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De omorganiseringar som under de senaste åren genomförts inom den of-
fentliga sektorn kräver en ökad förståelse för vad som motiverar personalen 
inom hemtjänsten för att på så sätt säkerställa att produktiviteten upprätt-
hålls trots förändringarna i organisationen. Syftet med denna studie var att 
beskriva hur hemtjänstpersonalens upplevelser av arbetsrelaterad motivation 
ser ut och för att uppfylla detta syfte genomfördes halvstrukturerade inter-
vjuer med åtta vårdbiträden från fyra hemtjänstenheter. Resultatet av dessa 
intervjuer tolkades med hjälp av en induktiv tematisk analys och det fram-
kom att relationen till vårdtagarna, arbetsledarens beteende, arbetskamra-
terna, delaktigheten i utformningen av det dagliga arbetet, upplevelsen av 
stress och lönen upplevdes påverka undersökningsdeltagarna motivation. 
Dessa faktorer har kunnat kopplas till tidigare forskning inom området och 
det är viktigt att de uppmärksammas i hemtjänsten eftersom de inte bara kan 
påverka produktiviteten hos de anställda utan även deras hälsa och välbefin-
nande. 

 
 
 

I n l e d n i n g 
 
 
Motivation kan defineras som; ” A general term for any part of the hypothetical psychologi-
cal process which involves the experiencing of needs and drives and the behaviour that leads 
to the goal which satisfies them.” (Statt, 2004, s.246) och kan ses som en inre process som 
uppstår genom interaktion mellan individen och situationen (Abrahamsson & Andersen, 
2002). Eftersom varje individ är unik är också varje upplevelse om vad som motiverar unik 
och att motivation uppstår i en situation och inte en annan beror på individens tidigare erfa-
renheter och upplevelser (Agervold, 2001). I denna studie kommer begreppet motivation att 
syfta till arbetsrelaterad motivation, det vill säga de personliga motiv som eventuellt tillgodo-
ses genom arbetet. 
 
Det finns många teorier om motivation i arbetslivet. Abraham Maslows teori är en av dessa. 
Han menar att människan har vissa behov som existerar oberoende av situationen och att mo-
tivation skapas i strävandet efter att uppfylla dessa behov. Han räknar upp fem olika grupper 
av behov; fysiologiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, behov av status och prestige 
och behov av självförverkligande (Maslow, 1954). Dessa behov ska inte ses som isolerade 
från varandra utan i sammanhang eftersom Maslow uppfattar människan som en sökande va-
relse. När ett behov har tillfredställts så anmäler sig alltid ett annat. Människan blir aldrig till-
freds utan söker alltid efter något nytt och det är detta som genererar motivation. Maslow me-
nar vidare att man måste ta med i beräkningen att behoven inte styr människan direkt utan att 
människan är ett rationellt väsen. Alla behov kanaliseras genom ett filter av reflektion, värde-
ring och realism i förhållande till den yttre världen. Men trots att omgivningen kan bidra till 
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att styra vårt beteende så är det enligt Maslow vi själva som organiserar och skapar den yttre 
realiteten utifrån våra inre behov (Maslow, 1954). 
 
En annan teori om motivation i arbetslivet är förstärkningsteorin som tar sin utgångspunkt i 
Skinners teori om att belöningar och bestraffningar styr beteende (Furnham, 2005). Enligt 
denna teori kommer en handling som belönas med stor sannolikhet att upprepas. Om straff 
följer på ett visst beteende är det troligt att detta beteende kommer att mattas av eller upphöra 
helt. Förstärkningsteorin menar alltså att det är viktigt att belöna och berömma sin personal 
för att motivera dem men för att belöningar ska vara effektiva måste de följa omedelbart efter 
den handling man vill belöna eller på ett sådant sätt att den anställde verkligen förstår vilken 
handling som belönas (Abrahamsson & Andersen, 2002). En annan teori i samma anda är 
teorin om att feedback ökar motivationen. Tanken med denna teori är att personal som får 
konstruktiv feedback på sina handlingar kommer att bli mer motiverade eftersom de då vet 
hur de ska bete sig (Statt, 2004). 
 
Frederick Herzberg studerade frågan om tillfredsställelse i arbetslivet och kom fram till en 
teori som han kallade tvåfaktorteorin. Denna teori bygger på att man i motivationssam-
manhang måste göra en tydlig åtskillnad mellan arbetssituation och arbetsinnehåll. Herzberg 
delar upp de faktorer han anser kan skapa arbetsmotivation i två grupper. I den ena gruppen 
ingår sådana faktorer som vanligtvis förknippas med otrivsel på arbetsplatsen. Genom att för-
bättra dem kan man undvika direkt otrivsel, men man kan inte med hjälp av dem skapa en 
positiv tillfredsställelse med arbetssituationen eller motivation hos personalen. Dessa faktorer 
benämner han yttre faktorer eller hygienfaktorer och det kan vara sådant som ledarskap, mel-
lanmänskliga förhållanden, trygghet i arbetet och ekonomisk ersättning (Herzberg, 1968). I 
den andra gruppen ingår faktorer som kan höja tillfredsställelsen med arbetet även på längre 
sikt. Denna grupp kallar Herzberg för inre faktorer eller motivationsfaktorer och det kan vara 
sådant som prestationer, erkännande, ansvar, befordran och personlig utveckling (Herzberg, 
1968). Sambandet mellan inre och yttre faktorer framgår nedan (se fig.1).  
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Figur 1 Tvåfaktorteorin 
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En modell som har använts i empiriska studier för att undersöka hur faktorer i arbetet kan 
inverka på individers välbefinnande och tillfredsställelse är Karaseks krav-kontroll modell 
(Karasek & Theorell, 1990). Utgångspunkten i denna modell är att upplevelsen av arbetsvill-
koren är relaterad till de krav som arbetet ställer och de möjligheter som finns att själv kon-
trollera sitt eget arbete (Karasek & Theorell, 1990). Utefter en kombination av höga re-
spektive låga arbetskrav och hög respektive låg egenkontroll har Karasek skapat en modell 
som innehåller fyra typer av arbete: aktiva arbeten, passiva arbeten, högstressarbeten och 
lågstressarbeten. Modellen innefattar även en stressdiagonal och en aktivitetsdiagonal. 
Stressdiagonalen visar hur en kombination av låga respektive höga nivåer av krav och kontroll 
kan förutsäga i vilken utsträckning den anställde har ett arbete där det förekommer risk för 
stress och ohälsa eller inte. Aktivitetsdiagonalen visar i vilken utsträckning arbetet utifrån 
krav- respektive kontrollnivån är utvecklande och stimulerande för den anställde eller inte 
(Karasek & Theorell, 1990).  
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Figur 2 Krav-kontrollmodellen 

För att kunna förstå modellen måste först vissa begrepp definieras. Arbetskrav utgörs av de 
krav som ställs på individen för att han/hon skall kunna utföra sitt arbete och dessa kan vara 
både fysiska och psykiska (Karasek & Theorell, 1990). De fysiska kraven kan förutom ren 
fysisk ansträngning vara sådant som att den anställde utsätts för risker i arbetet i form av ex-
empelvis smuts, luftföroreningar och hälsovådliga kemikalier (Karasek & Theorell, 1990). 
Psykiska arbetskrav kan vara att arbetet är alltför omfattande, att det inte finns tillräckligt med 
tid för att utföra arbetsuppgifterna samt att arbetet är monotont (Karasek & Theorell, 1990). 
Begreppet egenkontroll består av två delar. Dels arbetets kvalifikationsgrad och dels den an-
ställdes möjligheter att fatta beslut. Kvalifikationsgraden rör huruvida man kan lära sig nya 
saker och får utnyttja sina kompetenser i arbetet. Beslutsmöjligheten gäller i vilken utsträck-
ning arbetet tillåter att individen själv avgör hur det egna arbetet skall planeras och utföras 
(Karasek & Theorell, 1990). 
 
