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Abstract 

 

The purpose of this essay was to explore how the first-line managers in eldercare motivate 

their employees. In addition, we intend to study how the first-line managers acquire their 

leadership skills. To find answers to this purpose, we asked ourselves the questions; how 

acquires first line managers knowledge of how to motivate their employees? What is the first-

line manager’s perception of motivation against their employees? The method we used was 

qualitative interviews with eight first-line managers in elderly care in Stockholm area. The 

results were analyzed by using two theories, Maslow’s hierarchy of needs and Hertzberg's two 

factor theories. The result of this study shows how motivation is described as an incentive, 

which requires an inner motivation from the employee itself, but also from the manager to 

work with methods that will motivate their employees. In matters of the acquired knowledge 

many executives considered that leadership was a maturation process, combined with 

experience from the field and education. Our conclusion is that a mindset regarding money or 

the result might mislead us away from the inner driving forces where autonomy and 

meaningfulness is the key to motivated employees. 
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Förord  
 
 

 

Vi vill tacka våra kvinnliga chefer som varmt mottagit oss på deras verksamheter i samband 

med intervjun. Det har varit en otroligt lärorik uppsats för oss och den hade inte varit möjlig 

att genomföra utan er samverkan och engagemang. Vi vill samtidigt tacka vår handledare 

Agneta Törnquist på Socialhögskolan i Stockholm, som med sin gedigna kunskap på detta 

område hjälpt oss att ta oss över hindren vi mött på vägen. Slutligen vill vi tacka varandra för 

ett gott samarbete. 

 

 

Stockholm 
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Viveka Örnfjärd & Linda Eriksson  
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1. Inledning 
    

Äldreomsorgen i Sverige är huvudsakligen kommunernas ansvar och utgör en viktig del i det 

svenska välfärdssystemet (Karlström, 2005). En verksamhet inom äldreomsorgen utgörs av 

hemtjänsten som erbjuder olika omsorgsinsatser, ledsagning och serviceuppgifter 

(Äldreförvaltningen, 2011). Dessa insatser ska möjliggöra för de äldre att bo kvar hemma och 

få den stöd de behöver i sin vardag.  

   Hemtjänsten kan under rådande omständigheter kallas för en platt verksamhet med få 

chefsnivåer och många medarbetare (Socialstyrelsen, 2003). Vision är ett fackförbund för 

människor som jobbar i privat eller offentlig regi i kommunen eller landstinget. Inom den 

kommunala och enskilt drivna äldreomsorgen finns det cirka 5000 första linjens chefer. 

Vision beräknar att omkring 72 procent av cheferna inom äldreomsorgen har 30 eller fler 

underställda medarbetare. Inom kommunens vård- och omsorg om äldre saknar dock cirka 10 

procent av första linjens chefer eftergymnasial utbildning, och 37 procent har högst en tvåårig 

högskoleutbildning (Vision, 2013).  I en kunskapsöversikt (Socialstyrelsen, 2003) konstateras 

det att den platta verksamheten underlättar för chefen att bevara en kommunikativ relation 

mellan chef och medarbetare, där chefen kan motivera genom att bekräfta och 

uppmärksamma medarbetaren. Svårigheter uppstår när cheferna får fler underställda och 

tvingas prioritera på bekostnad av motivationsarbetet, något som är en del av chefens ledarroll 

(Adair, 2006). Det framgår att cirka 80 procent av cheferna inom äldreomsorgen som har mer 

än 30 direkt underställda medarbetare anser sig inte kunna utöva ett bra ledarskap (Vision, 

2013).  

   Med stöd av detta växte intresset att fördjupa oss i detta ämne. Arbetar alla chefer med ett 

motivationsarbete? Vilka är drivkrafterna hos medarbetarna inom denna yrkesgrupp enligt 

cheferna? Vad tillskriver cheferna motivationen för definition och innehåll, och hur kommer 

det till uttryck i deras motivationsarbete? Teorierna, litteraturen och den forskningsöversikten 

vi tagit del av betonar att motivation är ett svårdefinierat och mångfacetterat begrepp. Vi anser 

det därför viktigt att belysa chefernas subjektiva upplevelse för att få en inblick i hur de 

definierar motivation.  

