. Herzbergs och 

kollegors motivationsteori fick visst belägg men den motsades på en väsentlig punkt: 

tandvårdspersonalen var till största del motiverade av goda arbetskamrater samt trivsel på 

arbetsplatsen. Arbetets innehåll, vilket bestod av att hjälpa patienter, var också en faktor som 

förstärkte den inre motivationen hos personalen, vilket är i linje med Herzberg och hans kollegors 

teori. Förslag till åtgärder för att höja den inre motivationen är att skapa en arbetsrotation, införa 

mer varierande arbetsuppgifter, involvera personalen i beslutsfattandet, samt att ge olika typer av 

feedback.  

 

Praktiska problem 

Med den semistrukturerade intervjun lämnas ett större utrymme för tolkning av de teman 

vilka intervjuerna kretsade kring vilket kan ha praktiska implikationer vid tolkningen och 

analysen av studien. Deltagarna får fritt reflektera kring teman vilket skapar större variation, men 

även ett mer svårtolkat resultat. Som Alvesson, (2003) påpekar finns det fler problem kopplade 

till den kvalitativa forskningsintervjun. Dessa är bland andra generaliserbarheten och svårigheten 

att tolka intervjun, då svaren är kopplade till bland annat politiska avsikter, gott intryck, 

missförstånd och kulturella skript.  

 

Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara av intresse av göra ytterligare fördjupningar inom vårdyrkets olika 

grenar och för att få en tydligare bild om hur arbetsmotivationen ser ut inom olika grenar inom 

vårdyrket. En jämförande studie om  vilka faktorer som påverkar den inre motivationen inom 

olika yrken skulle bidra ytterligare till att bredda den kunskap som finns om motivation inom 

olika yrken.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide: Om det är den sociala miljön eller arbetet i sig som höjer arbetsmotivationen 

Inledande frågor: 

- Berätta lite kort om dig själv 

- Hur länge har du arbetat här? 

- Vilka är dina ansvarsområden? 

- Vad är det första du tänker på när jag säger arbete? 

 

Motivation: 

- Vilka delar i ditt arbete ser du som mest givande? Vad gör att du trivs på kliniken? 

- Skulle din arbetsplats kunna förändras så den blir mer motiverande? 

- Anser du detta vara en social arbetsplats? På vilket sätt påverkar detta ditt arbetet? 

- Vilken utformning har arbetet, dvs. arbetar ni i team eller mer självständigt? Hur 

påverkar detta motivationen? 

- Vilka egenskaper anser du vara viktigast hos dina arbetskamrater 

- Vilken relation har du till dina arbetskamrater? 

- Känner du att du kan utvecklas i din arbetsroll genom att arbeta här? Hur? 

- Finns det något på arbetsplatsen som påverkar din motivation negativt? 

- Vad tycker du är mest givande med att arbeta inom tandvården? 

- Hur påverkar ledningen din arbetsmotivation? 

- Får du tillräckligt mycket stöd i ditt arbete? 

Avslutande frågor: 

- Kan du berätta kort vad lön och innebär för dig: 

- Hur vill du disponera din arbetstid i förhållande till tid med familjen? Varför? 

 

Tack för din medverkan! 