Arbeten där egenkontrollen är hög och de psykiska arbetskraven också är höga kallas för akti-
va arbeten. Dessa återfinns i ena ändan på aktivitetsdiagonalen (se Figur 2). Aktiva arbeten 
kännetecknas av utmanande situationer som kräver stor prestation, men utan inslag av nega-
tiv, psykisk stress. Istället omvandlas de stressorer som finns i arbetet till utmaningar, till ex-
empel i form av problemlösning och därmed finns endast lite stress som skulle kunna inverka 
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negativt kvar. Aktiva arbeten är mycket krävande, men arbetarna upplever en hög grad av 
kontroll, det vill säga frihet att använda sina färdigheter (Karasek & Theorell, 1990).  Detta 
bidrar till att aktiva arbeten resulterar i en positiv psykosocial arbetsmiljö som bidrar till hög 
produktivitet. Höga krav och hög grad av egenkontroll leder till hög arbetstillfredsställelse 
(Karasek & Theorell, 1990). 
 
Passiva arbeten kännetecknas av låga arbetskrav och låg grad av egenkontroll. Dessa arbeten 
karaktäriseras vanligen av få betydande utmaningar och eventuellt initiativtagande ifrån me-
darbetarnas sida motarbetas i regel. Detta kan medföra en gradvis minskning av inlärda fär-
digheter och kunskaper. Förlorade färdigheter, brist på utmaningar och en arbetsledning som 
är emot att arbetarna testar egna idéer får till följd att personalen blir omotiverad, mindre en-
gagerad och i slutändan leder detta till minskad produktivitet (Karasek & Thorell, 1990). 
 
Lågstressarbeten kännetecknas av situationer med få arbetskrav och en hög grad av egenkon-
troll och befinner sig i den motsatta ändan av stressdiagonalen i förhållande till högstressarbe-
tena (se Figur 2). Enligt Karasek och Theorell löper individer med yrken som klassas som 
lågstressarbeten mindre risk än genomsnittet att råka ut för påfrestningar och arbetsrelaterad 
sjukdom. Detta till trots kan de sällsynta lågstressarbetena upplevas som otillfredsställande för 
även om arbetet tillåter individen att anta utmaningar så är dessa alltför få (Karasek & Theo-
rell, 1990).  
 
I högstressarbeten är de psykiska kraven höga och arbetarnas handlingsfrihet begränsad (Ka-
rasek & Theorell, 1990). De anställda ges därmed ingen möjlighet att omvandla stressen från 
de höga arbetskraven i någon form av handling som i de aktiva arbetena. Det är i högstressar-
beten som de mest ogynnsamma reaktionerna på psykisk stress, såsom oro, depression och 
utmattning uppstår. Dessa arbeten återfinns därmed i ena ändan av stressdiagonalen (se Figur 
2). 
 
Den negativa påverkan som kombinationen höga krav och låg egenkontroll har på motivatio-
nen kan enligt Karasek (1990) lindras av socialt stöd från omgivningen. Detta stöd fungerar 
då som en buffert som skyddar mot stress och påfrestningar. Socialt stöd kan vara emotionellt 
stöd, det vill säga att man känner sig omtyckt av arbetskamrater, chefer och familj men det 
kan också vara värderande stöd, att man får feedback och respons på sitt arbete av chefer och 
andra personer i ledande befattningar och även till viss del av arbetskamrater (Karasek & 
Theorell, 1990).  

Hemtjänsten 

Många forskare talar om att vi befinner oss i en tid av dramatisk strukturomvandling av sam-
hället och att detta har haft stor inverkan på speciellt kommunens ställning i samhället. Många 
kommuner har infört nya styrformer som beställar- och utförarmodeller och förväntas fungera 
som självständiga juridiska personer och konkurrera på marknaden (Johansson, Frick & Jo-
hansson, 2004). Förändringarna av den kommunala politiska organisationen uppkom i många 
kommuner efter 1991 års kommunallag. Denna lag gjorde det möjligt för kommunen att själv 
bestämma det kommunala nämndsystemet. Ett syfte med 1990-talets förändringar var att för-
tydliga och avgränsa det politiska ansvaret till att gälla övergripande prioriteringar för den 
offentligt finansierade vården och omsorgen medan utförandet skulle kunna ske inom ramen 
för olika typer av organisationer, både offentliga och privata (Johansson, Frick & Johansson, 
2004). 
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Förhoppningarna var att denna uppsplittring av det tidigare mer integrerade systemet skulle 
underlätta införandet av produktivitets- och effektivitetshöjande incitament. Genom anbuds-
konkurrens och i vissa fall prestationsrelaterade ersättningssystem förväntades utförarna pro-
ducera mer vård och omsorg för samma summa pengar (Gustafsson & Szebehely, 2001). Om-
organiseringarna genomfördes dock utan något vetenskapligt stöd för att de skulle resultera i 
bättre kvalitet eller arbetsmiljö (Olsson & Ingvald, 2006). Och så här i efterhand kan det tyck-
as att förändringarna har skapat ett tillstånd där verksamheter som hemtjänsten både förväntas 
ge vårdtagarna samma goda kvalitet som var möjlig i det gamla systemet och leva upp till de 
ekonomiska krav som uppstått i och med det nya systemet. För att säkerställa att produktivi-
teten hos personalen i hemtjänsten upprätthålls trots dessa förändringar i organisationen är det 
av stor vikt att de faktorer som påverkar personalens motivation uppmärksammas. 
 
Det dagliga arbetet inom hemtjänsten består av allt från tvätt, städning och matlagning till 
vård för sängliggande personer och socialt stöd. Allt som anses nödvändigt för att en person 
ska kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt trots ålder eller sjukdom. På varje hem-
tjänstenhet finns en arbetsledare som delegerar och planerar det dagliga arbetet på enheten. 
Arbetsledaren fungerar även som ett mellanled mellan personalen och högre chefer.  

