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Arbetet som behandlare kan vara påfrestande då behandlaren 
ständigt möter klienter. Således kan en behandlare utsättas för både 
psykiska och fysiska risker som eventuellt kan påverka behandlarens 
arbetsmotivation. 

Syftet med detta examensarbete är att utifrån behandlarens egna 
upplevelser få en djupare kunskap om behandlarens 
arbetsmotivation och om faktorer som påverkar motivationen i 
arbetet. Studier har visat att faktorer som högt engagemang och en 
känsla av att de, som behandlare, har möjligheten att göra en 
avgörande insats i klienters liv är viktiga i relation till 
arbetsmotivation. Faktorer som utmaningar, varierande 
arbetsuppgifter, relation till arbetsgruppen och klienter samt vikten 
av ledningens styrning framhävs i uppsatsen som andra viktiga 
motivationsfaktorer. 

Uppsatsen bygger på tre teorier; Herzbergs two-factor theory, social 
kognitiv teori och Self determinationsteorin. Intervjuerna 
genomfördes genom en semistrukturerad kvalitativ intervju.

Resultatet visade att behandlarna har en hög inre motivation till sitt 
arbete. Denna motivation är dock komplex och multidimensionell i 
den meningen att den består av en stor mängd olika faktorer vilka 
berör individens känslomässiga, kognitiv-rationella och sociala 
essens. 



Förord
Vi vill tacka de behandlare som ställde upp som respondenter i denna 
studie. Ert engagemang och visat intresse för arbetsmotivation 
möjliggjorde denna studies genomförande.

Vi vill även tacka föreståndarna på de två verksamheterna där intervjuerna 
genomfördes. Tack för att Ni hjälpte oss att finna respondenter. 

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Maria Alm. Tack för visat 
intresse samt all hjälp som vi har fått under studiens gång.
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INTRODUKTION
Vi studerar nu den sjätte terminen på behandlingspedagogiska programmet med 
inriktning på missbruk och ungdomsvård och ska snart ut i arbetslivet. Då vi har läst en 
del om motivation och dess betydelse för behandlaren och behandlingsresultatet valde 
vi att inrikta oss djupare på detta fenomen. Vi upplever att arbetet som behandlare både 
är utmanande och spännande. Vi har även fått en uppfattning om att detta arbete kan 
vara påfrestande då behandlaren ständigt möter klienter. Slutsatsen av detta kan vara att 
en behandlare utsätter sig för både psykiska och fysiska risker som eventuellt kan 
påverka behandlarens motivation i sitt arbete. Samspelet mellan de två aktörerna klient 
och behandlare tycks vara själva kärnan i behandlingsarbetet, där kan möjligheter 
skapas när det gäller förändringar i klientens livssituation. Behandlaren har således en 
viktig roll i klientens behandlingsprocess. Bergmark och Oscarsson (2000) menar att 
faktorer inom behandlingsramen som kan påverka en klient positivt är behandlarens 
personlighet och förhållningssätt. Oavsett metod så påverkas behandlingsresultatet av 
behandlarens engagemang och tro på klienten. Detta skriver även Philips och Holmqvist 
(2008) som menar att det inte är terapeutiska metoder och deras effekt som gör 
skillnaden i en behandlingsprocess, utan att samspelet mellan metoden och terapeutens 
egenskaper kan ge en lyckad behandlingsrelation mellan behandlare och klient. 

En fråga som väcks hos oss när man talar om motivation i relation till behandlarens 
arbete är vad det är som motiverar behandlaren till arbetet? Att utforska dessa och 
liknande frågor kan ge behandlaren möjlighet att få en mer medveten och djup
reflektion över sina egna inre och yttre motivationsfaktorer. Vi tror även att 
behandlingsinstitutioner kan dra nytta av denna studie eftersom att den kan tydliggöra 
vilka faktorer som är viktiga för arbetsgruppen.

Vi tror slutligen att goda behandlingsresultat kan bero på behandlarens motivation i
arbetet och därför är syftet med denna undersökning att utifrån behandlarens egna 
upplevelser få en djupare kunskap om behandlarens arbetsmotivation och om faktorer 
som påverkar motivationen i arbetet. 

Begreppsdefinitioner

Motivation

Motivation används brett inom olika områden såväl vetenskapliga som allmänna. Trots 
detta är motivation ett begrepp som är svårdefinierat. Ordet motivation kommer 
ursprungligen från det latinska ordet movere som betyder röra. Motivation definieras 
allmänt som det som sätter igång individens agerande och beteende. Trots en stor 
utveckling av mer komplexa teorier kring motivation finns ännu ingen gemensam och 
fastställd definition (Jenner 2001). Vroom (1964) menar att motivation är processen 
som styr individens val och utlöser en medveten aktivitet. Medan Atkinson och Birsch 
(1978) ser motivationen som den observerbara ström av beteende som formar 
individens dagliga liv. Deci och Ryan (1985) menar vidare att motivation omfattar två 
centrala faktorer;

”…the energization and direction of behaviour” (s. 3).

Detta citat innebär att ”energization” anses vara individens behov medan ”direction” 
refererar till processer som ger mening till interna och externa stimuli. Citatet syftar 
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även till beteende och att tillfredsställa behoven. Dessa och andra formuleringar som 
betonar skilda faktorer samtidigt som de överlappar varandra utgör ett exempel på 
svårigheter som forskare kan konfrontera med när det gäller formuleringen av en 
helhetlig definition. 

Numera finns det ett flertal psykologiska teorier om motivation som ibland är 
motstridiga men oftast parallella. Driftteorier grundas i psykoanalytiska antaganden och 
dessa förespråkar att motivation är en manifestation av individens drivkrafter. 
Medfödda och omedvetna drifter styr individens motivation och beteende i enighet med 
den psykoanalytiska och psykodynamiska modellen (Björklund 2001). Ett exempel på 
dessa framarbetade teorier är behovsteorin som grundar sig i Maslows (1954) 
behovstrappa.  Ett annat exempel är inre motivationsteorier som utvecklades med syftet 
att förklara komplexa beteenden som inte inryms inom drivteorier. Deci och Ryan 
(1985) menar att dessa teorier ser motivation som en produkt av individens medfödda 
tendens att effektivt interagera med omgivningen d.v.s. en benägenhet att påverka 
omgivningen. Kognitiva teorier har däremot sina rötter i kognitiva och behavioristiska 
utgångspunkter. Dessa teorier analyserar motivation utifrån individens respons inför 
externa stimuli som regleras av positiva och negativa förstärkningar under imitations-
och socialinlärningsprocessen (ibid.).  

Moderna motivationsteorier (Deci & Ryan 1985) har ett bredare synsätt och betraktar 
motivation som en process som involverar flera interna och externa faktorer såväl som 
medvetna och omedvetna variabler. Self – determination teorin betonar vilja, autonomi, 
val och ser motivation som en medveten process. Individens medvetna analys och val 
omfattar hantering av inre drivkrafter, behov och matchning med förväntningar. Locke 
& Latham (1990) arbetade fram den så kallade målsättnings (goal – setting) teorin om 
motivation. Denna teori framhäver att individens medvetna ändamål (goal) utlöser en 
motivationsprocess. Self – efficacy teorin utvecklades av Bandura (1997) som hävdar 
att individens övertygelse, om sin egen förmåga och kapacitet att utföra en handling på 
ett framgångsrikt sätt, är den avgörande faktorn som utlöser motivation hos individen 
och därmed individens beteende.

Utöver psykologiska teorier har även sociologiska teorier framarbetats när det gäller 
motivation. Latham och Pinder (2005) har uppfunnit organizational justice teorin. 
Denna teori, presenterad av Korman et al. (1977) påstår att motivation påverkas av hur 
balansen är mellan individens inputs och outputs i arbete. Individen gör en utvärdering 
över sina ansträngningar på arbetet (inputs) och över de materiella och immateriella 
kompensationer och vinster (outputs) som individen får tillbaka. En sådan ständig 
analys styr individens motivation.

Vi anser att ovan nämnda motivationsteorier inte ska betraktas som helt motstridiga 
teoretiska formuleringar utan snarare som olika perspektiv för att studera ett komplext 
fenomen.  

Latham och Pinder (2005) har genomfört en studie om motivationsteoriers status i 
början av 2000–talet. De framhävde att de mest inflytelserika teorier är goal –setting, 
social kognitiv teori och organizational justice teorin. 

Diskussionen av definitioner och teorier inom motivation innefattar tre gemensamma 
faktorer (Björklund 2001): Den första faktorn är vad som sätter igång 
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motivationsprocessen, den andra är vad som styr och kanaliserar beteende. Den sista 
och tredje faktorn är hur beteende upprätthålls och förstärks.

Arbetsmotivation

Björklund (2001) framhäver att teoretiker har försökt förstå, förklara och påverka 
fenomenet motivation i olika sammanhang men främst på arbetsplatser. 

Arbetsmotivation har haft ett stigande intresse sedan början av 1990–talet vilket gav 
upphov till nya begrepp, teorier och vetenskapliga discipliner. De ekonomiska 
förhållandena under hela 1900-talet präglades av industrialismen och konkurrens mellan 
nationella och internationella aktörer samt behovet att effektivisera produktionen och 
maximera vinsterna. Detta är grunden till det enorma intresset för vetenskapliga studier 
inom området motivation. Individens kapacitet på arbetsplatsen, effektivitet, 
engagemang, förväntningar och tillfredsställelser, såväl som arbetsprocessen, ledarskap 
och organisatoriska faktorer blev ständigt föremål för teoretiska studier, experiment och 
praktiska tillämpningar. Det uttalade syftet med motivationsteorier har varit att påverka 
och förändra individens arbetsbeteende i enighet med de ekonomiska och finansiella
krav som fanns. Aktörerna ville således effektivisera produktionen och maximera 
vinsterna. Motivationsteoriernas validitet konfronterades med den praktiska förmågan 
att sätta igång önskade förändringar och uppnå praktiska och positiva resultat. Även om 
en sådan analys inte ingår i ramen för denna studie vill vi poängtera att vår studie 
präglats av teoriformulering och utveckling. 

Björklund (2001) menar vidare att intresset för arbetsmotivation ökade med 
globaliseringsprocessen och med förändringar från industriellt och manuellt arbete till 
kunskaps- och service relaterade arbeten. En följd av dessa förändringar är ett ökat 
intresse för att utveckla och tillämpa arbetsmotivationsteorier hos de nya och 
snabbväxande arbetsområdena. 

Redan i början av 1920-talet genomförde ett antal psykologer den första studien om 
arbetsmotivation. Denna studie var fokuserad på den fysiska arbetsmiljön, 
arbetsprocessen och ekonomiska ersättningar. På 1950-talet ändrades fokus från den 
fysiska arbetsmiljön till de sociala faktorerna på arbetsplatsen (Björklund 2001). Mayos 
(1949) poängterade att organisationer som visade intresse för individens sociala 
situation var mer framgångsrika när det gällde att påverka beteendet på arbetsplatsen. 
Tendensen att sätta arbetaren i centrum och se till de individuella och sociala faktorerna 
kring arbetet skapade förutsättningar för framväxten av mer komplexa, omfattande och 
resultatrika teorier (Wallgren 2009). Latham och Pinder (2005) menar att 
motivationsteorins utveckling mellan år 1993 och 2003 ökat avsevärt i takt med att 
helheten sattes i fokus istället för enstaka faktorer. 

Arbetsmotivation har varit föremål för en rad olika definitioner. Den mest relevanta och 
citerade definition av arbetsmotivation gavs av Pinder (1998). Författaren menar att:

”…is a set of energetic forces that originate both within as well as beyond an individual’s being, to 
initiate work-related behavior, and to determine its form, direction intensity, and duration” (S. 11).

Enligt Latham och Pinder (2005) innebär definitionen ovan att arbetsmotivationen antas 
vara produkten av en psykologisk process av interaktionen mellan individen och 
omgivningen. 
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Syftet med denna studie är att utifrån behandlarens egna upplevelser få en djupare 
kunskap om behandlarens arbetsmotivation och om faktorer som påverkar motivationen 
i arbetet. Studiens utgångspunkt är behandlarens idéer, tankar och känslor kring 
motivation i relation till sitt arbete istället för att utgå från arbetsgivare eller 
organisatoriska förutsättningar. Vi tror således att den allmänna definitionen som 
nämndes ovan är tillräcklig och anpassad för studiens syfte.

Arbetstillfredsställelse

Arbetstillfredsställelse är ett begrepp som knyts till arbetsmotivation. Studier om 
arbetstillfredsställelse började enligt Locke och Latham (1990) på 1930 talet. Dessa 
studier fokuserade på flera variabler som bl.a. delaktighet, arbetet, struktur, process, 
belöningar och moral. Vidare skriver Björklund (2001) att mer än fem tusen studier om 
arbetstillfredssällelse publicerats under en 25- årig period. Trots det stora intresset av att 
utveckla teoretiska formuleringar och tillämpningar av praktiska slag möter 
arbetstillfredsställelsen ett antal olösta problem. Å ena sidan, påstår Locke och Latham 
(1990) att det inte finns någon tydlig och omfattande teori för att förstå 
arbetstillfredsställelse. Vilket, å andra sidan, förhindrar det teoretiska och praktiska 
arbetets ihopkoppling och ständiga relatering mellan arbetstillfredsställelse och 
arbetsmotivation.I praktiken uppstår en paradoxal situation (Björklund 2001) där 
arbetstillfredsställelse är ett välstuderat fenomen samtidigt som det är ett teorilöst 
begrepp. Locke och Latham (1991) menar att det råder en begreppskonfusion där 
arbetstillfredsställelse ofta används som synonym för arbetsmotivation. Relationen 
mellan begreppen är inte så enkel och linjär som den indikerar. Forskning har visat att 
tillfredsställda individer inte är så benägna till högre produktivitet eller hårdare arbete 
samt att otillfredsställelse nödvändigtvis inte behöver leda till minskad produktivitet.