   Inom forskningen på motivationen i ledarskapet, har cheferna inom äldreomsorgen 

förväntningar på sig från omgivningen (Andersson-Felé, 2008). De förväntas vara en 

inspiratör, förebild och vägvisare till sina medarbetare, med goda relationsskapande 

egenskaper och ett förhållningssätt som bidrar till utveckling, gemenskap, gott arbetsklimat, 

och ökad arbetsmotivation på arbetsplatsen (Socialstyrelsen, 2003 & Tullberg, 2004). För att 
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lyckas med dessa arbetsuppgifter som chef fordras kompetens och kunskaper (SIS, 2003). Hur 

dessa kunskaper förvärvas råder det dock delade meningar om. I forskningen framgår det att 

kompetensen kan förvärvas genom högskoleutbildning, arbetslivserfarenhet (Antonsson, 

2013), chefens personliga egenskaper (Tullberg, 2006), och ledarskapsutbildningar (Jindal-

Snape & Snape, 2006).  

   Intresset hos oss växtes efter en artikel från Erik Fernholm, expert inom kognitiv 

neurovetenskap. Han hänvisar till en rad olika studier som visat samma resultat. Det framgår 

av hans artikel att materiella eller ekonomiska belöningar minskar lust, resultat, 

engagemanget och tempot, oberoende av ålder, kön och kultur.  

”Erik Fernholms slutsats är given – det finns ett enormt glapp mellan det människor 

strävar efter och det de egentligen behöver för att må och prestera bra. Att alltid fokusera 

på pengar och resultat kommer att bita oss i baken. Allt handlar om drivkrafterna - där 

autonomi och meningsfullhet är nycklar. Det andra är sekundärt.” (Nilsson, 2013, oktober 

31)  

 

1.1 Problemformulering  

 

Vi har tagit del av forskning och litteratur som problematiserat ledarskapsfrågorna både 

genom kvantitativa och kvalitativa studier (Socialstyrelsen, 2003, Tullberg, 2006, Törnquist, 

2004). För oss står det klart att området är brett och komplext med många infallsvinklar och 

perspektiv, beroende på teori och utgångspunkter. Det finns en begränsad mängd studier som 

fokuserar på hur första linjens chefer ser på motivation gentemot sina medarbetare. I denna 

uppsats avser vi att inkludera titeln personalchef, enhetschef och verksamhetschef som första 

linjens chef. Vårt krav är att de ska befinna sig på nivån över medarbetarna och utöva ett 

chefs- och ledarskap. I majoriteten av studierna är forskarna eniga om att det är viktigt att 

motivera sina medarbetare, men hur själva motivationsarbetet ska gå till skiljer sig åt 

beroende på vilken studie vi tar del av. I en rapport från Socialstyrelsen (2003) efterfrågas 

forskning på motivationsfaktorer, men också forskning kring chefskapet inom äldreomsorgen.  

Den här uppsatsen har därför fokus på att rama in ledarskapsfrågornas betydelse med 

avseende på motivationen hos medarbetarna, och hur ledarskapskompetenser förvärvas hos 

förstalinjens chefer.  

   Det finns många olika yrkesgrupper inom äldreomsorgen som arbetar som första linjens 

chefer. I vår uppsats kommer vi att träffa på flera med olika kompetenser och 
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utbildningsbakgrunder. Socionomer är en av många yrkesgrupper som arbetar som första 

linjens chefer inom äldreomsorgen. Genom att ta del av deras resonemang kring 

ledarskapsfrågor, hoppas vi förbättra vår förståelse för motivationens betydelse till 

medarbetarna. Detta finner vi relevant för att kunna fortsätta att utveckla äldreomsorgen i vår 

framtida yrkesroll som chef. 

2. Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur första linjens chefer ser på sin 

ledarskapskompetens, samt hur den förvärvas. Dessutom ämnar vi att undersöka hur första 

linjens chefer inom äldreomsorgen arbetar med att motivera sina medarbetare samt hur första 

linjens chefer definierar motivation. 