Syfte 

Syftet med undersökningen var att skapa förståelse för hur personal i hemtjänsten motiveras i 
sitt arbete. Vilka faktorer upplevs påverka den arbetsrelaterade motivationen? 
 
 
 

M e t o d 

Deltagare 

För att finna undersökningsdeltagare till studien kontaktade jag tidigare kollegor inom hem-
tjänsten. Deltagarna som jag kom i kontakt med var sex kvinnor och två män i åldrarna 24 till 
57 år som arbetade på fyra olika hemtjänstenheter i två Stockholmskommuner. Samtliga un-
dersökningsdeltagare arbetade heltid, alltså ca 40 tim/vecka och hade arbetat inom hemtjäns-
ten i mellan två och 16 år. 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom halvstrukturerade intervjuer. Som stöd under intervjuerna användes 
en intervjuguide med vissa förutbestämda diskussionsämnen (se bilaga 1). 
 
Intervjuerna utfördes enskilt, i privata rum på undersökningsdeltagarnas arbetsplatser efter att 
arbetet var slut för dagen. Varje intervju tog ca 25 min och spelades in med hjälp av en band-
spelare. Innehållet på bandet transkriberades sedan ordagrant. Jag har läst arbets- och organi-
sationspsykologi och därmed erhållit grundläggande kunskap i ämnet motivation i yrkeslivet. 
Jag har även arbetat inom hemtjänsten och har därför ett stort intresse för ämnet men jag har 
försökt att i största möjliga mån lägga mina egna åsikter i ämnet åt sidan och behålla objekti-
viteten. 
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Etiska frågor 

Undersökningsdeltagarna informerades om undersökningen syfte och utförande. De gav sitt 
medgivande till att intervjuerna spelades in på band. Alla ville dock vara helt anonyma och de 
fick löfte om att deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Deltagarna informerades även 
om att deras medverkan i undersökningen var helt frivillig och att de när som helst kunde av-
bryta intervjun. 

Analys 

Den transkriberade texten gicks igenom och den text som ansågs relevant för frågeställningen 
valdes ut. Dessa textavsnitt sorterades sedan under lämpliga teman och ännu en genomgång 
av den ursprungliga texten gjordes för att sortera ut allt som handlade om respektive tema. 
Varje tema definierades sedan och vissa citat som ansågs representativa för varje tema valdes 
ut. 
I undersökningen urskiljdes sex teman som kan relateras till området motivation för perso-
nalen inom den kommunala hemtjänsten; Relation till vårdtagare, Arbetsledarens funktion, 
Arbetskamrater, Delaktighet, Ersättning och Stress. Dessa teman kommer att beskrivas utför-
ligt i resultatdelen där resultatet av undersökningen sammanfattas under respektive tema. 
 
 

 
R e s u l t a t   o c h   d i s k u s s i o n 

Relationen till vårdtagarna 

En faktor som motiverade undersökningsdeltagarna i deras arbete var relationen till de vård-
tagare som de varje dag besöker. Vårdtagarnas tacksamhet och vänlighet bidrog till att få dem 
att känna sig behövda och betydelsefulla.  
 
” Varje dag är de lika tacksamma och alltid lika glada när man kommer. En vårdtagare sa 
till mig att det enda som fick henne att vilja gå upp ur sängen på morgonen var att hon visste 
att jag skulle komma klockan 10. Sådant värmer.” 
 
Själva tanken om att kunna hjälpa och göra livet lättare för en annan människa tycks ha en 
motiverande funktion för undersökningsdeltagarna. 
 
”När jag kommer hem på kvällarna känner jag att jag gjort nytta, alltså jag tänker på att om 
jag inte hade jobbat idag hade folk till exempel inte fått någon mat.” 
 
Det sociala, att man varje dag pratar med olika människor och tar del av deras livsöden var 
också något som undersökningsdeltagarna ansåg motiverade dem. Själva det fysiska arbetet 
ansågs vara monotont och inte speciellt motiverande men enligt undersökningsdeltagarna 
tycktes den sociala interaktionen med vårdtagarna hjälpa till att göra det tråkiga arbetet roligt 
och relationen till vissa vårdtagare upplevdes nästan familjär. 
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” Det är alltid kul att komma hem till vissa vårdtagare för även om det är tungt arbete där så 
berättar de alltid historier om sina liv som är så spännande så att man glömmer bort att det 
egentligen är jobbigt.” 
 
Relationen till vårdtagarna upplevdes dock inte alltid som positiv. Undersökningsdeltagarna 
kan ibland känna motstånd mot att gå till arbetet på grund av att de vet att de måste besöka en 
speciell vårdtagare. Som i alla sociala interaktioner kan det uppstå problem om hemtjänstper-
sonalen av olika anledningar inte kommer överens med vårdtagarna och dessa problem tycks 
kunna påverka hur motiverade undersökningsdeltagarna är i sitt dagliga arbete. 
 
” Alltså jag klarar inte av henne, en av vårdtagarna, hon gör mig galen. Inget som jag säger 
eller gör är rätt, hon hittar bara fel. Jag blir nervös varje onsdag när jag vet att jag ska dit, 
får som en klump i magen.” 
 
Undersökningsdeltagarna kunde även uppleva att deras tid och ansträngning inte alltid tillföll 
de vårdtagare som var i störst behov av den. Vissa vårdtagare skulle enligt undersökningsdel-
tagarna kunna klara sig själva men tycktes se hemtjänsten som någon slags uppassning. Un-
dersökningsdeltagarna kände sig kränkta av detta och upplevde att deras tid hade gjort bättre 
nytta hos vårdtagare som verkligen behövde dem. Denna känsla av meningslöshet upplevdes 
ha en negativ inverkan på motivationen. 
 
”Ett annat problem är att man ibland kan känna sig som en piga hos vissa vårdtagare som 
egentligen inte behöver så mycket hjälp utan bara utnyttjar en. Som en tant som är lite finare 
sort, hon gillar att ha någon att köra med. För henne är det status liksom.” 
 
Att hantera sina känslor gentemot vårdtagarna upplevdes som jobbigt och något som kunde 
påverka hur motiverade undersökningsdeltagarna kände sig i sitt arbete. I vissa situationer 
kunde det vara svårt att hålla tillbaka sina känslor som till exempel när vårdtagarna var ag-
gressiva och nedlåtande utan anledning. Att då vara professionell och svara med ett leende 
och lugn röst upplevdes vara problematiskt. Dessa svåra möten i arbetet ansågs vara mycket 
stressande. 
 
”Jag tycker egentligen att det jobbigaste är att vissa vårdtagare är så jobbiga. Sura och 
otrevliga och vi får aldrig vara sura tillbaka utan måste bara svälja allt och le. Ibland skulle 
jag bara vilja skrika åt dem och slänga igen dörren men det får man ju absolut inte göra.” 

Diskussion 

Att relationen till vårdtagarna upplevs motivera kan förklaras med att motivation kan skapas 
genom att man ser klara och tydliga resultat av sitt arbete och engagemanget för arbetet kan 
motiveras av de människor som man tar hand om. Om man lyckas hjälpa dessa är det en källa 
till motivation och en tillfredställelse i sig  (Wikman, 2005). 
 