Arbetstillfredsställelse kan enligt Locke i Björklund (2001) ses som individens 
allmänna attityd gentemot arbetet. Vidare defineras arbetstillfredsställelse som:

”a pleasurable or positive emotional state, resulting from the appraisal of one’s job experience”.

Denna definition är centrerad på en enda dimension nämligen den subjektiva 
upplevelsen framkallad av arbetets utförande. Ny forskning om arbetstillfredsställelse 
försöker konstruera ett multidimensionellt begrepp där den subjektiva och emotionella 
upplevelsen integreras med andra dimensioner. Björklund (2001) menar vidare att en 
del forskare föreslagit att analys och mätning av task- level (uppgiftsnivåer) kan leda till 
bättre förståelse av begreppet arbetstillfredsställelse. Brief, citerad av Wallgren (2009), 
formulerar arbetstillfredsställelse som:

”…an internal stat that is expressed by affecttively and/or cognitively evaluating an experienced job with 
sum degree of favour or disfavor”.

Denna studie syftar till att få en djupare kunskap om behandlarens arbetsmotivation och 
om faktorer som påverkar motivationen i arbetet. Således använder vi 
arbetstillfredsställelse i den bemärkelse som Locke (1976), citerad av Björklund (2001),
anger i ovan nämnda definition.
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Bakgrund
I detta avsnitt av studien diskuteras motivationsteorier, helhetsmodeller samt
avslutningsvis tidigare forskning om motivation.

Motivationsteorier

Nedan presenteras tre motivationsteorier som utgör en referensram för denna studie.

Herzberg: two-factor theory of motivation

Herzbergs et al. (1959) two-factor theory of motivation grundas i studier som 
genomfördes i Pittsburgh under 1950-talet. Herzbergs teori är ett exempel på dåtidens 
rådande överlappning mellan motivation och arbetstillfredsställelse. Denna studie utgör 
en teoretisk formulering som fortfarande är aktuell och har fått bekräftelse i flera 
studier. Herzberg et al. (1966) intervjuade tvåhundra ingenjörer och revisorer och bad 
dem minnas händelser som resulterade i en betydande ökning av trivsel respektive 
vantrivsel i arbetet. Respondenterna fick sedan beskriva händelsernas utveckling och 
svara på frågor relaterade till deras personliga relationer och välbefinnande. Studien 
identifierade först ett flertal faktorer som var kopplade till trivsel/vantrivsel på arbetet. 
Efter genomförd dataanalys konkluderade Herzberg att trivselframkallande faktorer var 
helt annorlunda och åtskilda från faktorerna som framkallade vantrivsel. 
Arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse styrs av två helt oberoende variabler vilket 
förtydligas i citatet nedan:

”… the opposite of job satisfaction would not be job dissatisfaction, but rather no job satisfaction; 
similarly, the opposite of job dissatisfaction is no job dissatisfaction, not satisfaction with one’s job”

(s. 76 Herzberg 1966).

Herzberg grupperade variablerna i två generella och oberoende kategorier; 
motivationsfaktorer och hygienfaktorer. 

Herzberg (1966) beskriver motivationsfaktorer som prestation, uppskattning, ansvar, 
arbetet och personlig utveckling. Dessa faktorer främjar arbetstrivsel och beskriver 
relationen mellan individen och arbetsuppgifterna. Motivationsfaktorerna handlar om 
arbetsuppgifternas karaktär; ”…job content, achievement on a task, recognition for task 
achievement, the nature of the task, responsibility for a task and professional 
advancement or growth in task capability.” (s. 74 Herzberg 1966). Eftersom individer 
har ett behov av utveckling och självförverkligande leder ovanstående faktorer till 
arbetstillfredsställelse. Arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och upplevelsen av att 
övervinna utmaningar är således centralt för individens motivation. Sammanfattningsvis 
innebär teorins dynamik att närvaron av motivationsfaktorer kan förstärka individers 
motivation och arbetstrivsel men faktorernas frånvaro innebär inte en automatisk 
vantrivsel. 

Vidare framkommer hygienfaktorer. Dessa faktorer är enligt Herzberg (1966) 
arbetsbetingelser, lön, trygghet, företagspolicy, ledning och mellanmänskliga relationer. 
Dessa är faktorer som berör arbetsmiljön och beskriver relationen mellan individen och 
omgivningen. Hygienfaktorernas funktion är att ta bort vantrivsel. Frånvaro av 
hygienfaktorer skapar vantrivsel men faktorernas närvaro skapar inte automatiskt en 
högre motivation och trivsel. Frånvaro av hygienfaktorer kan leda till;

”… job dissatisfaction because of a need to avoid unpleasantness” (s. 74 Herzberg 1966).
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Innebörden av ovanstående citat är individens tendens att undvika smärta och 
obehagliga situationer/upplevelser. 

Sammanfattningsvis placerar Herzbergs (1966) motivationsteori individen i centrum 
och utformar individens subjektiva upplevelse i relation till arbetsuppgifternas karaktär 
men även i relation till arbetsmiljön. Teorin uppfattar individen som styrd av två sorters 
inre behov. Dessa behov är att undvika smärta och behov till utveckling och 
självförverkligande. Dessa behov styrs på arbetsplatser av två oberoende kategorier av 
faktorer, motivations- respektive hygienfaktorer. Den förstnämnda faktorn har en direkt 
inverkan över motivation och arbetstrivsel. Detta innebär exempelvis att upplevelsen av 
arbetsuppgifternas meningsfullhet har högre påverkan över motivationen än lönen. 
Utifrån teorins antaganden utvecklades en rad olika arbetsprogram med syfte att höja 
motivations- och hygienfaktorerna i organisationen. Exempel på dessa program är enligt 
Kaufmann (2010) att avskaffa en del av de direkta kontrollerna över arbetstagaren, att 
ge honom ett mer personligt ansvar, att organisera arbetet i helhetsuppgifter, att ge 
bättre frihet i arbetet, bättre informationstillgång samt att se till att individen får 
utvecklingsmöjligheter.

Self-determination theory (SDT)

Den så kallade self-determinations teorin av Deci och Ryan (1985) formulerades kring 
tre centrala begrepp; inre och yttre motivation samt självbestämmande. Teorin fokuserar 
främst på de inre faktorerna som anses vara de som sätter igång individens motivation. 
De inre faktorerna framkallar ett subjektivt tillstånd som präglas av strävan att 
tillfredsställa individens behov. Ett sådant tillstånd motiverar individen som då är 
benägen att aktivera sig och konfrontera olika utmaningar. Deci och Ryan (1985) 
skriver vidare att inre motivation är:

”… is based in the innate, organismic needs for competence and self-determination. It energizes a wide 
variety of behaviors and psychological processes for which the primary rewards are the experiences of 

effectance and autonomy” (s. 32).

SDT hävdar således att kompetens och självbestämmande är det centrala bland ett brett 
spektrum av inre motivationsfaktorer. Individen betraktas som bärare av en medfödd 
tendens att påverka omgivningen och att utveckla sin autonomi. När individen är 
motiverad utifrån dessa inre faktorer sätts ett särskilt beteende igång hos individen, detta 
beteende väljer det, för individen, mest optimala målet. Detta beteende möjliggör även
ansträngningar med syftet att höja individens kompetens. Vidare menar Deci och Ryan 
(1985) att människor som är inre motiverade upplever intresse och glädje. De känner sig 
även kompetenta och självbestämmande. Enligt SDT teorin kan individens upplevelse 
av tryck, ångest och stress indikera en otvivelaktig inverkan av externa faktorer. Inre 
motivation innebär att individens frihet eller ”…we infer intrinsic motivation for an 
activity when a person does the activity in the absence of a reward contingency or 
control.” (Deci & Ryan, 1985, s. 34).

Yttre motivation är, enligt SDT teorin, ett subjektivt tillstånd karakteriserad av en 
strävan efter faktorer som är relaterade till individens behov (Deci & Ryan 2008). 
Exempel på yttre faktorer är individens prestation för att uppnå mål som lön, social 
status och bekräftelse. Dessa mål kan vara både meningsfulla för övrigt, eller vägen för 
individens personliga meningsfulla mål. Extrinsic motivation anses vara av olikartad 
natur än inre motivation i den mening att ”…extrinsic motivation refers to behavior 
where the reason for doing it is something other than an interest in the activity itself.” 
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(Deci & Ryan, 1985, s. 35). Det handlar om en viss dissociation mellan individen 
handlingar och hans ändamål. Individen agerar (arbetar t.ex.) med syfte att uppnå ett 
mål placerad utanför själva aktiviteten. I mer eller mindre utsträckning innebär yttre 
motivation att vad individen gör upplevs som en tvingat eller pressade aktivitet i stället 
för en genuin och autonom val. Yttre motivation kan dock integreras eller införlivas och 
på detta sätt blir till en viss mån inre motivation. Externt motiverade aktiviteter ”…are 
regulated by external or introjected controls…” medan ”…other are assimilated an 
integrated as personal values, and thus are more autonomously pursued.” (Ryan, Huta & 
Deci, 2008, s. 8).  Denna internaliseringsprocess är ett centralt begrepp inom SDT med 
syftet att förutsäga individens insatser. 

Självbestämmande antas vara en mänsklig tendens som innebär att välja, att få en 
upplevelse samt att känna ett orsakssamband. Begreppet förstås dessutom som ett
inneboende mänskligt behov. Självbestämmande handlar vidare om individens förmåga 
att välja och att behålla sina val.  Självbestämmande är djupt integrerat med det inre 
motivationsbeteendet och är delvis närvarande vid en del yttre motivationsbeteenden. 
De insatser som berör arbetsplatser syftar till att uppnå det maximala 
självbestämmandet för varje individ genom att påverka den inre- och den yttre 
motivationen. Forskning och praktik har visat att faktorer som kreativitet, auto-
regulation, flexibilitet, personlig autonomi och meningsfull feedback är relevanta om 
man har förhoppningen om att förhöja kvalité och produktivitet på arbetet (Deci & Ryan 
1985).

Social kognitiv teori

Herzbergs two-factor theory of motivation och self-determination theory betraktar
motivation som ett uttryck av människans medfödda behov som mer eller mindre 
medvetet styr individens motivation och beteende. Socialkognitiva teorier intar istället 
en annorlunda utgångspunkt där människan anses vara en rationell varelse som 
medvetet fattar sina beslut och utför sina handlingar. Denna teori tolkar alltså individens 
motivation och beteende på ett rationellt sätt. Den så kallade self-efficacy teori 
formulerad av Bandura (1997) är ett exempel på socialkognitiva teorier. Människorna, 
hävdar Bandura, har en ständig strävan att kontrollera handlingar som påverkar deras 
liv. Att kunna kontrollera och påverka handlingar i omgivningen ledder till flertal 
individuella och social vinster. Människans beteende mot ett visst mål gör det möjligt, 
t.ex. att förutsäga förändringar i hans livssituation vilket i sin tur skapar bättre 
anpassningsmöjligheter. Denna tendens att kontrollera och påverka individers liv anses 
vara produkten av ständiga sociala interaktioner mellan individen och omgivningen 
eller samhället och som därefter är styrd av kognitiva och rationella processer (ibid.). 

Bandura (1997) menar vidare att individens förmåga att kontrollera och påverka sitt liv 
relaterar med individens perception om sina kapaciteter för att utföra en viss handling. 
”Perceived selv-efficacy refers to beliefs in one’s capabilities to organize and execute 
the courses of action required to produce given attainments.” (Bandura, 1997, s. 3).
Individer som har en låg self-efficacy inom ett specifikt område kan uppvisa en låg 
motivation och tenderar att snabbt ge upp inför de första hindren. Individer med hög 
self-efficacy har således en hög motivation vilket aktiverar sociokognitiva funktioner
och engagemang för att bemöta utmaningar. Teorin resonerar djupare kring hur self-
efficacy formas. Teorin presenterar även en modell över self-efficacys struktur. 
Formation av self-efficacy ses som en produkt av sociokognitiva processer under livets 
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gång medan self-efficacys struktur uppfattas som ett mångfacetterat fenomen uppdelad i 
olika dimensioner. Self-efficacy kan variera mellan olika nivåer beroende på om den 
uppfattar en enkel, en lagom eller en högsvår uppgift. Den kan ha olika 
generalitetsgrader om den gäller för en liten eller bred grupp av aktiviteter. Teorin kan
dessutom variera i intensitet, svaga eller starka self-efficacy perceptioner (ibid.).