 

1. Hur förvärvar första linjens chefer sin kunskap om hur man motiverar sina 

medarbetare?  

 

2. Hur ser första linjens chefer på ledarskap med avseende på motivation till sina 

medarbetare? 

 

3. Bakgrund 
 

Vi har valt att redogöra här nedan för hur hemtjänsten ser ut som organisation idag, samt hur 

ledar- och chefskapet kan se ut i dessa verksamheter. Detta anser vi är en bra grund för att 

förstå motivationens betydelse i dessa sammanhang och hur den kommer till uttryck. Det 

underlättar möjligheten att skapa sig en helhetsbild för läsaren anser vi. Begreppsdefinitioner 

beskrivs löpande i texten och är märkt med kursiv stil.  

 

3.1 Äldreomsorg  
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Äldreomsorg växte fram ur begreppet åldringsvård och är en beteckning på den kommunala 

socialtjänsten som tillhandahåller vård, bostad, eller annan service till äldre personer 

(Trydegård, 1996). Omsorgen av äldre är hierarkiskt organiserat, där beslut först fattas av 

politiker som därefter verkställs av tjänstemän (Törnquist, 2004). En typ av tjänstemän kallas 

för biståndshandläggare. Denna yrkesgrupp arbetar med myndighetsutövning inom 

äldreomsorgen. Biståndshandläggaren utreder den äldres behov och därefter beslutar om 

hjälp- och stödinsatser, äldreomsorgen är uppdelad utifrån ett beställar- och utförarsystem 

(Lindelöf & Rönnbäck, 2004). Beställarenheten beviljar insatser och skickar beställningen av 

beslut om insatser till utförarna som verkställer. Beställaren är en myndighetsfunktion och är 

alltid kommunal, medan utförare kan vara kommunala, privata, ideella eller kooperativa. Det 

kommunala alternativet innebär att kommunen själva utför den beviljade insatsen, medan det 

privata alternativet betyder att kommunerna sluter avtal med en verksamhet som uppfyller det 

krav på kvalité som kommunerna har. I vissa kommuner har kommunen valt att enbart 

använda sig utav privata utförare. De utförare som är relevant för vår uppsats är den privata 

hemtjänsten. Den äldre som tar emot insatser från utföraren kallas för kund, och är det 

begrepp vi kommer att använda oss av när vi beskriver den äldre inom hemtjänsten 

(Andersson-Felé, 2008). Exempel på omsorgsinsatser som hemtjänstverksamheter erbjuder är 

hjälp med personlig hygien, förflyttning i hemmet, påklädning, hjälp att äta och dricka, samt 

ledsagning och serviceuppgifter som städning, tvätt och inköp (Äldreförvaltningen, 2011). 

Oavsett vem som utför hemtjänsten till de äldre så omfattas alla verksamheter av samma 

lagstiftning, finansieras till samma kostnad för de äldre och där alla beslut går igenom 

biståndsbedömaren i kommunen. I alla situationer kvarstår det kommunala ansvaret att 

tillgodose den äldres behov (Andersson & Öberg, 2012). Denna kommunala verksamhet är 

utformat efter socialtjänstlagen som bygger på respekt för människors självbestämmande, 

frihet och integritet (Nordström & Thunved, 2013).  

   Verksamhetens utförare av dessa vård- och omsorgsinsatser på ”fältet” kallas medarbetare i 

vår uppsats och är en person som står en nivå under första linjens chef (Hällstén & Tengblad, 

2006). I denna uppsats är samtliga medarbetare underställda cheferna.  