Man kan även finna stöd till att temat skulle kunna påverka motivationen i Maslows behovs-
teori eftersom relationen till vårdtagarna kan ses som en form av social interaktion som hjäl-
per till att uppfylla det sociala behovet som vi enligt Maslow strävar efter att uppfylla (Mas-
low, 1954). När detta behov blir tillfredsställt blir vi också motiverade. Temat kan även härle-
das till ett annat av de behov som Maslow talar om; behovet av självförtroende (Maslow, 
1954). Man kan i detta fall tänka sig att den positiva responsen från vårdtagarna skapar en 
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känsla av att man är viktig och till hjälp för en annan människa, att det arbete man utför be-
hövs och allt detta leder till att självförtroendet hos undersökningsdeltagarna höjs. Den posi-
tiva responsen skapar en positiv självbild och undersökningsdeltagarna motiveras till att fort-
sätta arbeta för att upprätthålla den bilden av sig själva. Detta skulle även kunna förklara var-
för känslan av att det arbete man utför inte alltid behövs hos vissa vårdtagare har en negativ 
påverkan på motivationen. Känslan av att arbetet inte är nödvändigt krockar med självförtro-
endebehovet och man börjar ifrågasätta sin egen betydelse och betydelsen av sitt arbete. Ett 
arbete som uppfattas som meningslöst kan också generera stress på samma sätt som ett alltför 
krävande arbete kan. Understimulering kan vara en lika stor risk som överstimulering och 
därför kan arbetet hos de vårdtagare som egentligen inte är i behov av hjälpen inte bara ha en 
negativ inverkan på motivationen hos personalen utan skulle i förlängningen även kunna vara 
en risk för deras hälsa. Studier har visat på sambandet mellan understimulering, stress och 
ohälsa och mycket talar för att människor utan engagemang för arbetet har en mer besvärlig 
hälsosituation än övriga (Wikman, 2005).  
 
Relationen till vårdtagarnas påverkan på motivationen kan även förklaras av Herzbergs två-
faktorteori. Enligt denna skulle relationen till vårdtagarna kunna vara motiverande eftersom 
temat faller under faktorn prestationer, det vill säga tillfredställelse i att genomföra ett arbete 
och att se resultat av detta arbete som enligt Herzberg ska kunna skapa motivation (Herzberg, 
1968).  
 
Eftersom relationen till vårdtagarna är en stor del av hemtjänstpersonalens arbete samt upp-
levdes påverka motivationen hos undersökningsdeltagarna bör denna företeelse uppmuntras 
av chefer och arbetsledare och personalen borde om möjligt få lite mer tid till social samvaro 
med de vårdtagare som är ensamma eller deprimerade. Detta skulle kanske kosta mer pengar 
men det skulle kunna göra personalen mer motiverad eftersom de känner att de har gjort nytta 
och detta skulle i förlängningen kunna bidra till att de arbetar mer effektivt. Även vårdtagarna 
skulle gynnas av detta och hemtjänsten skulle kunna få ett bra rykte och locka fler kunder till 
verksamheten. Arbetsledaren bör enligt undersökningsdeltagarna även så långt som det är 
möjligt ta hänsyn till personalens relation till de olika vårdtagarna i sin planering av det dagli-
ga arbetet. Även om all personal inte alltid kan få gå till de vårdtagare som trivs bäst med så 
borde man för personalens motivations skull undvika att placera personal hos vårdtagare som 
de absolut inte går ihop med eftersom det skapar olust och oro hos personalen. Vissa arbetsle-
dare tar säkert redan hänsyn till detta men efter vad som framkommit i intervjuerna i denna 
studie verkar långt ifrån alla ha detta i åtanke när de planerar.  

Arbetsledarens funktion 

I intervjuerna framkom det att arbetsledarens beteende kunde ha både positiv och negativ in-
verkan på den upplevda motivationen i arbetet. Uppmuntrande ord från arbetsledaren samt att 
man fick ett schema utformat så att man fick besöka de vårdtagare som man hade bäst relation 
till upplevdes som motiverande. 
 
” Det händer inte så ofta men en gång när jag kom in på kontoret sa hon att jag hade jobbat 
bra den dagen och jag blev verkligen jätteglad, men man skulle ju önska att hon kunde säga 
sådana saker oftare” 
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Känslan att känna sig överkörd och förbisedd av arbetsledaren upplevdes av undersöknings-
deltagarna vara en stark faktor till att motivationen minskade. Att framföra klagomål och inte 
få respons skapade frustration och till slut resignation hos undersökningsdeltagarna. 
 
” Hon lyssnar liksom inte på vad jag säger ibland. Jag har bett om att slippa gå till en speci-
ell vårdtagare men ändå blir det alltid jag som måste gå dit” 
 
Undersökningsdeltagarna upplevde att de kände sig motiverade när de fick höra vad arbetsle-
daren tyckte om deras sätt att arbeta, även om det hon hade att säga var negativt. De kände sig 
då mer säkra på vad som förväntades av dem och kunde handla därefter. Klar och tydlig 
kommunikation mellan arbetsledare och personal var något som efterfrågades och undersök-
ningsdeltagarna uppskattade en arbetsledare som stod på deras sida och gav dem trygghet i 
deras arbetssituation. Det upplevdes som mycket lättare att klara sig igenom de svåra situatio-
ner som kan uppstå i interaktion med sjuka människor när man hade arbetsledaren bakom sig.  
 
”Det känns alltid som om hon står på ens sida om du förstår. Som om man skulle ha gjort 
något fel någon gång så skulle hon ändå stå bakom en. Man känner sig trygg eftersom man 
vet att är det något så finns hon där.” 
 
Det upplevdes ha en negativ inverkan med en arbetsledare som inte var rak och ärlig i sin 
kommunikation utan vände kappan efter vinden beroende på vem hon pratade med. Under-
sökningsdeltagarna uppskattade när de och arbetsledaren arbetade efter samma mål och när 
dessa mål var klart och tydligt uttalade. 

Diskussion 

Att känna stöd från arbetsledaren är viktigt eftersom han eller hon ses som en representant för 
hela organisationen. Om personalen upplever att de får stöd, uppmuntran och blir sedda av 
arbetsledaren är detta liktydigt med att de känner att organisationen står bakom dem och de 
blir tryggare i sina arbetssituationer. Ett dåligt ledarskap kan leda till att personalen upplever 
mindre stöd i påfrestande situationer och till att de blir osäkra i sin yrkesroll (Olsson & Ing-
vald, 2006).  Stress och de svåra möten som vårdpersonal utsätts för i arbetet kan enligt Wan-
ja Astvik (2003) lindras genom olika typer av organisatoriskt stöd. Detta kan vara sådant som 
att man genom utbildning, fortbildning och handledning ger sin personal kunskaper som mot-
svarar de uppgifter de utför. Det kan även vara att chefer och arbetsledare i sin roll som orga-
nisationens representanter uppmärksammar de emotionella och intellektuella krav som perso-
nalen utsätts för i sitt arbete och ger tid för relationsarbete. Och det kan vara att det möjliggörs 
en ansvarsfördelning som mildrar den enskildes börda (Astvik, 2003).  
 