Helhetsmodeller för motivation

På senare tid har flera författare försökt att formulera helhetliga teorier för motivation 
som sammanfattar de viktigaste begreppen och formuleringarna i relevanta enskilda 
teorier. Det handlar troligen inte om nya teorier utan snarare om konstruktioner som  
bearbetar de beprövade kunskaper som redan finns inom området (Kaufmann 2010). 
Jenner är en av dessa författare som försöker ge en återgivning av begreppet motivation.

Jenner (2004) menar att begreppet motivation består av tre faktorer som samverkar: Den 
första faktorn benämner motivation som en inre drivkraft. Med det menas att 
”någonting” påbörjar eller startar beteendet eller handlandet. Detta kallas även för 
drivkraft, vilket innebär att det är vanligt att man ser motivation och drivkraft som 
synonymer. Beteende och handlingar ses både som medvetna och reflexmässiga 
fenomen. Den andra faktorn inom motivation menar att individer har en målsträvan och 
att agerandet är riktat mot någonting. Denna strävan kallas för yttre motivation och detta 
kan bl.a. vara strävan efter pengar, status, människors uppskattning m.m. Det finns även 
en inre motivation som berör den känslomässiga motivationen hos individer. Exempel 
på denna motivation är glädje, stolthet, självförverkligande m.m. Jenner (2004) 
framhäver att den andra faktorn inom motivation är aktivt debatterat inom 
forskningsvärlden. Olika forskare menar att de kunnat urskilja att den yttre- respektive 
den inre motivationen påverkar beteendet på olika sätt. 

Den tredje faktorn syftar till att fungera växelverkande mellan individens drivkraft och 
målen. Målen hänger samman med individens självförtroende och om målen uppnås 
eller inte. Jenner (2004) beskriver förloppet som följer: ”En inre drivkraft, grundad i 
behov, önskningar eller förväntningar utlöser beteenden eller handlingar riktade mot 
vissa mål, som kan vara yttre eller inre. Vare sig målen uppnås eller inte, så blir 
resultatet en modifiering eller förstärkning av den inre drivkraften” (S. 42).  

Motivationen påverkas som, tidigare nämnts, av tre faktorer (ibid.) dock påverkas 
motivationsprocessen hos en behandlare även av individ- och sociala faktorer.  Till 
individfaktorer hör bl.a. personligheten, värderingar, tidigare upplevelser och minnen. 
Innehållet i de sociala faktorerna är t.ex. relationer, roller, omgivningens förväntningar 
och organisationsförhållanden. Motivationsprocessen bygger på tre faktorer: målet, 
uppnåendets värde och misslyckandets sannolikhet. 

Motivationen påverkas inte om målet ligger långt borta och detta skulle medföra att 
individen inte känner sig misslyckad trots att man inte lyckats fullfölja målet. Känslan 
av att det är ett omöjligt mål gör att motivationen inte påverkas dock kan målet ändå 
finnas hos individen som en önskan att uppfyllas. Jenner (2004) menar att det är viktigt 
att man även lyckas uppfylla sina mål och för att kunna genomföra målet kan det i vissa 
fall vara nödvändigt att sänka dem. En del individer har för låga mål och detta behöver 
inte vara en bristande vilja eller brist på ambition utan detta kan vara ett sätt att skydda 
sig från misslyckanden. 
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Uppnåendets värde kan beskrivas som det som individen uppfattar som värdefullt och 
värt att uppnå (s.44 ibid.). Målet måste då vara eftersträvansvärt.  

Misslyckandets sannolikhet innebär hur individen själv ser på sina möjligheter att lyckas 
med ett mål. Om individen upplever att sannolikheten är stor att misslyckas så kan 
konsekvensen bli att individen inte är beredd och vågar satsa. Detta beror inte på att 
individen inte vill uppnå målet utan för att skydda sig själv mot besvikelsen vid ett 
eventuellt misslyckande. Inställningen till misslyckandet har man med sig från sin 
bakgrund och tidigare erfarenheter. Motivation är således inte bara en fråga om vilja 
utan även om upplevelserna av tidigare framgångar eller misslyckanden. 

Tidigare forskning om motivation

Barth et al. (2008) har genomfört en forskningsstudie som syftade till att identifiera 
faktorer som påverkade motivationen hos behandlaren. Forskningsstudien härstammar 
ifrån USA och data är insamlad från ”The national survey of child and adolescent well-
being (NSCAW)”. Studien genomfördes år 2002.

Barth et al. (2008) definierar nio variabler som är relaterade till behandlarens 
motivation. Dessa variabler är ett tillfredsställande arbete, boendestatus, kön, ras, 
erfarenhet, handledning, examen i socialt arbete, arbetsroll och inkomst. Av en 
forskningsstudie som utfördes (ibid.) framkom att behandlare som grupp var relativt 
nöjda med sitt arbete. Ledningen framkom som en viktig faktor. Med handledning 
menas en ledning som ge råd och emotionellt stöd till socialarbetare. Behandlare som 
hade minst två timmar handledning varje vecka visade den högsta motivationsnivån. En 
ledning som kan ge positiv feedback (Collins et al. 2008) har enligt forskningsstudien 
den mest positiva effekt på behandlarens motivation. 

I forskningsstudien hittade forskarna (Barth et al. 2008) ett starkt samband mellan 
utbildning, erfarenhet och motivation. Någon form av utbildning inom socialt arbete och 
minst två års erfarenhet var även starkt kopplat till en högre motivation hos 
behandlaren. Av studien framkom dessutom att institutionens policy var en viktig del 
vad gäller motivationen hos behandlarna. Detta menar även Collins et al. (2008). De 
skriver att det finns ett samband mellan motivation och de olika coping strategier som 
används vid hanteringen av stress. Stöd från kollegor, ledning och familj utgör enligt 
(ibid.) motivationens viktigaste faktorer. Detta framhävs i Stalkers (2007) studie. 
Socialarbetarna upplevde att de var utbrända men trots det var de samtidigt relativt 
nöjda med sitt arbete och yrkesval. Anledningen till detta kan vara att arbetsledaren ger 
ett socialt stöd. Vidare har Stalker (2007) skrivit en artikel som belyser andra forskares 
resultat ifrån andra studier. Studien är genomförd i Canada och resultaten i artikeln 
bygger på forsning som är inriktad på tillfredsställelsen med arbetet samt de emotionella 
svårigheter som kan uppstå i arbetet som behandlaren. 

Stalker (2007) menar på samma sätt som Barth et al (2008) att behandlaren använder sig 
av copingstategier för att klara av den stress som kan uppkomma när man arbetar som 
behandlare. Copingstrategierna hängde även samman med arbetstillfredsställelsen. 
Behandlare kan använda sig av olika copingstrategier såsom aktivt engagerade coping 
strategier eller dis engagerade copingstrategier. Aktiv engagerad coping inkluderar 
faktorer som problemlösning, kognitiv omstrukturering, sökandet av socialt stöd samt 
uttryckandet av känslor. De behandlare som använde sig av denna strategi minskade 
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risken för utbrändhet och de upplevde enligt Stalkers (2007) artikel en personlig
tillfredsställelse. 

Med disengagerade copingstrategier menas att behandlaren undviker problem, har ett 
önsketänkande, är socialt avlägsnad och kan vara självkritisk i negativ bemärkelse. De 
behandlare som använde sig av disengagerade strategier hade en större risk, jämfört 
med aktiv engagerad copingstrategi, att utsättas för utbrändhet. Om en behandlaren är 
känslomässigt utmattad på grund av sitt arbete kan det påverka individen fysiskt. Dessa 
faktorer kan vara oro, depression, irritabilitet, somatiska skador samt lägre äktenskaplig 
tillfredsställelse.

Barth et al. (2008) fann en del faktorer som gav behandlaren en låg motivation. De 
faktorer som framkom var en nedsatt prestige, brist på belöning för ett väl genomfört 
arbete samt en bristande möjlighet för professionell utveckling. Forskarna menar att de 
ovanstående negativa faktorer förmodligen påverkas av institutionen som behandlaren 
arbetar inom. Egenskaper som kön, ras eller inkomst framkom inte som någon 
bidragande faktor vad gäller motivationen hos behandlarna. 

Collins et al. (2008) har genomfört ett forskningsarbete vars syfte var att belysa hur 
motivation, coping, stöd, återhämtningsförmåga och härdighet påverkar behandlarens 
arbete. Studien är gjord på statliga institutioner i Storbritannien.

Collins et al. (2008) menar att statliga behandlare utgör den grupp av tjugo olika 
arbetskategorier som är mest nöjda och motiverade med sitt arbete. För att en 
behandlare ska fortsätta att vara motiverad måste enligt Collins m.fl. (2008) två faktorer 
uppfyllas. Faktorerna var ett högt engagemang och en känsla av att de som behandlare 
har möjligheten att göra en avgörande insats i klientens liv. Utmaningar, varierande 
uppgifter, team- och multidisciplinärt arbete och autonomitet i det sociala arbetet är 
andra faktorer som påverkar behandlarens motivation. En bra relation med kollegor 
framkom som ännu en viktig faktor för en hög motivation. Att göra en insats för 
samhället och att känna sig uppskattad påverkar även motivation och viljan att vara kvar 
inom yrket. Stalker (2007) framhäver också hur viktigt det är att behandlare känner en 
mening inför sitt arbete. Collins et al. (2008) framhävde att motivationen hos 
behandlare generellt var hög trots de stressfaktorer som kan finnas inom arbetet och 
institutionen. Individuella egenskaper påverkar även graden av motivation hos en 
behandlare. Behandlare riskerar, precis som många andra yrkesgrupper, att bli utbränd 
(Stalker 2007). Vanligtvis ökar risken om arbetsbördan blir för tung eller om det uppstår 
rollkonflikter på arbetsplatsen. Storey och Billingham (2001) framhäver i sin studie att 
en del behandlare uppfattar stressen inom arbetet som positivt och att de då utför en 
högre och bättre prestation.

Brist på utmaningar kan också vara en bidragande faktor till utbrändhet hos 
behandlaren. Stalker (2007) menar att det endast finns en klientorienterad faktor som 
kan påverka en behandlare till utbrändhet. Denna faktor är enligt studien om klienten 
har skrämt behandlaren som därefter påverkats psykiskt och upplever en rädsla inför 
klienten. Genom ett engagemang för sitt arbete minskar risken för utbrändhet vilket 
Stalker (2007) diskuterar kring. Stalker (2007) menar att ett flertal forskningsstudier 
påtalat att den grupp som löper minst risk för utbrändhet är den grupp av behandlaren 
som är engagerade i sitt arbete. 
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Storey och Billingham (2001) framhäver i sin studie, som syftade till att beskriva 
arbetsrelaterad stress bland behandlare i Storbritannien, att en äldre behandlare (+55) 
har en lägre stressnivå jämfört med en yngre kollega. Det framkom vidare i deras studie 
att stressnivån i arbetet var hög och att orsaken till detta grundade sig i brister i 
resurserna. Dock visade studien att frånvaron hos socialarbetarna inte var hög. Detta 
kunde, enligt Storey och Billigham (2001), bero på att socialarbetarna inte uppfattade 
stressen som så påtaglig att de behövde vara sjukskrivna ifrån sitt arbete. Ur ett 
genusperspektiv framkom det att män som arbetar som behandlare kände mindre stress 
jämfört med de kvinnliga socialarbetarna. 

Syfte och problemformulering
Syftet med denna studie är att utifrån behandlarens egna upplevelser få en djupare 
kunskap om behandlarens arbetsmotivation och om faktorer som påverkar motivationen 
i arbetet.

 Vilka inre- och yttre faktorer formar motivationen hos behandlaren?
 Hur påverkar motivationen behandlarens relation till klienten, arbetsgruppen, 

ledningen och arbetsmiljön.

METOD

Metodologiska utgångspunkter
Nedan argumenteras för studiens vetenskapliga och metodologiska inriktning som utgår 
från den hermeneutiska traditionen, en kvalitativ forskningsmetod, semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer och en kvalitativ innehållsanalys. Dessa utgångspunkter är, enligt 
vår uppfattning, de som på bästa sätt möjliggör uppnåendet av studiens syfte. 

Vetenskapligt förhållningssätt

Forskning präglas ur en historisk synvinkel av två olika utgångspunkter, positivism och 
hermeneutiken. Dessa har sina rötter i skilda filosofiska, ontologiska och 
kunskapsteoretiska antaganden. Positivismen kan enligt Bryman (2001) kopplas till 
naturvetenskapliga ståndpunkter som påstår att det finns en objektiv verklighet som kan 
betraktas genom sinnena och som är mätbar och observerbar. Genom förnuftiga 
deduktiva och induktiva resonemang kan en kunskap som är värderingsfri, universell 
och objektiv uppnås. Inom positivismen är forskningen ett instrument som används för 
att testa teorier och forskaren antar en neutral roll som förvandlar denne till ett 
instrument som inte ska påverkas av iakttagelser. 