   Hemtjänsten kan under de rådande omständigheterna idag, kallas för en platt och mager 

organisation (Socialstyrelsen, 2003). En platt organisation innebär färre chefsnivåer och 

kortare beslutsvägar. Utvecklingen mot dessa plattare verksamheter kommer från en strävan 

att minska mängden beslutsnivåer i hierarkin och sprida makt och ansvar bland fler (Tullberg, 

2006). Kännetecknande för den magra organisationen är att den bedrivs resurssnålt, dvs. utan 

marginaler, vilket bidrar till ökad sårbarhet vid yttre störningar som exempel lågkonjunktur 
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eller ekonomiska nedskärningar (Socialstyrelsen, 2003). I magra organisationer förväntas 

även medarbetarna ha ett större ansvar och flexibla arbetsuppgifter. Medarbetarna förväntas 

även i hög utsträckning vara självstyrande inom ramarna för det verksamhetsmål och 

planering som gjorts upp gemensamt i arbetsgruppen (Tullberg, 2006). Dessutom innebär en 

mager verksamhet en ökad sårbarhet även hos varje anställd. En svacka i arbetstempo för en 

medarbetare blir märkbar och synlig eftersom ”produktionen” hamnar efter. En anledning är 

att det strikta tidsplanerade schemat inte har utrymme för ”svackor”. Om denna magra 

verksamhet bidrar till ökat inflytande, arbetsinnehåll och en kompetensutveckling, råder det 

delade meningar om (Socialstyrelsen, 2003).  

 

3.2 Chef- och ledarskapet  

 

En person som har en högre och formell position i organisationen med befogenheter att 

företräda arbetsgivarens intressen, kallas i regel för chef (Gustafsson & Nilsson, 2006). I 

chefskapet ingår det att ha underställda medarbetare. Ledare å andra sidan är en individ som 

under en period eller en begränsad tid, har fått ett förtroende som innebär att hon har 

möjlighet att utöva makt, auktoritet och inflytande över grupper och enskilda individer 

(Trydegård, 1996). Ledaren som har en informell position har inte getts någon formellt 

underställd personal (Nilsson & Gustafsson, 2006). Ledarskapet är en del av chefskapet 

skriver Tullberg (2006) och kan vara ett uttryck för förmågan och möjligheten att leda andra. I 

ledarrollen ingår oftast uppgiften att motivera sina medarbetare i arbetet (Adair, 2006). 

Arbetsuppgifterna för en första linjens chef inom äldreomsorgen är utvecklings-, löne-, och 

rehabiliteringssamtal, konflikthantering, verksamhetsutveckling, ekonomi, personalplanering, 

rekrytering m.m (Tullberg, 2006). För att lyckas med dessa uppgifter som chef fordras en 

kompetens, baseras på utbildning och erfarenhet (SIS, 2003). Dessutom krävs en vilja att 

tillämpa uppgifterna utifrån dessa kunskaper.  

   Chefskapet har under 1990-talet utvecklats från att vara auktoritärt i sin karaktär till ett mer 

demokratiskt ledarskap (Socialstyrelsen, 2003). Det traditionella ledarskapet byggde på en 

chef som hade en legitim auktoritet att peka med hela handen. Detta är inte längre möjligt i en 

verksamhet som hemtjänsten, där medarbetarna själva bestämmer över arbetets planering. 

Numera är istället chefens grundläggande uppgift att skapa goda förutsättningar för sina 

anställda. Chefens roll är inte att peka med hela handen, utan snarare peka ut vägen och de 

övergripande målen för verksamheten (Antonsson, 2013) 
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   En platt organisation som hemtjänsten med färre chefsnivåer bidrar till att upprätthålla och 

bevara en ömsesidig och kommunikativ relation mellan medarbetare och personalansvarig 

chef. Detta ökar möjligheterna för cheferna att bekräfta och uppskatta sin personal, men även 

medverkar det till ökat handlingsutrymme hos medarbetarna (ibid). Nackdelen med denna 

platta organisationstyp är att varje chef får fler underställda och kan tvingas prioritera det 

mest nödvändiga, som i regel behandlar verksamhetens mål och kostnadseffektiviteten. Detta 

kan på sikt medföra hinder för utveckling och förändringar, eftersom funktioner för 

välplanerad förbättring, som exempelvis kvalitets- och motivationsarbete saknas. Detta för att 

det helt enkelt inte finns tid för det. Med det antalet medarbetare som varje första linjens chef 

inom äldreomsorgen kan ha, bidrar det till fler arbetsuppgifter och ett allt större behov av 

kommunikation och samordning. Det kan resultera i att medarbetarna får ta ett större eget 

ansvar än de redan har. Fördelar med denna icke- hierarkiska verksamhet är att det möjliggör 

en fördelning av makt och ansvar horisontellt till de medarbetare som vill utvecklas, istället 

för vertikalt på flera chefsnivåer (Tullberg, 2006).   