Resultatet av undersökningen överensstämmer till viss del med förstärkningsteorin. Arbetsle-
daren ska enligt denna teori kunna skapa motivation hos sin personal genom att belöna dem 
när de gjort något bra (Furnham, 2005). Undersökningsdeltagarna upplever att de arbetar bätt-
re när de får uppmuntran från arbetsledaren, något som kan ses som en belöning. 
 
Tvåfaktorteorin är något motsägelsefull när det gäller detta tema. Teorin ser å ena sidan er-
kännande för väl utfört arbete som en motivationsfaktor men samtidigt ses arbetsledarens 
funktion som en hygienfaktor som endast kan motverka otrivsel, inte skapa motivation (Herz-
berg, 1968). Det är möjligt att det ibland kan vara svårt att skilja på trivsel och motivation 
eller så kan det vara så att undersökningsdeltagarna tror att de skulle bli mer motiverade men 
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att det sedan i verkligheten inte blir så. Vidare studier i ämnet skulle kunna finna förklaringen. 
Undersökningsdeltagarna uttryckte även en önskan om att oftare får höra hur arbetsledaren 
såg på deras sätt att arbeta och detta stödjer teorin om att feedback i lagom mängd skapar mo-
tivation (Statt, 2004). 
 
Karasek menar i sin krav-kontrollmodell att olika sorters socialt stöd kan väga upp den kom-
bination av höga krav och låg kontroll som kan ha en negativ påverkan på motivationen. Ett 
av dessa sociala stöd är enligt Karasek värderande stöd, vilket innebär att man får feedback på 
och information om sina arbetsinsatser från personer i ledande befattning (Karasek, & Theo-
rell, 1990).  
 
Arbetsledarna på de olika hemtjänstenheterna skulle alltså enligt undersökningsdeltagarna 
kunna vidta vissa åtgärder för att motivera sin personal och upprätthålla produktiviteten. De 
skulle kunna berömma sin personal ordentligt när de gjort något bra. Kanske kan en månadens 
anställd utses för att ge personalen ett mål att eftersträva. Arbetsledarna skulle även kunna 
arbeta för en rak och öppen kommunikation på arbetsplatsen och att om någon i personalen 
har gjort något som är mindre bra tala om det för denna person i enrum. Som arbetsledare får 
man inte vara rädd för att på ett bra sätt säga till personalen vad man tycker om deras arbete 
eftersom både den här och tidigare studier har visat att feedback uppskattas av personalen och 
kan till och med ha en positiv inverkan på deras motivation eftersom det hjälper dem att förstå 
vad som förväntas av dem och ger dem klara och tydliga mål att arbeta efter. 

Arbetskamrater 

Undersökningsdeltagarna upplevde även att de motiverades av sina arbetskamrater men efter-
som deras arbete till största delen är självständigt träffar de inte sina kollegor så ofta som de 
skulle vilja. 
 
” Det är så roligt när vi ibland går två till någon vårdtagare, då har man liksom någon att 
prata med, någon som förstår, och arbetet känns roligare och lättare.” 
 
Lunchrasten tyckes vara något som undersökningsdeltagarna såg fram emot eftersom det kan 
vara den enda stunden på dagen som personalen på enheten träffas. Det framkom även under 
intervjuerna att det ibland fanns tankar hos undersökningsdeltagarna om att byta arbetsplats 
för att få ständig kontakt med sina arbetskamrater och slippa vara ensam i sitt arbete. 
 
”För ett tag sedan funderade jag på om jag skulle försöka få jobb på ett boende eller något 
liknade för där jobbar de ju tillsammans hela tiden.” 
 
Något som uppfattades som jobbigt av undersökningsdeltagarna var att det förekom så myck-
et prat bakom ryggen bland personalen och småsaker blåstes upp och ledde till dålig stämning 
i personalgruppen. Eftersom personalen oftast arbetade ensamma upplevdes det vara svårt att 
träffas och reda ut problemen och missförstånd kunde leda till onödiga konflikter. 

Diskussion 

Tidigare studier har visat att kontakt med andra på arbetsplatsen, att arbeta tillsammans och 
gemensamt lösa uppgifter eller bara prata med varandra på fikarasterna är något av det vikti-
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gaste med arbetet och en mycket viktig faktor för trivseln hos personalen (Agervold, 2001). I 
Maslows behovsteori lyfts detta fram genom att ett av behoven som han nämner är sociala 
behov, det vill säga behovet av interaktion med andra människor (Maslow, 1954). Det dagliga 
mötet med arbetskamraterna kan anses tillfredställa behovet av sociala relationer och under-
sökningsdeltagarna kan av detta motiveras att gå till arbetet. Även Angelöw betonar vikten av 
socialt stöd i arbetslivet och anser att ett svagt medmänskligt stöd från arbetskamrater och 
chefer inverkar negativt på hälsan (Angelöw, 2002). Det är i synnerhet vid konflikter och i 
yrken som är starkt ansvarskrävande med avseende på andra människors säkerhet som brist på 
socialt stöd tycks leda till ökad stress (Angelöw, 2002) och att arbeta i hemtjänsten kan räknas 
som ett sådant yrke eftersom personalen varenda dag ensamma har ansvaret för sjuka och 
hjälplösa människor. Socialt stöd är enligt Angelöw (2002) därmed viktigt ur minst tre syn-
punkter: det kan förbättra hälsa och välbefinnande, reducera stressnivån på ett flertal sätt, och 
därmed indirekt förbättra hälsan, och det kan fungera som en buffert under påtagliga stressitu-
ationer. Detta överensstämmer dock inte med Herzbergs tvåfaktorteori som säger att förhål-
landet mellan kollegor inte kan skapa motivation utan endast motverka otrivsel (Herzberg, 
1968). 
 
Karasek och Theorell (1990) talar om socialt stöd som en buffert som kan lindra den negativa 
effekten av kombinationen höga krav och låg kontroll i arbetet och en typ av socialt stöd som 
de nämner är emotionellt stöd vilket innebär att man känner sig omtyckt av arbetskamrater 
och/eller chefer och andra personer i ledande befattningar (Karasek & Theorell, 1990). 
 
Enligt undersökningsdeltagarna skulle alltså motivationen hos hemtjänstpersonalen kunna 
påverkas positivt om de fick mer kontakt med sina kollegor än vad de har i den nuvarande 
arbetssituationen. Man skulle kunna tänka sig att chefen kunde avsätta lite tid efter det dagliga 
arbetspasset så att personalen kunde samlas och prata igenom dagen, ta upp frågor om vårdta-
gare och ventilera eventuellt missnöje. Detta skulle bidra till att personalen dels fick lufta sina 
tankar och känslor och kanske få hjälp med svåra situationer i arbetet och dels till att sam-
manhållningen i personalgruppen blev bättre. Personalen skulle genom detta slippa känna sig 
ensamma i arbetet och de skulle möjligen kunna bli mer motiverade.  