Hermeneutiken

Hermeneutiken är ett tolkningsperspektiv som kan kopplas till samhällsvetenskapliga 
studier. Den grundar sig i en uppfattning om att samhällsvetenskapliga studieobjekt 
skiljer sig ifrån naturvetenskapens studieobjekt (Bryman 2001). Den sociala 
verkligheten produceras av människorna och deras behov, intressen, känslor och tankar 
och de uppfattar sin egen skapelse på ett unikt sätt. Bryman (2001) menar vidare att 
sociala studier syftar till att fånga den subjektiva innebörden av sociala handlingar. 
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Följaktligen kan hermeneutiken inte nöja sig med en förklaring av sociala fenomen som 
är den centrala meningen i det positivistiska synsättet. 

Hermeneutiken syftar till en förståelse av mänskligt beteende. Det handlar om att förstå 
och inte endast förklara den sociala verkligheten (Thurén 2007). Samhällsvetenskapliga 
studier innebär en interaktion mellan forskaren och studieobjektet dvs. andra människor 
och deras skapelse, upplevelser, tankar och känslor. I denna interaktion har forskaren en 
engagerad och aktiv roll. Kunskapen kan således uppnås och påverkas av forskarens 
egna egenskaper. Forskaren är inte ett neutralt och utomstående instrument i 
hermeneutikens forskningsprocess utan en del i forskningsprocessen då forskaren intar 
ett subjektivt förhållningssätt i vetenskapliga studier. Resultatet blir därför en tolkning 
av den sociala verkligheten (Davidsson & Patel 2003). Tolkningen är betingad till bl.a. 
plats och tid, språk och traditioner samt berörda individers upplevelser och 
förväntningar. Olika forskare kan därför tolka forskningsresultat och den sociala 
verkligheten på olika sätt (Thurén 2007). Sanningen inom hermeneutiska traditioner inte 
har en absolut innebörd som positivismen påstår. Sanningen eller kunskap omfattas som 
ett relativt begrepp som inte har någon form av absolut och universell giltighet. 

Syftet med denna studie är att utifrån behandlarens egna upplevelser få en djupare 
kunskap om behandlarens arbetsmotivation och om faktorer som påverkar motivationen 
i arbetet. Vi vill titta närmare på respondenternas unika upplevelse och förstå hur inre 
och yttre motivationsfaktorer samspelar med varandra. Samtidigt har vi en egen 
förförståelse och förväntningar och tankar kring arbetsprocessen och dess resultat.

Vi använder därför den hermeneutiska tolkningstraditionen i denna studie, med 
förhoppning att detta tolkningsperspektiv kan leda oss till att uppnå och tolka resultatet 
på ett bra sätt. 

Forsknings strategier

Forskningsmetodiken domineras av kvantitativ- respektive kvalitativ forskning som 
utgör två generella strategier gällande genomförandet av samhällsvetenskapliga studier 
(Bryman, 2001). Kvantitativ forskning, enlig Bryman, lägger tyngdpunkten på 
insamling av numeriska/kvantifierbar data som sedan analyseras med matematiska 
metoder främst statistiken. Den kvantitativa strategi förespråkar objektivismen som 
ontologisk inriktning då sociala fenomen som forskaren intresserar sig för anses ha en 
objektiv existens. Tolkningar och subjektiva värderingar (inklusive forskarens egna) 
bortträngs till förmån för observerbara och mätbara variabler och indikatorer som skal 
beskriva verkligheten på ett neutral (universell) sätt. 

Kvantitativa samhällestudier utgår från ett positivistiskt synsätt, använder 
naturvetenskapliga modeller och innehåller ett deduktivt förhållningssätt mellan teori 
och forskning. I enighet med den hypotetiskdeduktiva metoden börjar 
forskningsprocessen med en definition av olika begrepps och formulering av teorier i 
form av en viss relation mellan variablerna. Syftet med den praktiska forskningen blir i 
huvudsak prövning av formulerade torier (hypotes) och uppnå kunskap av en viss orsak 
och verkan relation (kausalitet) mellan variabler. Forskningsresultaten generaliseras och 
anser vara giltiga även för liknande sociala verklighet som inte varit föremål för den 
enskilda forskningsarbete (Bryman, 2001).
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Kvalitativ forskning

Kvalitativ forskning intar konstruktionismen som huvudsaklig ontologisk inriktning. 
Den sociala verkligheten betraktas som en skapelse/konstruktion av individernas sociala 
interaktioner men även som ett studieobjekt som kännetecknas av en innebörd som 
ständigt förändras. Forskningsobjekten utsätts för någon form av relavitisering där den 
objektiva existensen och det potentiellt universella innehållet inte har den absolut 
framträdande roll som förespråkas i den kvantitativa forskningsstrategin. Individernas 
konstruktion av den samhälleliga verkligheten sker under föränderliga sociala och 
kulturella betingelser som präglas av individernas personliga egenskaper (Davidsson & 
Patel 2003). Sociala konstruktioner fyller dessutom en funktion för samhället och 
uppfyller även berörda individers omfattande behov såsom känslor, tankar och 
förväntningar. Denna funktion ses inte som den sociala verklighetens inneboende 
egenskap utan som människornas skapelse. Det som skapas i samhälleliga sammanhang 
är främst en mening som styr människornas beteende. 

Huvudsyftet inom kvalitativ forskning är således att förstå meningen av samhälleliga 
studieobjekt samt att förstå hur sociala aktörer uppfattar och tolkar deras egen skapelse 
(Bryman 2001). Sociala och individuella företeelser och beteenden betraktas som en 
följd av individernas tolkningar, uppfattningar och meningsskapande förmåga. 
Forskningsprocessen eftersträvar följaktligen en djupare kunskap och förståelse utifrån 
individernas - och de sociala aktörernas synvinkel. Kvalitativ forskning är inte 
intresserad av hur sociala företeelser är utan om individers uppfattningar över den 
sociala verkligheten. Människornas förståelse och tolkningar (Hartman 2004) prioriteras 
när det handlar om förklaringar och beskrivelser.

Den kvalitativa forskaren intar ett subjektivt förhållningssätt i relation till 
forskningsobjekten och forskningsprocessen. Forskaren är enligt Bryman (1997) en 
insider som eftersträvar en direkt kontakt med individerna och deras sociala 
konstruktioner istället för att inta positivismens externa och neutrala positionering. Det 
direkt samspelet med forskningsobjektet är nödvändigt och har dessutom en relevant 
betydelse när forskaren ska kunna förstå vad individerna i studien uppfattar. Bryman 
(2001) menar att förståelsen innebär att den kvalitativa forskaren ser omvärlden utifrån 
de intervjuade individernas synsätt. Detta innebär att forskaren är subjektiv och att 
forskaren och respondenten samspelar. Den kvalitativa forskaren blir en empatisk 
forskare. Davidsson och Patel (2003) framhäver att den kvalitativa forskaren inte kan 
isolera sig ifrån sina egna tankar, känslor och förväntningar. Vidare ses forskarens egna 
förutfattade meningar och värdering som ”a priori” och som ett naturligt anspråk för att 
kunna interagera och förstå de sociala aktörer som studeras. Bryman (2001) poängterar 
att ovanstående ställer stora krav på forskaren och på forskning eftersom det är viktigt 
att forskaren tolkar den insamlade datan korrekt för att undvika feltolkningar. 

Kvalitativ forskning framhåller ett induktivt förhållningssätt mellan teori och forskning.
Teorin ses som en följd av undersökningen istället för dess utgångspunkt som den 
kvantitativa forskningen förespråkar. Forskningen syftar därmed till generering av 
teorier och inte till prövning av fördefinierade teorier. Forskningsprocessen utgår från 
generella frågeställningar om forskningens studieobjekt och efter datainsamling och 
tolkning av data påbörjas det begreppsliga och teoretiska arbetet (Bryman 2001).

I enighet med syftet för denna studie väljer vi att utforma undersökningen inom ramen 
av den kvalitativa forskningsstrategin. 
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Kvalitativ forskningsintervju

Kvalitativ forskning rymmer en rad olikartade metoder som ofta skiljer sig avsevärt från 
varandra. Dock har dessa metoder gemensamma rötter i kvalitativa metodologiska 
utgångspunkter som exempelvis: etnografi, deltagande observationer, kvalitativ 
intervju, feministisk metod, samtalsanalys och diskursanalys (Bryman 2001). Inom 
ramen av denna studie är den kvalitativa intervjun den mest relevanta formen av 
undersökningsinstrument. Den kvalitativa intervjun syftar huvudsakligen till att 
beskriva och förstå respondenternas upplevelser, tankar och känslor (Kvale 1997). 
Forskarens huvudansvar är att ställa frågor, registrera data på ett adekvat sätt och att 
tolka respondenternas svar eller berättelse. Bryman (2001) beskriver tre teoretiska 
huvudformer av kvalitativa intervjuer, ostrukturerad, semistrukturerad och strukturerade 
intervjuer. Den sistnämnda som också kallas för standardiserad intervju innebär att 
forskaren ställer slutna frågor dvs. frågor med fasta svarsalternativ som kodades i 
förväg. Målet med denna speciella metod är att konfrontera respondenterna mot samma 
kontext och frågestimuli så att deras svar kan sammanställas på ett jämförbart sätt. 
Surveyundersökning i samband med kvantitativa studier är den forskningsdesign som 
mestadels använder sig av strukturerad intervju.

Ostrukturerade intervjuer är den intervjuform som är mest öppen. Denna intervjuform 
har stora likheter med ett vanligt samtal. Forskaren är intresserad av ett antal teman.
Forskaren intervjuar respondenterna utan förformulerade frågor som gör att 
respondenterna blir fria i sitt sätt att betrakta frågan och dess tema. Vid livsberättelser 
används vanligtvis ostrukturerade intervjuer då respondenten uppmuntras att berätta om 
sitt liv. Inom den sociologiska sfären är denna intervjuform särskilt förekommande 
(Bryman 2001). 

Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har en intervjuguide som består av ett 
antal öppna frågor över teman som forskaren är intresserad av. Respondenten har trots 
det stor frihet att tolka frågorna och svara på det sätt som respondenten uppfattar som 
lämpligt (Bryman 2001). Intervjuguiden i denna form av intervju kan inte jämföras med 
de fasta och slutna frågor som en strukturerad intervju bygger på. Intervjuguiden kan 
sammanfattningsvis vara allt från en kort minneslista över ämnen som ska diskuteras till 
en lista av öppna frågor. 

Eftersom syftet i denna studie är uppbyggd på respondenternas upplevelser kring 
motivationen i sitt arbete innebär detta att vi behöver ett flexibelt instrument som är 
användbar. Detta instrument bör även garantera att ämnena beaktas i varje intervju 
samtidigt som detta instrument ska ge respondenterna frihet för att tolka och svara i 
enighet med deras egna upplevelser. Den semistrukturerade kvalitativa intervjun är, 
enligt vår uppfattning, det intervjuinstrument som är mest användbar utifrån studiens 
syfte och kontext. 

Kvalitativ innehållsanalys

Den kvalitativa metoden genererar en stor mängd formlöst datamaterial och då blir 
innehållsanalysen en viktig och kritisk del i forskningsprocessen. Innehållsanalysen 
omfattar ett flertal tekniker som används för att forskare ska kunna dra vetenskapliga 
slutsatser ifrån material som är rådata (Bryman 2001). I denna studie används 
huvudsakligen ett induktivt förhållningssätt eftersom vi utgår från respondenternas 
upplevelser och inte från fördefinierade teorier. Däremot präglar vissa deduktiva drag 
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analysen eftersom den genomförs inom ramen av forskarens generella teoretiska 
perspektiv. I den kvalitativa innehållsanalysen menar Bryman (2001) att kontext och 
sammanhang är ramar för tolkningen av respondenternas upplevelser. Kontext och 
sammanhang (Lundman, Graneheim & Hällgren 2008) innebär att texten och meningar 
ska analyseras och förstås i nära relation till respondenternas livssituation och rådande 
sociala och kulturella betingelser. Texten betraktas även som en helhet där de olika 
delarna interagerar med varandra och därför kan en enskild del endast tolkas i relation 
till helheten

Analysprocessen vid en kvalitativ innehållsanalys utgår från transkribering av inspelade 
intervjuer (Kvale 2009). Den producerade texten genomläses ett flertal gånger för att 
forskaren ska begripa helheten och sammanhanget. Därefter följer en reflektion över 
vilka viktiga delar som texten innehåller. Detta resulteras i att texten delas upp i olika 
områden eller domäner. Steget därefter är kondensering i form av meningsenheter och 
det innebär att: ord eller korta delar av texten bär på centrala meningar som kopplats till 
studiens syfte. De kondenserade meningsbärande enheterna kodifieras och kategoriseras 
därefter och delas in i ett flertal relevanta teman. Bryman (2001) understyker att 
kategorisering är en komplex process då kategorierna omdefinieras ett antal gånger för 
att säkerställa att de är åtskilda från varandra. 

Kvalitativ innehållsanalys är avslutningsvis inriktad på att få en påtaglig bild av 
datamaterialets innehåll. Detta innehåll omfattar både det manifesta och latenta. Med 
manifest menas, det som sägs och med latent menas, innebörden som ligger under ytan 
(ibid.). 

Planering och genomförande
Nedan redovisar vi tillvägagångssättet för studiens urval och förberedelser, 
datainsamling, instrument, analysmetoden och tillförlitlighet, överförbarhet och äkthet.