    

3.3 Motivation  

 

Ordet motivation kommer ursprungligen från det latinska ordet movere, och betyder ”orsaka 

rörelse” (Hwang et al., 2005). Den innefattar beteckningen på omedvetna som medvetna 

handlingar och beteenden hos individen. Ibland beskrivs motivationsprocessen som en 

kombination av både inre drivkrafter och yttre motivation, så kallad målobjekt. Dessa 

målobjekt fungerar som belöning och förstärkning för ett målinriktat beteende, och kan 

exempelvis vara pengar, relationer, mat, och dryck. Drivkrafternas genomslag hos varje 

individ styrs och förutsätter en organisation som genomsyras av ett positivt synsätt på 

människor, där medarbetaren ses av verksamheten som den främsta resursen (Gustafsson & 

Nilsson, 2006). Denna inre motivation på arbetsplatsen driver medarbetaren att utföra vissa 

handlingar och arbetsuppgifter, eftersom dessa i sig upplevs motiverande (Hanse & Wallgren, 

2011). Inte sällan beror detta på att medarbetaren upplever att hon själv fritt kan välja sina mål 

(Deci & Ryan, 2000). Förutom inre och yttre motivation, finns en tredje som kallas för 

interaktiv motivation. Den innebär att motivationen formas i ett samspel mellan en person och 

en situation. 

     Hwang et al. (2005) beskriver en koppling mellan motivation och emotion. De redogör för 

hur motiverande handlingar ofta styrs av vårt känslotillstånd. Om vi förväntar oss att en 
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positiv känsla kommer uppstå utifrån en handling, blir vi mer motiverade att utföra den. 

Detsamma sker vid motsatsen, dvs. om vi förväntar oss en negativ känsla av en handling så 

försöker vi automatiskt att undvika den.   

   Svårigheten är att hitta en entydig definition på vad motivation faktiskt innefattar skriver 

Hein (2012), och redogör för begreppet utifrån olika motivationsteorier. Ett perspektiv kan 

vara att se motivation som genetiskt bestämt. Ett annat kan vara att den har blivit formad 

genom olika förhållanden eller tidig barndom. Motivation kan även uppstå när en individ 

sätter upp mål för sig själv och utvecklas i takt med dem. Dessutom påverkas medarbetarens 

motivation av den feedback och återkoppling som ges inom verksamheten, från både chefen 

och kollegor (Gustafsson & Nilsson, 2006). Författarna skriver att medarbetarnas utveckling 

och självförverkligande inte kan påtvingas utan ska ske med hänsyn av individuella förmågor 

och behov.   

   Konsekvenserna av bristande motivation på arbetsplatsen kan vara en utvecklad likgiltighet 

och passivitet med ökad sjukfrånvaro eller att individen slutar (Gustafsson & Nilsson, 2006) 

   Olika motivationsteorier har uppkommit för att försöka förklara bakgrunden till varför vi 

agerar, och hur det kommer sig att vi väljer vissa saker före det andra. Två av dessa 

motivationsteorier; Maslows motivationsteori (Maslow, 1987) och Herzbergs tvåfaktorteori 

(Hein, 2012), kommer att användas som teorier i analysen av empirin. 

 

3.4 Disposition 

 

Vår uppsats börjar med en inledning, därefter presenteras kunskapsområdet och de teorier vi 

valt för att konkretisera det empiriska materialet. Efter det redogör vi för den metod vi valt att 

använda, följt av resultat, analys och diskussion. Avslutningsvis ges en kort beskrivning om 

fortsatt forskning.  