Delaktighet 

Delaktighet i utformandet av det dagliga arbetet och arbetssituationerna tycktes också påverka 
undersökningsdeltagarnas motivation.  Man har på enheten nyligen bytt planeringssystem och 
gått från ett system där personalen själva planerade sin vecka till ett databaserat system som 
administreras av arbetsledaren. Detta ansåg undersökningsdeltagarna var negativt eftersom de 
inte längre kan påverka sin arbetssituation och de kände sig mindre motiverade att gå till arbe-
tet än tidigare. 
 
” Det var så skönt att veta precis vad man skulle göra nästa dag eftersom man hade planerat 
det själv. Nu när man kommer på morgonen vet man inget, och så får man ett papper där allt 
som man ska göra står. Till och med hur lång tid det ska ta. Det känns som om man inte har 
någon frihet längre” 
 
Undersökningsdeltagarna upplevde även att de hade motiverats av situationer där de fick vara 
med att ta emot en ny vårdtagare i hemmet och utforma rutiner för hur denne skulle skötas. 
Det upplevdes även som motivationshöjande att få ansvar för en specifik vårdtagare och pla-
nera inköp, göra beställningar och boka samt ledsaga i samband med läkarbesök.  
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” Jag var så glad när jag gick hem den dagen, för det var så kul att få vara med och be-
stämma. Och känna att jag hade gjort nytta. Jag skulle önska att det hände oftare.” 
 
Det uttrycktes önskemål i intervjuerna om att personalen skulle få mer delaktighet i det som 
chefer och arbetsledare får information om. Till exempel ville man bli informerad om eventu-
ella förändringar i organisationen och beslut som fattas av politikerna angående verksamhe-
ten.  

Diskussion 

Undersökningsdeltagarna upplevde att de motiverades när de fick känna sig delaktiga i ut-
formningen av sina arbetssituationer och detta överensstämmer med Herzbergs tvåfaktorteori 
där Herzberg menar att kontroll över den egna arbetssituationen skapar motivation hos perso-
nalen (Herzberg, 1968). Ett flertal studier som gjorts visar liknande resultat. Bland annat så 
framkommer det i en studie av Hechanova et al (2006) att delaktighet är avgörande för om 
personal i serviceyrken motiveras. 
 
Brist på delaktighet i sin arbetssituation och i organisationens mål kan leda till att personalen 
känner sig maktlös och ser sitt arbete som meningslöst. Det kan även leda till att man inte ser 
det övergripande sammanhanget i det arbete man utför och till att gemenskapen med organisa-
tionen och övriga anställda minskar (Agervold, 2001). I slutändan kan personalen till och med 
uppleva självalienation, det vill säga att de känner sig främmande inför sig själva eftersom de 
känner sig främmande inför och inte ser meningen med det arbete de utför. Denna självaliena-
tion kan orsaka depression och att motivationen avtar.  
 
Det finns förstås en gräns för hur mycket kontroll och inflytande personalen i hemtjänsten kan 
ha över sitt arbete men organisationen kan se till att arbetet är strukturerat på ett sådant sätt att 
anställda känner att de har så mycket inflytande som det är möjligt. En lösning kan vara att 
dela upp enheternas personal i mindre arbetslag där varje arbetslag har ansvar för en egen 
grupp vårdtagare. Personalen skulle då få möjlighet att bli mer delaktiga i planeringen av det 
dagliga arbetet. Man skulle i förlängningen även kunna tänka sig att varje arbetslag så långt 
det gick hade ett specialområde. Ett arbetslag kunde till exempel ta hand om dementa och ett 
annat om strokepatienter. Personalen skulle då kunna utbildas inom sina respektive special-
områden och de skulle kunna uppleva en större delaktighet i organisationen eftersom det sat-
sas pengar på deras utveckling. Även vårdtagarna skulle gynnas eftersom de i större utsträck-
ningen skulle få vård utformad efter sina behov och av personal med kunskap om deras speci-
fika tillstånd. Studier har visat att både uppgiftsspecialisering och klientgruppsspecialisering 
har positiva effekter på arbetsvillkor och hälsa. Klientspecialiseringar har visat sig ha positiva 
effekter på fysisk utmattning och man har sett att uppgiftsspecialisering kan minska arbetsre-
laterad stress (Astvik, 2003). 
 
För att ytterligare öka känslan av delaktighet hos personalen i hemtjänsten menar undersök-
ningsdeltagarna att det är chefens ansvar att se till att de informeras om aktuella frågor i orga-
nisationen. Man kan vid personalmöten ägna en stund åt sådant som skett eller planeras och 
om eventuella förändringar som kan påverka personalen. Detta skulle kunna öka känslan hos 
personalen om att de och organisationen arbetar tillsammans mot samma mål och det skulle 
kunna motivera dem ytterligare. 
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Ersättning 

Undersökningsdeltagarna upplevde att de var underbetalda och ansåg att högre lön skulle 
kunna motivera dem ytterligare. De upplevde även att deras arbete inte värderades i omvärl-
dens ögon eftersom de hade så låga löner. Detta skapade en känsla av tröstlöshet och motiva-
tionen påverkades negativt. 
 
” Jag undrar om det arbete som vi gör inte är lika mycket värt som andra arbeten eftersom vi 
får så dåligt betalt? När jag tänker så känner jag mig som en slav.” 
 
 Det fanns önskemål hos undersökningsdeltagarna om något slags belönings- eller bonussy-
stem som man ansåg skulle kunna medföra att personalen arbetade mer effektivt. Önskemål 
fanns om att det reella arbete man utförde skulle premieras och inte bara förmågan att hävda 
sig i löneförhandlingar.  
 
Det framkom i intervjuerna att eftersom lönen är så låg så måste man arbeta mer och detta 
blev tröttande i längden och man fick mindre tid över till familj och fritidsintressen. Detta 
skapade ett tillstånd av ständig trötthet och dåligt samvete som upplevdes minska motivatio-
nen avsevärt. Denna trötthet upplevdes även påverka kvaliteten på det arbete man utförde och 
rädslan fanns för att man skulle glömma saker eller inte kunna ge vårdtagarna ett bra bemö-
tande. 
 
”Som det är nu är familjen på mig för att de tycker att jag jobbar för mycket och jag har all-
tid dåligt samvete. Det känns inte heller bra att vårdtagarna kan bli lidande av att man är 
trött. Man kanske glömmer något man ska göra eller så är man inte så trevlig mot dem som 
man borde.” 