Urval

Syftet med studien är att utifrån behandlarens egna upplevelser få en djupare kunskap 
om behandlarens arbetsmotivation och om faktorer som påverkar motivationen i arbetet. 
I enighet med syftet definierades huvudkriterier vid urval av respondenter. Vi valde att 
intervjua erfarna behandlare, vilket vi definierade som behandlare med minst tre års 
arbetslivserfarenhet. Vi tror att erfarna behandlare som varit verksamma under en lång 
tid inom behandlingsarbetet borde garantera en mer stabil uppfattning vad gäller vårt 
syfte med studien. 

Vi valde två institutioner i södra Sverige, en SiS institution och ett privat 
behandlingshem eftersom vi hade lättare att etablera kontakt med dem. Den första 
kontakten togs genom ett brev till en ansvarig på institutionerna där vi presenterade oss. 
Sedan berättade vi om studiens sammanhang och syfte samt bad om deras godkännande 
till eventuella intervjuer. Därefter skickade vi ett informationsbrev till den personal som 
var relevant för vår studie. I informationsbrevet beskrev vi studiens syfte och etiska 
riktlinjer. Åtta behandlare visade via mail ett intresse om att delta i studien. I enighet 
med våra huvudkriterier kontaktade vi sedan sex behandlare via telefon. Vi valde ut tre
respondenter på varje institution i enighet med ovan nämnda kriterier. Två respondenter 
föll bort, vilket gjorde att vi endast intervjuade fyra respondenter.
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Instrument

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (Bilaga III). En intervju guide kan vara 
allt från en kort minneslista till en mer strukturerad lista över olika frågeställningar. Den 
ska ge en viss ordning i teman som är av studiens intresse men inte ska vara så specifika 
att förhindra respondenterna frihet till tolkning. Den ska dessutom innebära öppna 
frågor och undvika ledande frågor Bryman (2001). Vi organiserade intervjuguiden i 
inledande frågor, fem för studien centrala teman och komplementärta frågor. Under 
utformningen av intervjuguide ställde vi oss frågan i vilket mån respondenterna skulle 
eller kunde öppna sig och berätta om interna processer. För att underlätta deras 
öppenhet formulerade vi, inom varje tema, några tillsynes liknande frågor riktat mot 
samma tema utifrån nyanserade synvinklar. 

Datainsamling

Insamling av data för denna studie gjordes genom semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna började med en inledning kring studiens syfte, de centrala teman som var
av intresse samt att få respondenternas medgivande för användning av ljudbandspelare 
(Kvale & Brinkmanns, 2009). På detta sätt fick respondenterna tillräcklig information 
och förståelse för att kunna positionera sig under intervju processen. Vi försökte under 
hela processen skapa en positiv och öppet atmosfär där respondenterna och två 
intervjuare hade klara roller och samtidig var delaktiga i en aktivitet av gemensamt 
intresse. Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudbandspelare för att kunna 
koncentrera oss på själva intervjun. Om man skriver minnesanteckningar finns en risk 
att vår fulla fokus inte hade hamnat på respondenten. 

Analysmetod

Analysmetod började med att ordagrant transkribera intervjuerna på ett noggrant sätt. 
Det skriftliga materialet lästes flera gånger med syfte att få en helhetlig bild av 
respondenternas svar. Sedan arbetade vi om texten till ett skriftligt språk där tog vi bort 
typiska muntliga uttal. Intervjuernas skriftliga version var grundmaterial för den 
fortsatta analysen. Först omorganiserade vi den skriftliga versionen för varje respondent 
i fem viktiga teman: individnivå, klientnivå, arbetsgruppsnivå, ledningsnivå och 
arbetsmiljönivå. Vi samlade under varje tema alla uppfattningar som respondenterna 
berättade om under hela intervjun. Denna tematiserade skriftliga version analyserades
med syfte att identifiera meningsbärande enheter.  Det gjordes ett urval av 
respondenternas centrala uppfattningar om varje tema som sedan formulerade med 
respondenternas ord men på ett kondenserat sätt. Utifrån meningsbärande enheter 
kodifierades 19 faktorer delade i två kategorier, nämligen inre och yttre faktorer. 
Slutligen ledde analysen till två teman som redovisas under rubriken resultatanalys.

Tillförlitlighet, överförbarhet och äkthet

Inom den kvalitativa forskningen används begreppen tillförlitlighet, överförbarhet och 
äkthet istället för validitet, reliabilitet och generaliserbarhet som tillämpas inom 
kvantitativ forskning (Bryman 2001). 

Tillförlitlighet relaterar främst till forskningsarbetets trovärdighet som kan fastställas 
genom en noggrann redovisning av forskningsprocessen i sin helhet. Alla 
beståendedelar beskrivs i detalj så att övriga forskare kan få en bättre bild av studiens 
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tillvägagångssätt, kriterier, val och resonemang. Studiens tillförlitlighet fastställs även 
genom att citat, som ibland är relativt långa, framgår i studiens resultatdel och detta kan 
således ge läsaren en direkt bild av respondenternas uppfattning. Detta möjliggör även 
läsarens egna tolkningar.  För att garantera tillförlitlighet kan studiens författare även 
använda sig av en respondent validering. Vilket innebär att transkriberingen av 
intervjuerna skickas till respondenterna för att de ska få en möjlighet att bekräfta 
innehållet (Bryman 2001). 

Begreppet överförbarhet indikerar hur generaliserbara studiens slutsatser är. Eftersom 
studien syfte utgår utifrån behandlarens egna upplevelser kan slutsatserna inte betraktas 
som absoluta och universella. Slutsatserna av respondenternas upplevelser kan därför 
inte generaliseras eftersom att svaren är knutna till respondenternas enskilda 
upplevelser. Slutsatserna av denna studie kan således, till viss mån, överföras på 
behandlare som utför ett likande arbete och i liknande situationer (Bryman 2001). 

Äkthet innebär, enligt Bryman (2001) främst att forskaren ska säkerställa att denne inte 
har påverkat forskningsprocessen och studiens resultat utefter de egna förkunskaperna 
och värderingarna. 

Etiska riktlinjer

Vetenskapsrådet har arbetat fram fyra huvudprinciper och de kallas för de 
forskningsetiska principerna. Dessa principer har stor betydelse inom forskning och 
följer nedan;

 Informationskravet, dvs. att deltagarna i studien ska informeras om syftet och 
innehållet. Omfattningen av medverkandet framhävdes samt att deltagandet 
bygger på frivillighet (Grönmo 2006). Detta krav uppfylldes genom mailkontakt 
då ovanstående information redogjordes för respondenterna. För att vi skulle
vara säkra på att respondenterna hade läst informationen gjordes även en kort 
informationsgenomgång vid intervjutillfällena.

 Samtyckeskravet, innebär att deltagarna måste ge sitt samtycke till att delta i 
forskningen. Under intervjuerna påtalade vi att deltagarna när som helst hade
rätt att avbryta sin medverkan och att detta inte skulle leda till några negativa 
följder (ibid.). Samtycket fick vi genom att respondenterna tackade ja till 
medverkandet. Eftersom att respondenterna var myndiga ansåg vi att det inte 
behövdes någon skriftlig redogörelse på samtycket. Rätten till att avbryta 
deltagandet i studien framhävdes under intervjun och detta framfördes på ett 
tydligt och positivt sätt. 

 Konfidentialitetskravet, innefattar att personuppgifter hanteras på ett 
betryggande sätt så att enskilda individer inte kommer kunna identifieras vid 
forskningsrapporteringen. I detta krav framkom även vikten av att data förvaras 
på ett säkert och genomtänkt sätt (ibid.). I studien är respondenterna
avidentifierade. Vi använde således inte namn eller platsen där intervjun ägde 
rum. Dataförvaringen hanterades med största noggrannhet och med största 
respekt för respondenterna.
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 Nyttjandekravet, innebär att forskaren förbinder sig att endast använda det 
insamlade materialet för forskningsändamålet (s.28 ibid.) vilket vi uppfyllde.

RESULTAT
Nedan redovisas resultatet från fyra intervjuer. Studiens syfte är att utifrån behandlarens 
egna upplevelser få djupare kunskap om behandlares arbetsmotivation och om faktorer 
som påverkar motivationen i arbetet. I enighet med detta syfte valde vi att sammanfatta 
respondenternas mest relevanta upplevelser eftersom det är de som står i centrum för 
denna studie. Respondenternas upplevelser organiserades i fem generella kategorier 
som motsvarar de områden som var grunden för formulering av intervjuguiden. Dessa 
kategorier är: individen, relation med klienten, arbetsgruppen, ledning och arbetsmiljö. I 
intervjuerna ställde vi dessutom två komplementära frågor. Vi frågade respondenterna 
om vilken/vilka av dessa områden som var viktigast för dem och vi bad även 
respondenterna att kort berätta över den mest positiva och negativa upplevelsen på 
arbetet. Utifrån studiens syfte valdes de mest relevanta och meningsfulla 
meningsenheterna ut.  

Individuella faktorer

Respondenterna beskrev flertal personliga faktorer vilka utgör grunden för deras val att 
arbeta med behandling. 

Ett socialt arbete

Respondenterna var eniga om att de gillar att arbeta med människor, att vara med i ett 
socialt arbete, att kommunicera och samtala med andra människor. En sådan inställning, 
menade respondenterna, innebär en grundläggande människosyn, en vision där alla 
människor ska ha samma rättigheter, samma levnadsstandard och förutsättningar. En 
respondent formulerade sina personliga motiv på följande sätt:

”Jag tycker om att jobba med människor, jag tycker om att vara social, jag 
tycker om att prata, jag tycker om att vara där det händer, kommunikation, 
själva samtalet där händer så mycket och det gillar jag. Att stå vid ett
rullande band hade jag nog aldrig pallat.”

Att hjälpa andra

Behandlingsarbete innebär att hjälpa andra, att arbeta med personer som under en viss 
livsperiod är i stort behov av hjälp. Respondenterna uttryckte att detta är ett oerhört 
viktig motiv för en behandlare. Att hjälpa andra kopplas direkt till en grundläggande 
människosyn men samtidigt utgör det en kraftig källa som sätter igång behandlarens 
motivation. Att hjälpa en människa att hantera missbruk, kriminalitet eller beteende 
problem och att lyckas i livet ses som ett värde i sig, som en meningsfull aktivitet. 

”Det här med att hjälpa folk eller människor som har det svårt som har fått 
mindre privilegier när de föddes eller har haft en svår bakgrund där tror 
jag mycket startade i alla fall min tanke. Det var därför jag började ändra 
min riktning till att arbeta med människor för att få hjälpa.”
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Att ha någonting att ge

Att hjälpa andra människor innebär att behandlaren har något att tillföra till dem som är 
i behov av hjälp. Det kan vara allt från emotionellt och social stöd, kunskaper eller 
livserfarenhet. Men man kan inte ge det som man inte har och man kan samtidigt inte ge 
något som man inte är medveten om att man har. Respondenterna visade en hög 
medvetenhet och tilltro till sina förmågor och kapacitet för att ge någonting viktig till 
klienten. Denna medvetna upplevelse om att man har någonting viktig att ge till sina 
medmänniskor utgör i sig en kraftfull drivande motivationsfaktor. Det är en ständig 
impuls som aktiverar behandlarens beteende.

”Jag tror jag har lite bättre förståelse för människor än många andra. Jag 
tycker att jag har mycket att ge,... att jag kan ge klienterna något som 
hjälper att få människan att förstå, samt försöka ändra sig”.”

Ett emotionell givande arbete

Respondenterna upplever sitt arbete som ett emotionell givande arbete. De refererar till 
behandlingsarbete som ett roligt arbete, som någonting de gillar och som gör att de mår 
bra. Att arbeta som behandlaren skapar eller utlöser positiva känslomässiga upplevelser
hos henne/honom. Det handlar inte om någon form av feedback eller uppskattning från 
omgivningen utan snarare om behandlarens egna subjektiva känslor. Att arbeta som 
behandlare är i sin natur, enlig respondenterna, en aktivitet som gör att de mår bra. 
Detta utgör en viktig komponent i deras motivation.

”…det är intressant det är spännande och givande, det gillar jag… arbetet 
ge mig glädje.” 

Personlig utveckling

Respondenterna upplever att behandlingsarbete är ett utvecklande arbete. De framhävde 
att de lär sig dagligen och att de växer som människor. Att relatera med andra, att hjälpa 
andra, att konfrontera svårigheter och utmaningar som uppstår under arbetets gång, gör 
att de mognar, att de får en intellektuell utveckling, att de ser på livet och samhället på
ett annorlunda sätt. Det handlar framför allt om en medvetet och rationell uppfattning 
om sig själva.

”Jag tror att man mognar som människa, man lär sig saker och ting som 
hjälper att se på livet utanför arbetet, familjen, kompisar och samhället på 
ett annat sätt… på ett mer balanserat sätt.”

”… man lär sig nya saker varje dag... jag växer som människa”. 

”Arbetet ger mig mycket. Jag får helt enkelt en personlig intellektuell 
utveckling.”

Relation till klienten

Respondenterna berättade att relationen till klienten är viktig i behandlingsarbetet samt 
vad de, som behandlare, får ut av denna relation. Behandlarens upplevelse av att ha en 
god relation till klienten utgör bland de viktigaste motivationsfaktorerna.

En bra relation till klienten
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Att skapa en bra relation till klienten upplevs som en motiverande faktor. Det handlar 
inte om behandlingsresultat eller förändringar i klientens situation utan snarare om 
relationen. 

”… att skapa relationen är oerhört viktigt. Ibland lyckas man med det
snabbt och enkelt och andra gånger kan det vara svårt. Men när det är svårt 
blir det en utmaning, en positiv utmaning som ställer många krav och som 
kräver tid men när man lyckas då få man någonting tillbaka då få man 
glädje och tillfredställelse.”

”En klient klickade verkligen med mig, vi förstod varandra vilket gjorde det 
till en så bra upplevelse, då blir allt så mycket bättre och enklare. Jag vill 
ha det där klicket, att vi förstår varandra, det är det viktiga. Det får mig att 
må bra och att vilja leta efter orsaken till den relationen.” 

”Att bygga relationer är en annan viktig sak. Sen är ungdomarna väldigt 
roliga. Att få skapa relationer med dessa klienter ger mig glädje

Att förändra andras liv

Behandlingsarbete är en del i ett förändringsarbete. Att hjälpa andra inom 
behandlingsarbete innebär att förändra, i mer eller mindre utsträckning, deras 
livssituation. Detta upplever respondenterna som en oerhört viktig motivationsfaktor. 
Positiva förändringar i klienters livssituation upplevs som tillfredsställande och 
utvecklande.

”… att förändra helt enkelt och att sätta lite frön i andras huvud. Det tycker 
jag är väldigt roligt, personligt tillfredsställande. Att få människor att ge sig 
själv lite värde, att se på sig själv och sin omvärld på ett annat sätt och 
framförallt förstå att där finns någonting annat än det de kommer ifrån. Det 
tycker jag är givande.”

”… att klienter förstår det vi vill förmedla, det är personligt viktigt för mig. 
Då känner jag glädje och nöjdhet samt en stor tillfredsställelse. Jag känner 
att jag förverkligar min roll i arbetet då.” 

Uppskattning från klienten

Klienternas uppskattning av behandlarens insatser upplevs, av respondenterna, som en 
av de högsta motivationsfaktorerna. Det ovan nämnda är den faktor som har en 
långvarig och djup påverkan på behandlarens motivation. Uppskattning från klienten är 
således en mycket speciell gest för behandlaren.

”Min mest positiva upplevelse var när en klient som hade lyckats med 
behandling och med sitt liv kom fram till mig mitt i stan och varmt hälsade, 
tackade och berättade hur bra det var för honom. Det var fantastisk
givande, tillfredställande och otroligt”.

”Jag hade en man som var indrivare i en stad i Sverige. Förändringen som 
han gick igenom är fortfarande en ”push” för mig. Han lärde sig att tänka 
innan han handlade. Han gjorde en hel omvändning. Det var en bekräftelse 
för mig, på att man gör ett bra jobb.
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Arbetsgruppen

Även om behandlaren har en central och avgörande roll är behandlingsarbetet ett 
kollektivt arbete.  Behandlaren ingår i en arbetsgrupp och dess karakteristiska 
drag och dynamik påverkar behandlarens motivation på flera olika sätt. 
Respondenterna beskrev flera positiva och negativa faktorer hos arbetsgruppen.

En positiv inställning

Respondenterna uppfattade att en positiv inställning från arbetsgruppen är en 
viktig faktor i behandlingsarbetet och för motivationen till arbetet. 
Respondenterna menar att vissa generella drag i arbetsgruppen har en stor 
påverkan i behandlingsarbetet. Respondenterna berättade om hur viktigt det är att 
alla drar åt samma håll, dvs. att arbetsgruppen har en gemensam attityd och en 
gemensam ställning inför arbetet. Det är också viktigt, enligt respondenternas 
upplevelser, att arbetsgruppen har förmågan att se det positiva även i svåra 
situationer.

”Arbetsgruppen måste vara social, engagerad och positiv ”

”… att vi alla vill samma sak och drar åt samma håll detta ger öppenhet 
och arbetsglädje.”

”Jag uppskattar kollegor som är kapabla att se det lilla positiva som finns
även i de svåraste situationer.”

Stöd och feedback 

Enlig respondenterna är stöd och feedback från arbetsgruppen en av de viktigaste 
faktorerna inom behandlingsarbete. Det handlar vidare om stöd och feedback i 
konkreta situationer under arbetsprocessen.

”En klient som blev aggressiv, och jag blev slagen. Då märkte jag ett stort 
positivt stöd från alla runtomkring mig.” 

”Feedback är otroligt viktig”. ”Respekt, stöttande, hjälpsamhet, feedback”

Negativism och konkurrens

En negativ stämning i arbetsgruppen och konkurrens mellan kollegor är enligt 
respondenterna två av de mest negativa faktorerna som kan uppkomma i arbetsgrupper. 
Respondenterna menade att dessa faktorer påverkar behandlingsarbetet på ett negativt 
sätt. Vidare påtalade respondenterna att dessa faktorer skapar stress och en negativ 
stimulans.

”… kollegor som konkurrerar med varandra och som klagar hela tiden och 
som pekar på det negativa hela dagen, dag efter dag är för mig den sämsta 
egenskap hos en kollega. De suger energi av mig själv och leder till en 
stressig och negativ stimulans.”

”Det negativa är när folk i arbetsgruppen ser negativa saker i allt… och de
som egentligen inte vill vara här.”
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Lön och självbekräftelse

Att endast arbeta för lönen eller att söka självbekräftelse i sitt arbete uppfattade 
respondenterna som två negativa faktorer som kan finnas i en arbetsgrupp.

”Människor som kommer hit för att lyfta en lön och inte bryr sig om dem
som är här, som är här för andra anledningar än vad jag är här, för då 
hade jag ju inte trivts helt enkelt” 

”Man inte ska vara ute efter självbekräftelse, man ska inte komma till 
arbetet för att få sig själv att må bra.”

Stabilitet

Respondenterna upplever att stabilitet i arbetsgruppen är en viktig och positiv faktor i 
behandlingsarbete.

”… att få stabilitet är viktig… när det är massa förändringar på personal, 
miljö och rutiner det blir svårt” 

Ledning

Enlig respondenterna är ledningsstil och attityd en viktig faktor gällande 
behandlingsarbete. Respondenterna framhävde ett flertal positiva och negativa 
egenskaper och förhållningssätt hos ledningen.

En engagerad ledning

En ledning som är engagerad och intresserad i behandlingsarbetet är enligt 
respondenterna en viktig positiv motivationsfaktor. Medan en ledning som inte är 
närvarande i insatser och i behandling upplevs som en negativ motivationsfaktor.

”en bra chef måste vara insatt i behandling, konstruktiv och lyssna på sina 
medarbetare”

”En dålig chef som inte ville vara här egentligen, stack så fort han kunde, 
han ifrågasatte allt och vara verkligen negativ av sig. I jobbiga situationer 
med klienter fick man absolut inget stöd alls. Det är min mest negativa 
situation”. 

En kontrollerande ledning

En chef som endast ger direktiv eller har en kontrollerande ställning anses vara en 
negativ faktor i relation till motivation inom behandlingsarbete.

”… en kontrollerande chef som är inte medveten om arbetet och inte 
intresserad av arbetet är den sämsta.”

”Det handlar inte om att chefen delegerar utan den dagliga närvaron”

Stöd från ledning

Att få stöd och uppmuntran från ledningen upplevs som en stor positiv faktor i 
behandlingsarbetet. Detta stöd handlar, enligt respondenterna, om att chefen ska 
hålla daglig kontakt med behandlaren, lyssna på dem, uppmuntra dem och försöka 
förstå behandlarens situation, problem och behov.
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”För mig handlar det om att chefen skall vara ett stöd liksom, det här klarar 
du, detta gjorde du bra o.s.v.” ”Jag känner inte att jag behöver individuella 
möten med chefen så ofta, men jag vill istället gärna att chefen skall finnas 
på avdelningen så att man kan se dem, byta ett par ord med dem, detta skall 
enligt min mening ske varje dag” 

”Jag träffar min chef dagligen. Det blir en tillfredsställelse då jag träffar 
chefen, för då vet jag att hela verksamheten funkar och att man uppskattas 
på något sätt. Man får ju lite bekräftelse på det man gör, jag värderar den 
dagliga kontakten högt med en chef som uppmuntrar en och som pushar en 
och som vill att man ska fortsätta med det arbetet man gör.”

”Vi har planerade och regelbundna möte där man informeras om olika 
beslut, få direktiv eller planerar arbetet. Men för mig är det viktigaste den 
dagliga, korta och spontana möten som sker när chefen är på avdelning. De
gör att jag känner att chefen stötar mig att jag kan göra mitt arbete 
medveten om att han står på min sida. Dem formella möte fyller en helt 
annan funktion”

Att få stort spelrum

Respondenterna markerade hur viktigt det är för en behandlare att få ett stort spelrum, 
dvs. att arbeta med en relativt stor autonomi. Det är en faktor som upplevs som positiv 
och nödvändig i relation till motivation.  Behandlingsarbete och relationen med klienten 
ses som oerhört viktig eftersom de spenderar mycket tid tillsammans. Därför är det 
viktigt att ledningen ger utrymme och stöd i behandlingsarbetet. 

”Man får ett förtroende när man anställs, sen är det upp till chefen att sätta
ramar, men man får ha ett stort spelrum där emellan...”

Arbetsmiljö

Enlig respondenterna är arbetsmiljön en viktig motivationsfaktor i behandlingsarbete. 
Det finns dock olika uppfattningar om vilka arbetsmiljöfaktorer som är mer relevanta.

Säkerhet

Säkerhet uppfattas av respondenterna som en viktig faktor. Det finns däremot nyanser 
om hur respondenterna ser på säkerhet. En respondent menar att säkerheten är jätte 
viktig och går före behandlingen och detta påtalar ännu en respondent. Vikten av att 
känna sig trygg på arbetet ses som en viktig faktor.  

”… säkerhet är relativt viktig... vi alla vet riskerna som finns på detta jobb 
men det är sällan som händer någonting”

”säkerhet det är väl viktigt, men det är inte det viktigaste… i början tänkte 
man på det men nu är det inte lika mycket… man går efter sunt förnuft, och 
inte bara efter säkerhetsregler” 
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Hygien och ordning

Hygien och ordning på arbetsplatsen ses enligt respondenterna som en positiv faktor i 
relation till motivationen och behandlingsarbetet.

”Om man kommer till arbetet och allt är smutsig, sliten och oordnad jag 
tappar jag lusten till arbetet. Det är någonting negativ som skapar 
irritation, och negativa känslor som påverkar arbetet på ett negativ sätt” 

Teoretisk problematisering
Resultatet av denna studie visar att respondenterna har en hög inre motivation till sitt 
arbete. Denna motivation är dessutom komplex och multidimensionell på grund av att 
den består av en mängd olika faktorer som berör individens känslomässiga, kognitiv-
rationella och sociala essens. Studien har också visat att behandlarens inre motivation är 
intimt förbundet med individens behov och förmågor. 

Genom studien har man kunnat urskilja att behandlarens höga inre motivation är 
oberoende av yttre faktorer även om det finns en intensiv och ständig interaktion mellan 
inre och yttre faktorer. De sistnämnda har dock stor betydelse för behandlaren eftersom 
det kan skapa vantrivsel samt påverka behandlarens emotionella tillstånd och prestation. 
Detta kan således leda till förändringar i individens arbetssituation. 

En stark och omfattande inre motivation

En analys av motivationsfaktorer utifrån respondenternas uppfattning indikerar att 
behandlaren har en stark och djup inre motivation till sitt arbete. Det handlar om en rad 
olika tendenser som finns hos behandlaren och som definierar honom som individ. En 
behandlare har en grundläggande människosyn och gillar att arbeta med människor, 
främst med dem som behöver hjälp. Denna respondent menar att behandlingsarbetet är 
givande och är även övertygad om att han har någonting att ge. Respondenten upplever 
vidare att han gör ett bra arbete som är utvecklande på ett personligt plan.

Dessa faktorer berör individens rationella, känslomässiga och sociala väsen. 
Respondenterna talar om behandlingsarbete och vi uppfattar det som ett starkt och 
känslomässigt laddat ord. Behandlingsarbete handlar, enligt respondenterna, om att göra 
någonting som man gillar samt att utföra ett arbete som fyller en viktig känslomässig 
funktion. Dessutom verkar respondenternas motivation vara uppbyggd av sociala 
värderingar exempelvis att respondenterna uppskattar värdet av att arbeta med 
människor som behöver hjälp och stöd. 