Diskussion 

Det finns många olika teorier och argument om och för huruvida ersättning i form av pengar 
skulle kunna höja motivationen eller inte. Ett sätt att se på det är att anta att det är lönen som 
motiverar den arbetsinsats man gör och att själva arbetet i sig bara är ett medel för att få mer 
pengar. Människan behöver pengar för att kunna ha någonstans att bo, för att kunna köpa mat 
och till fritidsaktiviteter och detta medför att man kan anta att det är lönen som bestämmer 
omfattningen på det arbete som läggs ner. Detta sätt att se på vad som motiverar i arbetslivet 
är till exempel företagsekonomers och nationalekonomers naturliga utgångspunkt (Eklund, 
2004). Om man utgår från detta sätt att se på ersättning och motivation kan man anta att man 
skulle kunna öka effektiviteten och motivationen hos personalen i hemtjänsten genom att in-
föra något slags belöningssystem. Dels behövs ett system som belönar individuella presta-
tioner. Detta skulle kunna vara utformat så att man en gång i månaden utser en ur personalen 
som arbetat extra bra. Det ska vara upp till arbetsledaren att avgöra vem den personen ska 
vara och detta kan avgöras genom att dels titta på hur mycket arbete varje anställd utför under 
månaden och dels vilka vårdtagare som är mest nöjda. Detta skulle kunna motivera persona-
len eftersom de då ser att deras arbete är betydelsefullt och uppmärksammas av någon.  
 
Det är också viktigt att personalen i hemtjänstenheten känner sig delaktiga i varandras arbete 
och ser sig som en grupp. Detta av flera anledningar men främst för att relevant information 
om vårdtagarna lätt ska kunna utbytas och för att arbetskamraterna på grund av tystnadsplik-
ten är de enda personalen kan prata med om saker som känns besvärliga. För att fungera som 
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en grupp och arbeta effektivt menar bland andra Edward Lazear (1998) att det är viktigt att ha 
meningsfulla belöningar för att skapa incitament till fortsatt samarbete inom gruppen och han 
ger exempel som aktier eller obligationer i företaget som belöning (Lazear, 1998). I den här 
sortens kommunal verksamhet finns det inget utrymme för att ge personalen del av företagets 
vinst på detta sätt men istället skulle man till exempel varje kvartal kunna göra en enkät hos 
vårdtagarna och i den enhet som har flest nöjda vårdtagare får personalen en bonus i form av 
lite extra lön den månaden. Självklart skulle detta även infatta enhetschefen för att ytterligare 
sporra honom eller henne att motivera sin personal. 
 
Ett annat sätt att se på ekonomisk ersättnings påverkan på motivationen är att se det som Fred-
rik Herzberg. Han menar att motivation varken ska ses som morot eller piska. Motivation är 
en inre drivkraft som ligger latent hos alla människor och som leder till att vi utför arbetsupp-
gifter eftersom vi har lust till det och inte för att vi är rädda för straff eller vill ha belöningar 
(Herzberg, 1968). Pengar motiverar inte på lång sikt enligt Herzberg utan fungerar endast 
kortsiktigt. Efter ett tag blir alltid pengar och belöningar en självklarhet och man förväntar sig 
hela tiden mer. Faran med belöningssystem för utfört arbete är att den dag då belöningen inte 
längre kan ökas i takt med personalens förväntningar försvinner motivationen. På lång sikt 
gör människor ett bättre jobb om de drivs av inre kraft (Herzberg, 1968). Om man ser på eko-
nomisk ersättning utifrån Herzbergs tvåfaktorteori så är lön enligt honom en yttre faktor och 
de yttre faktorerna måste vara tillfredsställda i sådan utsträckning att en acceptabel arbetstill-
fredsställelse nås. När denna nivå nåtts, spelar en ökning av till exempel lönen inte någon 
större roll på längre sikt. Det blir de inre faktorerna som avgör om tillfredsställelsen ska bli 
hög och varaktig (Herzberg, 1968). Enligt undersökningen verkar inte en acceptabel lönenivå 
ha uppnåtts inom hemtjänsten eftersom undersökningsdeltagarna upplever sig vara underbe-
talda och tills denna nivå har uppnåtts kommer, enligt ovanstående teorier lönen att ha en ne-
gativ inverkan på hemtjänstpersonalens motivation. Stöd för detta kan man även finna i vad 
Wanja Astvik (2003) skriver om hur pressen på vårdpersonal kan minskas. Hon menar att 
man för att uppnå detta måste uppvärdera omsorgsarbetet både när det gäller synen på insat-
serna som utförs och synen på lönen (Astvik, 2003). 

Stress 

I intervjuerna framkom det att tidsbrist upplevdes vara ett hinder för motivationen hos under-
sökningsdeltagarna som upplevde att de för det mesta skulle vilja stanna längre hos vårdta-
garna för att bara prata och lyssna men för detta fanns ingen tid utan endast det nödvändigaste 
gjordes för att tillgodose vårdtagarnas fysiska behov och inget mer. 
 
”Om man fick mer tid till att se till vårdtagarnas behov av att prata och bli sedda. Då skulle 
jag tycka att det var roligare att gå till jobbet.” 
 
Deltagarna upplevde att det fanns en mentalitet hos arbetsledaren och de högre cheferna att 
man skulle spara in så mycket som möjligt i alla situationer och därför bara kalla in vikarier 
när det verkligen var kris. Och blev någon sjuk eller det inte fanns någon vikarie fick ordina-
rie personal ta hand om de vårdtagare som blev över och vissa dagar kunde detta medföra en 
stor arbetsbelastning och att undersökningsdeltagarna kände sig mycket stressade. 
 
” En dag var det extra stressigt och vi fick ingen vikarie så jag fick gå ensam till en vårdta-
gare som man egentligen ska gå två till. Det var skitjobbigt. Då kände jag att jag bara ville 
stanna hemma nästa dag.” 
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Det framkom även att planeringen av arbetsdagen var helt utan marginaler för oförutsedda 
händelser. Om till exempel en vårdtagare hade ramlat eller det blev något fel på bilen eller 
cykeln var man sedan stressad resten av dagen för att hinna ikapp med schemat. Undersök-
ningsdeltagarna beskrev att man varje morgon önskade att inget oförutsätt skulle inträffa un-
der dagen och man drog en lättnadens suck efter varje avklarad vårdtagare. 
 
Undersökningsdeltagarna upplevde att de stressades av kravet från chefer och arbetsledare att 
alltid ge vårdtagarna bästa möjliga vård samtidigt som det skulle gå fort för att spara in peng-
ar. Upplevelsen av stress innefattade även det faktum att undersökningsdeltagarna inte längre 
planerade sina arbetsdagar själva. De kände att de hade tappat kontrollen över sitt arbete. 
 
”Jag kan inte längre planera mina dagar själv och det är stressande på flera sätt. Först för 
att jag inte längre vet på kvällen vad jag ska göra dagen efter och kan ställa in mig på det och 
börja planera i huvudet. Och sedan för att det känns som om man bara är någon slags slav 
som springer runt och jobbar efter ett papper som en dator har skrivit ut åt en.” 
 
Stress var dock inte bara negativt utan undersökningsdeltagarna kunde även se att en lagom 
mängd stress ökade motivationen. Att tillbringa många timmar hos varje vårdtagare kunde 
leda till att man kände sig uttråkad och understimulerad. Effektivt arbete och snabba byten av 
miljö upplevdes som motiverande. 
 
”Jag gillar när det går fort. Man gör det man ska hos varje och åker sedan vidare och slipper 
en massa dötid” 

 Diskussion 

Personalen i hemtjänsten tycks uppleva många olika sorters stress som påverkar dem på olika 
sätt. Först och främst upplever de den stress som uppkommer i samband med tidsbrist. Detta 
problem uppstår oftast i samband med sjukdom i personalgruppen och när vikarier av spar-
samhet inte beställs. När det gäller stressen som uppstår i och med kraven från cheferna om 
bra kvalitet i vården samtidigt som det ska sparas pengar kan man titta på Karaseks krav-
kontrollmodell och se att hemtjänsten är ett yrke med höga krav och låg grad av egenkontroll. 
Personalen tyngs ner av kraven uppifrån men har inte nog kontroll över sin arbetssituation för 
att kunna leva upp till dem. Detta gör hemtjänsten till ett högstressarbete och det medför, om 
man följer Karaseks modell en stor hälsorisk för personalen som arbetar där (Karasek & The-
orell, 1990).  Man kan argumentera mot detta och tycka att personalen i hemtjänsten visst har 
egenkontroll eftersom de arbetar ensamma under stora delar av dagarna och borde kunna styra 
över sitt arbete men risken är att detta ensamarbete bara ökar risken för stress eftersom det 
enda stöd som finns är ett schema som säger när de ska vara hos en viss vårdtagare och hur 
lång tid det bör ta där men det säger inget om hur svåra situationer ska lösas. Personalen är 
utlämnad till att försöka ta egna beslut i kritiska situationer med kravet från cheferna om att 
det ska gå fort hängande över sig.  
 
Det skulle enligt undersökningsdeltagarna underlätta för personalen om de fick vara mer del-
aktiga i planeringen av sina arbetsuppgifter. Då skulle de kunna anpassa schemat efter den 
egna takten och på så sätt minska risken för stress. Arbetsledarens roll blir då att se till så att 
alla verkligen planerar efter sin förmåga och inte försöker maska. Detta kanske inte är prak-
tiskt genomförbart och då kan ett alternativ vara att arbetsledaren i personliga samtal med var 
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och en i personalen tar reda på deras önskemål och arbetstakt och sedan tar hänsyn till det i 
planeringen. På så sätt kan varje person få ett personligt utformat schema som minskar risken 
för stress. Vidare måste arbetsledaren, enligt undersökningsdeltagarna ha större marginaler i 
planeringen så att inte sjukdom bland personalen medför kris och stress för övrig personal. 
Även om man genom att minska på marginalerna försöker spara pengar så kommer stressen 
hos personalen antagligen att bli mycket dyrare när det i slutändan kanske leder till sjukskriv-
ningar. Studier har visat att man kan minska stressen och mildra de krav som ställs på perso-
nalen inom hemtjänsten genom att se till att det i arbetssituationen finns tid och resurser som 
motsvarar de krav som ställs (Astvik, 2003). 
 
 
 

A v s l u t a n d e  d i s k u s s i o n 
 
 
De teman som framkommit i undersökningen är troligtvis inte det enda som bestämmer moti-
vationen hos personal inom hemtjänsten. Faktorer som personlighet och organisationskultur 
kan säkert också påverka. Det har tyvärr inte varit möjligt att undersöka detta vidare på grund 
av tidsbrist och undersökningens omfattning. Generaliserbarheten i undersökningen är be-
gränsad på grund av det låga antalet undersökningsdeltagare men försök har gjorts att öka 
variationen och heterogeniteten genom att välja undersökningsdeltagare i olika åldrar, från 
fyra olika hemtjänstenheter i två olika kommuner samt både män och kvinnor.  
 
I analysprocessen har jag försökt vara så noggrann och systematisk som möjligt samt strävat 
efter en öppenhet i frågeställningen och att undvika ogrundade förhandstolkningar. Möjligt är 
att jag trots goda intentioner kan ha styrts något av mina egna erfarenheter av arbete i hem-
tjänsten men förhoppningsvis har detta inte haft någon avgörande påverkan på resultatet av 
studien. När det gäller intervjuerna kan man diskutera om det kunde ha varit bättre om de 
hade utförts i en mer neutral miljö men detta var inte praktiskt genomförbart. Man kan även 
diskutera min förmåga som intervjuare eftersom jag inte genomgått någon utbildning i ämnet. 
 
Som avslutning kan det konstateras att hemtjänsten står inför en del problem när det gäller att 
anpassa sig till det nya systemet inom offentlig sektor. Både chefer och politiker lever i mångt 
och mycket kvar i tidigare tankesätt och förutfattade meningar om skillnader mellan privat 
och offentlig sektor men eftersom kraven på effektivitet blir alltmer lika mellan de båda sek-
torerna borde också strategier när det gäller att organisera och motivera personal närma sig 
varandra. Nya lösningar och tankesätt måste till för att det ska vara möjligt att kombinera 
samhällets höga välfärdskrav med en stramare budget inom hemtjänsten. Det är bland annat 
viktigt att få all personal att uppleva att arbetet är meningsfullt, inte bara för att upprätthålla 
produktiviteten utan även för att måna om personalens hälsa. 
 
Studien har visat att motivation och känsla av mening hos personalen erhålls genom att man 
lyssnar på personalen, låter dem vara delaktiga i utformningen av arbetsuppgifterna och i or-
ganisationens mål. Man måste även visa att man tror på personalen och ser till att de får ut-
vecklas. Det är även av stor vikt att de får tid till att finna stöd i relationen till sina arbetskam-
rater samt att arbetsledaren har klara riktlinjer i hur personalen bäst motiveras. Genomgående 
rak och ärlig kommunikation i organisationen är en förutsättning för att personalen ska kunna 
arbeta i enlighet med organisationens riktlinjer och någon form av belöningssystem kan an-
vändas för att ytterligare motivera personalen. Personalen bör även få mer tid hos vårdtagare 
som är i behov av socialt stöd eftersom känslan av att hjälpa och vårda är avgörande för moti-
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vationen när det gäller arbete inom hemtjänsten. Motivationen hos personalen ska ses som en 
viktig produktionsfaktor som måste tas tillvara på för att organisationen ska kunna nå sina mål 
i och med de nya organisationsformerna och kraven på lönsamhet i offentlig sektor. 
 
Syftet med undersökningen var att skapa förståelse för hur personal i hemtjänsten motiveras i 
sitt arbete. Detta har till viss del uppnåtts även om en mer omfattande undersökning hade 
kunnat ge en ännu större förståelse. Till exempel kunde relationen mellan fritid och arbete 
visa på en ytterligare dimension av fenomenet. 
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