Behandlarens motivation verkar bygga på en struktur som är grundad på individens 
behov och förmågor. Behov av att påverka omgivningen eller behov av att kontrollera 
omgivningen är grunden för socialkognitiv motivationsteori (Deci & Ryan 1985). 
Bandura (1997) belyser behovet av kompetens och självbestämmande. Dessa är vidare 
viktiga i self-determination teorin. Genom denna teori kan man urskilja respondenternas 
uppfattning om den egna utvecklingen i behandlingsarbetet samt deras anspråk om 
autonomi i utförandet av arbetet.  Förmågan att kontrollera och påverka omgivningen 
relateras enligt Bandura (1997) till individens self-efficacy. Respondenterna verkade ha 
en hög self-efficacy eftersom att det framkom att de hade en hög tilltro på sina 
kapaciteter och förmågor att sätta igång förändringar i klientens liv. En respondent
bekräftade ovanstående genom följande citat: ”jag tillför någonting till de här 
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personerna”. En annan respondent berättade vidare, ”jag tycker att jag har mycket att 
ge”. ”Att ge klienten möjligheter att förändra sin framtid” framhävde en respondent och 
även detta uttalade kan härröras till en hög self-efficacy. Den höga self-efficacy (ibid.) 
gör att respondenterna uppvisar en hög kompetens och en tydlig tendens att aktivt 
engagera sig i behandlingsarbetets utmaningar. I intervjuerna framkommer ett behov av 
att uppleva ett subjektivt välbehag. Detta behov framkom under alla intervjuer från 
början till slut. Respondenterna berättar vidare att arbetet upplevs som givande, 
glädjefullt och att arbete ger välmående och motivation. Detta kan kopplas till 
antaganden i self-determinationsteori (Deci &Ryan, 1985) om att en inre motiverad
människan upplever en subjektiv vällbehag.

Respondenternas motivation är kopplad till deras känslomässiga, kognitiva och sociala 
behov. Bland dessa är uppskattning och autonomi det viktigaste.

Enligt respondenterna kommer den viktigaste uppskattningen och bekräftelsen från 
klienten. Det är den uppskattningen som upplevs som stark och långvarig. Detta kunde 
urskiljas när vi frågade om den mest positiva upplevelsen som de erinrat sig genom 
arbetet. 

Den andra viktiga uppskattningen kommer från kollegor och ledningen även om det 
finns variationer om hur respondenterna värderar dessa två uppskattningskällor. De var 
dock eniga om att poängtera deras relevans. Samtliga respondenter berättade om vikten 
av en välfungerande arbetsgrupp. Det framkom att arbetsgruppen bör vara stöttande, att 
alla vill samma sak och drar åt samma håll. Respondenterna tryckte ytterligare på vikten 
av arbetsgruppen och benämnde dessutom den som en andra familj. Detta resultat 
överensstämmer med Collins et al. (2008) vilka poängterar att en bra relation med 
kollegor är en viktig faktor till en hög motivation.

Vikten av god ledning framkom även under intervjuerna. Bekräftelse, uppmuntran, 
chefens stöd, förståelse, tillräckliga resurser och att chefen står på respondentens sida 
var faktorer som respondenterna pekade på som viktiga i relation till motivation till sitt 
arbete. Liknande slutsats framkommer i Barth et al. (2008) vilka identifierade lednings 
kvalité som den högsta faktor gällande socialarbetare motivation. I intervjuerna 
framkom även vikten av en chef som är uppmuntrande, ger medarbetarna spelrum samt 
vikten av att chefen har dagliga kontakter och lyssnar på sina medarbetare. Detta är 
således viktiga punkter för att en behandlare ska uppleva uppskattning och autonomi.  
Autonomi i utförande av arbete sätt utifrån self-determination teorin som är ett uttryck 
av individens fria val (Deci & Ryan, 1985).

En relativt oberoende inre motivation

Enligt respondenterna skapar yttre motivationsfaktorerna vantrivsel på arbete. 
Respondenterna framhävde att dessa faktorer påverkar individen negativt och följden av 
de yttre motivationsfaktorerna blir att man inte trivs, att arbetet känns ansträngande och 
påfrestande. Vidare utvecklas en stressfylld och negativ stimulans och detta skapar de 
sämsta situationerna. Vantrivsel verkar dock inte påverka behandlarens inre motivation 
då de obehagliga känslorna blir föremål för kognitiva och rationella processer hos 
behandlaren med syftet att hantera och förändra situationen. En respondent menade 
exempelvis att om han skulle hamna i en situation där arbetsgruppen inte hade dragit åt 
samma håll som han så hade det inte påverkat motivation till sitt arbete. Risken 
framkom att han hade slutat på denna arbetsplats. En annan respondent hade en 
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liknande syn på sådana händelser men trodde att han hade klarat att arbeta på en sådan 
arbetsplats om det fanns stöd ifrån ledningens sida. Yttre faktorer sätt att påverka 
behandlarens arbetsmotivation stämmer överens med Herzberg (1959) vilken hävdar att 
yttre faktorer skapar vantrivsel inte amotivation. Vidare kan den höga inre motivationen 
som behandlaren har på individnivå möjliggöra att behandlaren klarar av att hantera 
svåra situationer som skapats utifrån negativa faktorer. Dessa negativa faktorer kan bl.a. 
vara klient, arbetsgrupp, ledning och nivån på arbetsmiljön. Detta indikerar att 
respondenterna har en god förmåga att klara av svåra situationer med stor uthållighet 
men samtidigt ha möjligheten att använda sina kognitiva och rationella valmöjligheter. 
Bandura (2003) påstår att self-efficacy påverkar individens motståndsförmåga inför 
svåra situationer.

Sammanfattning av resultat
Resultat av denna studie visar att behandlaren har en hög inre motivation till arbete. Den 
är dessutom komplex och multidimensionell i den meningen att den består av en stor 
mängd olika faktorer vilka berör individens känslomässiga, kognitiv-rationella och 
sociala essens. Studien har också visat att behandlarens inre motivation är intimt 
förknippat med individens behov och förmågor.

Studien har visat att behandlarens höga inre motivation är oberoende av yttre faktorer 
även om det finns en intensiv och ständig interaktion mellan inre och yttre faktorer. De
sist nämnda har dock stor betydelse för behandlaren. De kan skapa vantrivsel, påverka 
behandlarens emotionella tillstånd och prestation och även ledda till stora förändringar i 
individen arbetssituation.

DISKUSSION
Syftet med denna studie var att genom behandlares upplevelser få en djupare kunskap 
om behandlarens arbetsmotivation och faktorer som påverkar motivationen i arbetet. Vi 
anser att studiens syfte har besvarats på ett bra och riktigt sätt. Studien ledde till att 19 
motivationsfaktorer identifierades. Genom studien har möjligheten funnits att djupare 
förstå värdet av dessa faktorer samt vilka konsekvenserna är som framkallar dem och 
hur de interagerar med varandra. 

Metoddiskussion
I enighet med studiens syfte valdes en kvalitativ metod. Denna utfördes i form av 
semistrukturerade intervjuer. Tolkning av resultatet utfördes utifrån den hermeneutiska 
traditionen. Problemformulering, generella teoretiska utgångspunkter samt syfte och 
frågeställningar ställde stora krav och förbrukade mycket tid. Anledningen till detta var 
att vi deltog i den rådande generella konfusionen mellan olika begrepp som exempelvis 
motivation, arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. Bristen på kunskaper om 
psykologiska och sociologiska motivationsteorier medförde ytterligare svårigheter med 
problemformulering och senare med textbearbetningen. Den stora bristen på 
vetenskapliga studier, både på internationell och nationell nivå, kring behandlarens 
arbetsmotivation försvårade studien. 

En tidsmässigt lång process av litteratursökande och bearbetning satte igång en positiv 
och utvecklande spiral där nya teoretiska kunskaper successivt ledde till bättre 
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förståelse. Slutligen ledde ovanstående även till en tydlig problemformulering och mer 
exakta definitioner i syftet. 

Urval och förberedelser

Vi planerade att genomföra sex intervjuer, tre inom verksamhet som är under tvång 
(SiS) och tre hos frivilliga verksamheter. I praktiken genomfördes endast fyra intervjuer 
och detta grundar sig i två bortfall av respondenter som slutligen inte kunde delta i 
studien. Dessa två respondenter arbetade på verksamheter för frivillig behandlingsvård 
och detta kan vidare ha haft en viss inverkan på studiens innehåll och syfte. Detta 
eftersom tre respondenter arbetar inom tvångsvård och det medför att endast en 
respondent arbetar i en frivillig behandlingsverksamhet. Under studiens gång funderade 
vi på att boka nya intervjuer med andra respondenter men efter en preliminär analys av 
de genomförda intervjuerna framkom det att vi hade en stor mängd råmaterial som 
dessutom höll en hög kvalité och då bestämdes slutligen att vi skulle slutföra studien 
med fyra respondenter istället för sex.  

Respondenterna som deltar i denna studie uppfyller de definierade kriterierna som 
framkommer i metodavsnitten under urval. Respondenterna är tre män och en kvinna 
och ålderskategorin är mellan 28-45 år. Respondenterna har mellan fem till tolv års 
arbetserfarenhet inom behandlingsarbetet. Respondenternas hade olika yrkestitlar och 
dessa var: socionom, behandlingspedagog, fritidslärare, kriminalvårdare samt 
undersköterska. Individen som är undersköterska är detta kombinerat med en annan
yrkestitel. Respondenterna har även korta utbildning som ART (Aggression 
Replacemant Training) eller MI (Motiverande Intervju). Krav på utbildning ställdes inte 
i urvalskriterierna och detta innebär att vi inte ser att respondentens utbildning skulle ha 
någon vidare betydelse i samband med studiens resultat. 

Datainsamling

Datainsamlingen för denna studie genomfördes med hjälp av en semistrukturerad 
intervju. Till intervjuerna konstruerades en intervjuguide. En preliminär intervjuguide 
gjordes men med tanke på initiala svårigheter bestämdes att en pilotintervju skulle 
genomföras. Detta resulterade i en del förändringar av intervjuguiden samt att vi fick 
träning inför intervjusituationen. Den semistrukturerade intervjun är en krävande metod 
för intervjuaren då det handlar om att hålla den rätta balansen mellan respondenternas 
frihet att tolka och svara på de frågor som är inom ramen av studien. Vi har en 
uppfattning om att intervjuerna genomfördes på ett bra sätt som ledde till att ett rikligt
och innehållsrikt material samlades in. Vid intervjutillfället hade vi inga fasta roller utan 
vi arbetade istället efter friheten att ställa komplementära och fördjupande frågor. Detta 
resulterade i en mer spontan och avslappnad atmosfär, för oss och förhoppningsvis även 
för respondenten. 

Data samlades in genom bandinspelningar, som i början av intervjuerna godkänts av 
respondenterna. Detta instrument möjliggjorde insamling av en stor mängd råmaterial. 
Vi upplever inte att instrumentet påverkade respondenternas berättelser, spontanitet 
eller ärlighet. Intervjuerna transkriberades och de skriftliga dokumenten användes som 
rådata i resultat och analys. 

Analysmetod

Det skriftliga transkriberade materialet lästes vid flera tillfällen för att få en helhetlig 
bild av respondenternas svar samt att få en djupare inblick i respondenternas 
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upplevelser. Vi försökte även, genom detta arbetssätt, förstå vad de menade mellan 
raderna. Under detta skede lyssnade vi åtskilliga gånger på det inspelade materialet. 
Denna första fas visade sig vara oerhört viktig för den fortsatta analysen. Läsningen och 
reflektionen ledde till att vi kunde understryka ett flertal signifikanta delar av 
respondenternas svar som var väsentliga och viktiga för studien. Utifrån detta primära 
material identifierade vi de viktigaste meningsbärande enheterna som i sin tur 
analyserades med syftet att kodifiera och kategorisera motivationsfaktorer. Detta sista 
skede utfördes inte på ett lineärt sätt utan snarare i form av en dynamisk och upprepad 
växelverkning mellan meningsbärande enheter och identifierade faktorer. Det finns en 
risk att vår förförståelse och kunskap om behandlingsarbete kan ha påverkat tolkning 
och analysmetod. 

Vår strävan efter att uppnå studiens syfte kan också haft en inverkan på tolkningen och 
analysmetoden. Dock, anser vi, att två faktorer garanterar att studiens resultat och 
slutsatser utgår från respondenternas svar. Det insamlade materialet är för det första
innehållsrikt och välformulerat. För det andra har det även genomgått en rigorös 
process. Identifierade faktorer kan bearbetas vidare men eftersom vi har ett begränsat 
urval och studien uppfyller den kvalitativa studiens syfte, anser vi, att det insamlade 
materialet uppnått en nivå av kodifiering och kategorisering. Detta möjliggör därefter en 
djupare och bredare kunskap om behandlarens motivation till sitt arbete och faktorer 
som påverkar motivation till arbetet. 

Resultatdiskussion
Syftet med denna studie var att utifrån behandlarens egna upplevelser få en djupare 
kunskap om behandlarens arbetsmotivation och om faktorer som påverkar motivationen 
i arbetet. Studien har identifierat 19 inre och yttre faktorer på fem nivåer, individ, klient, 
arbetsgrupp, ledning och arbetsmiljö nivå. Den viktigaste slutsatsen av denna studie är 
att behandlaren har en stark, stabil och omfattande inre motivation. Den andra slutsatsen 
är att behandlarens höga motivation till arbetet är oberoende av yttre faktorer i arbetet. 
Den tredje slutsatsen är att yttre faktorer har en indirekt effekt över behandlarens 
motivation.

Behandlarens inre motivation formas av ett flertal inre faktorer som associeras till 
individens känslomässiga, kognitiva till sociala väsen. De formar individen internt och 
ger den grundläggande attityden till behandlingsarbetet. De relaterar inte till vad 
individen gör utan om hur individen relaterar till arbetet. De är uttrycket av en subjektiv 
relation mellan behandlaren och arbetet. Ovanstående påstående verkar vara av likartad 
karaktär som Herzbergs (1959) två-faktorers motivationsteori. Herzberg (1959) menade 
att motivationsfaktorer relaterar till arbetsuppgifternas karaktär och beskriver hur
individen upplever sina arbetsuppgifter. Den grundläggande attityden till 
behandlingsarbete kan samtidigt ses med hjälp av self-determinations teorin (Deci & 
Ryan 1985) som anses vara uttryck för behandlarens inre tendens att påverka 
omgivningen och påverka till autonomi. Intrinsic motivation innebär att individens har 
en förmåga att välja fritt (self-determination) i frånvaro av yttre kontroller. Inre faktorer 
som identifierades i denna studie indikerar på en tydlig tendens att förändra 
omgivningen, att fritt välja sina interna attityder och att förverkliga sin autonomi. 
Behandlarens inre motivation kan i detta avseende tolkas som resultat av kognitiv-
rationella och sociala processer som bygger på det som Bandura (1997) kallar för self-
efficacy. Self-efficacy innebär, som tidigare nämnts, individens uppfattning av sin 
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kapacitet för att utföra behandlingsarbetet. Detta tar sig i uttryck i individens sociala 
tendens att kontrollera och påverka omgivningen. Således kan inre motivationsfaktorer 
identifieras i denna studie och omfattas av self-efficacy begreppet. Respondenterna har 
visat en hög tilltro till sin egen kapacitet för behandlingsarbete. Respondenterna 
upplever att de har mycket att ge och detta kan, enligt oss, gå hand i hand med 
behandlarens krav på en relativt stor autonomi i utförandet av arbetet.

Studien har visat att behandlarens arbetsmotivation är relativt oberoende av yttre 
faktorer. Den grundas och är uttryck för individens känslomässiga, rationella och 
sociala behov. De viktigaste behoven, enligt studiens resultat, är behov till 
välbefinnande, behov till att förändra och kontrollera omgivning, behov till self-
determination, autonomi, behov till self-effiacy, behov till självutveckling samt 
självförverkligande. 

Yttre faktorer har en indirekt effekt på behandlarens arbetsmotivation. Trots den 
intensiva och ständiga interaktionen mellan inre och yttre faktorer under arbetets gång 
har de yttre faktorerna i denna studie inte någon direkt påverkan på behandlarens 
motivation till sitt arbete. De formar en kontext som kan skapa vantrivsel samt även 
underlätta eller förhindra individens praktiska arbete. De finns dock en ständig och 
intensiv interaktion mellan individen och kontexten och detta påverkar behandlarens 
känslomässiga, rationella och sociala liv. 

Det är svårt att formulera generella slutsatser utifrån ett urval av fyra respondenter men 
det som resultatet tyder på är att behandlarens arbetsmotivation till sitt arbete är en 
subjektiv, helhetlig och komplex struktur av ett flertal faktorer som grundas i 
interagerande känslomässiga, kognitiva och sociala behov. Behandlarens inre 
motivation och beteende präglas bl.a. av engagemang, prestation, positiv ställning, 
samarbete och attityd inför utmaningar. Yttre faktorer som klient, arbetsgrupp, ledning 
och arbetsmiljönivåer skapar en kontext på arbetet som präglas av vantrivsel eller 
frånvaro av vantrivsel, stöd eller frånvaro av stöd, resurser eller frånvaro av resurser 
som främjar eller förhindrar individens arbete. Interaktion mellan inre och yttre faktorer 
på arbetsplatsen definierar arbetsresultatet och behandlarens upplevelser som i sin tur 
påverkar individens inre faktorer.

Slutsatser och implikationer
Slutsatserna i denna studie har besvarat syftet på ett adekvat sätt. Slutsatserna kan vara 
ett meningsfullt verktyg för behandlaren i den meningen att den kan ge en medveten 
och djupare bild av hur behandlarens inre krafter och motivation interagerar och 
samverkar med yttre faktorer på arbetsplatsen. En bättre självkännedom och kunskap 
om yttre faktorer kan leda till ett högre välbefinnande, en starkare tilltro till sin kapacitet
och slutligen en högre motivation och därefter ett bättre arbetsresultat. 

Slutsatserna för denna studie kan även vara av intresse för arbetsgruppen, ledning och 
beslutsfattare eftersom studien visar på vilket sätt yttre faktorer påverkar behandlare och 
dennes inre tillstånd. Kunskap om detta kan leda till tillämpning av insatser som främjar 
det centrala behandlingsinstrumentet, behandlarens motivation till sitt arbete. 

Studiens genomförande och slutsatser framkallade många nya frågor och idéer för 
framtida studier. För det första verkar det nödvändigt att genomföra en ny studie kring 
detta område som genererar fler än fyra respondenter. Slutsatserna av en sådan studie 
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skulle vara av en mer generaliserbar karaktär. Studier som utvecklar mer sensitiva 
instrument verkar även nödvändiga. Den semistrukturerade intervjun som användes i 
denna studie ger en generell och deskriptiv uppfattning om studieobjektet. Den är dock 
inte anpassad för att gå djupare in i de olika enskilda områdena. Vi har också haft tankar 
om att studier som blandar kvalitativa och kvantitativa metoder borde inge ytterligare 
förståelse inom detta fenomen. 

Det råder stora brister av vetenskapliga studier kring behandlarens motivation till sitt 
arbete. Detta kan vara ett ökande problemområde inom behandlingsverksamheter som 
berör missbruk- och ungdomsvård. Behovet av att maximera och effektivisera 
användningen av bristande ekonomiska resurser kan öppna dörrarna för framtida 
studier. 

Vi tror att vidare forskning hade gynnat behandlaren och tiotusentals klienter som är i 
behov av hjälp. 
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Bilaga I

PAGE I

Missiv till föreståndare
Hej!

Vi är två studenter som studerar Behandlingspedagogik med inriktning på missbruks-
och ungdomsvård på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska skriva en C- uppsats om 
behandlarens motivation till sitt arbete och de faktorer som kan påverka motivationen 
hos behandlaren. Vi önskar därför komma i kontakt med behandlare inom den 
verksamhet som Du arbetar på för att genomföra intervjuer på ovan nämnda tema . Vi 
söker tre respondenter ifrån just denna verksamhet och vi vore oerhört tacksamma om 
Du har möjlighet att föra vidare vår förfrågan till de anställda som finns på Din 
arbetsplats. 

Om Du finner personer som är villiga att delta i denna studie kan Du kontakta oss:

Burim Fetahi

Mailadress: Burim__86@hotmail.com

______________________________________________

Nino Rufo

Mailadress: Ninorufo@hotmail.com

Vi är tacksamma för Din hjälp

Med vänliga hälsningar

Nino Rufo & Burim Fetahi



Missiv till Respondenter
Hej, vi är två studenter som studerar Behandlingspedagogik med inriktning på 
missbruks- och ungdomsvård på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska skriva en C- uppsats 
under vårterminen. Syftet som C- uppsatsen bygger på är att vi:

utifrån behandlarens egna upplevelser vill få en djupare kunskap om behandlarens 
arbetsmotivation och om faktorer som påverkar motivationen i arbetet.

Vi planerar att intervjun kommer att ta cirka en timme och frågorna kommer att beröra 
Din motivation till Ditt arbete. Din medverkan är frivillig och Du kan när som helst 
avbryta intervjun. De resultat som framkommer kommer att behandlas och återges 
anonymt i vår C- uppsats. Materialet kommer endast användas till forskningsändamål. 
Vi kommer även att förvara materialet på ett säkert och noggrant sätt.

Vi kommer nedan att presentera de etiska riktlinjer som studien utgår ifrån samt vad vi 
ska göra för att uppfylla dem.

Vetenskapsrådet har arbetat fram fyra huvudprinciper och de kallas för de forskningsetiska principerna. 
Dessa principer har stor betydelse inom forskning och följer nedan;

 Informationskravet, dvs. att deltagarna i studien ska informeras om syftet och innehållet. 
Omfattningen av medverkandet ska också framhävas samt att deltagandet bygger på frivillighet 
(Grönmo 2006).  Detta krav kommer att uppfyllas genom mailkontakt då ovanstående 
information redogörs för respondenterna. För att vara säkra på att respondenterna har läst 
informationen kommer även en kort informationsgenomgång ges vid intervjutillfällena.

 Samtyckeskravet, innebär att deltagarna måste ge sitt samtycke till att delta i forskningen. Det 
framkommer även att deltagarna när som helst har rätt att avbryta sin medverkan och att detta 
inte ska leda till några negativa följder (ibid.). Samtycke får vi genom att respondenterna tackar 
ja till medverkan. Eftersom att respondenterna är myndiga anser vi att det inte behövs någon 
skrftilig redogörelse på detta. Både i informationsmailet och under intervjun kommer rätten till 
att avbryta medverkan framhävas på ett tydligt och positivt sätt.

 Konfidentialitetskravet, innefattar att personuppgifter hanteras på ett betryggande sätt så att 
enskilda individer inte kommer kunna identifieras vid forskningsrapporteringen. I detta krav 
framkommer även vikten av att data förvaras på ett säkert och genomtänkt sätt (ibid.). I studien 
kommer respondenterna att avidentifieras. Vi kommer således inte använda namn, plats för 
intervjun och andra faktorer som kan leda till att en respondent framträds så tydligt att man kan 
urskilja individens egentliga identitet. Dataförvaringen kommer att handskas med största 
noggrannhet och med största respekt för respondenterna.

 Nyttjandekravet, innebär att forskaren förbinder sig att endast använda det insamlade materialet 
för forskningsändamålet, vilket vi kommer att uppfylla.

Vi hoppas att vi har väckt Ditt intresse och att Du väljer att medverka i denna studie. 
Våra kontaktuppgifter följer nedan:

Burim Fetahi Mailadress: Burim__86@hotmail.com

Nino Rufo Mailadress: Ninorufo@hotmail.com

Med Vänliga Hälsningar   

Burim Fetahi och Nino Rufo



Bilaga II

I

Intervjuguide
Inledande frågor

- Ålder.
- Utbildning.
- Antal år inom behandlingarbete.

Individnivå

- Personliga känslor, tankar och förväntningar som gjort att du valt att arbeta inom 
behandlingsarbete.

- Vad får du, personligen, ut av ditt arbete som behandlare.
- På vilket sätt är behandlingsarbetet viktigt för dig som person.
- Hur besvarar behandlingsarbetet dina personliga behov och förväntningar.
- Är ditt arbete utvecklande? På vilket sätt?
- Är ditt arbete meningsfullt? På vilket sätt?
- Är ditt arbete roligt? På vilket sätt?

Klientnivå

- Vad är det som är viktig för dig, personligen, i relation med klienten?
- Vad kan du personligen få ut av en god relation med klienten?
- På vilken sätt kan en god kontakt med klienten påverka dig som person?
- På vilket sätt kan en god kontakt med klienten besvara dina personliga behov?
- Sätter en god kontakt med klienten igång förändringar hos dig som person? 

Vilka?
- En utvecklande relation? På vilket sätt?
- En emotionell laddad relation? Hur?

Arbetsgruppnivå

- Hur viktigt är relationen till arbetsgruppen för dig?
- Vad får du personligen tillbaka ifrån arbetsgruppen?
- På vilket sätt påverkar en relation till arbetsgruppen dig?
- På vilket sätt besvarar en relation till arbetsgruppen dina personliga behov?
- Vilka är de mest positiva egenskaperna hos en arbetsgrupp enligt dig?
- Vilka egenskaper hos en arbetsgrupp är dem mest negativa enligt dig ?
- Hur påverkar arbetsgruppen ditt personliga arbete?

Ledningsnivå

- Vilken roll spelar ledningen enligt dig?
- Hur viktigt är en relation till ledningen för dig?
- Vilken sorts relation med ledningen uppskattar du?
- Beskriv dem, för dig, mest positiva egenskaper hos ledaren?
- Beskriv dem, för dig, mest negativa egenskaperna hos chefen?
- Hur viktigt är ett stöd från ledningen för dig personligen?
- Emotionell eller funktionell relation? Hur upplever du det?
- Hur påverkar ledarens stil ditt personliga arbete?



Arbetsmiljönivå

- Hur viktig är arbetsmiljö för dig?
- Hur påverkar arbetsmiljön ditt personliga arbete?
- Hur upplever du säkerhetsfrågor på arbetet?
- Hur besvarar arbetsmiljön dina personliga behov på arbetet?

Komplementära frågor

- Din mest positiva upplevelse som behandlaren.
- Din mest negativa upplevelse som behandlaren.
- Vilket av följande: Relation med klienten, arbetsgruppen, ledning eller 

arbetsmiljö, är viktigaste för dig personlig?