4. Kunskapsområdet 
 

4.1 Sökprocess 

 

I vår sökprocess har vi använd oss av databaser som SwePub, Libris, DiVA, Emerald, 

Sciencedirect och ProQuest Social Science. Utifrån dessa databaser har vi valt ut 
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avhandlingar, artiklar, och rapporter med relevans för studien på både engelska och svenska. I 

sökprocessen har vi även använt oss av referensförteckningar i böcker (Davidson & Patel, 

2003). Fortsättningsvis har vi fått tips av vår handledare till artiklar till fördel för vår uppsats. 

Till en början sökte vi på enskilda ord som ledarskap, äldreomsorg, leadership, care, elderly, 

power, management, motivation, Herzberg och Maslow. Detta gav oss många träffar och vi 

insåg att vi behövde fokusera sökningen mer på vårt specifika forskningsområde. De sökord 

som tog oss fram till relevant forskning är följande kombination:  

Svenska ord: *ledarskap äldreomsorg* *ledarskap äldre*  

Engelska ord:*leadership care* *elderly leadership* *leadership power* *management 

motivation* *leadership and elderly care* *motivation social work*  

 

4.2 Ledarskap och utbildning 

 

Äldreomsorgen är baserat på ett verksamhetsbaserat lärande, och ställer krav på ett ledarskap 

som kontinuerligt arbetar med kompetensutveckling (Törnquist, 2004). I denna kompetens 

ska det ingå kunskaper i pedagogik skriver Törnquist. För att förvärva denna kompetens anser 

Jindal-Snape & Snape, (2006) att en ledarskapsutbildning är ett måste om man ska bli en bra 

ledare. Skagert (2010) beskriver fördelarna med en satsning på individuell 

ledarskapsutbildning, där varje chef får utvecklas utifrån egna resurser och förmågor. 

Svårigheterna som Tullberg (2006) finner i sin forskning är att cheferna enbart lägger några 

dagar om året på egen ledarutveckling. Motsättningen mot att ha en individuell utbildning är 

att det försvårar möjligheten att sätta ledarskapet i ett sammanhang och få alla cheferna inom 

äldreomsorgen att arbeta mot samma riktning, skriver Socialstyrelsen (2011) i sin rapport. 

Istället rekommenderar Socialstyrelsen i högre utsträckning ett utbildningskoncept som 

belyser begreppen leda, styra och utveckling i ledarskapet. Fördelarna med att ha en 

gemensam utbildning är att det skapar igenkännande inom omsorgsverksamheten och lägger 

en plattform för normer och värderingar som genomsyrar hela äldreomsorgen (Karlsson, 

2006). Detta resulterar i hur ledaren förhåller sig till sina uppgifter och hur hon konkret 

hanterar och agerar i sin ledarroll. I Socialstyrelsens (2011) rapport beskrivs den bedömning 

som regeringen gjort angående kunskaper och kompetens inom äldreomsorgen. Cheferna 

anses sakna kompetens inom bland annat handledning och reflektion i arbetet, något som 

behövs för att uppnå de mål som anses centrala för en fungerande äldreomsorg (Antonsson, 
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2013). För att utveckla ledaregenskaperna och höja kompetensen hos äldreomsorgens chefer 

har Socialstyrelsen på uppdrag från regeringen startat en ledarskapsutbildning 

(Socialstyrelsen, 2014). Den erbjuds för andra och sista gången våren 2014 och läses på 

kvartsfart under fyra terminer.  

   Inom de interna rekryteringarna av chefer inom äldreomsorgen har kommunerna uppsatta 

krav (Törnquist, 2004). Här framgår det att kommunerna ställer krav på högskoleutbildning 

och ledarskapskompetens, men att kommunerna dessutom utgår ifrån personlig kunskap och 

erfarenhet av verksamheten. Cheferna inom äldreomsorgen har i de flesta fall en social 

omsorgsutbildning, sjuksköterskeutbildning, socionomutbildning eller en utbildning i hälso- 

och administration (Antonsson, 2013). De tre förstnämnda beskrivs som lämpliga för de 

arbetsuppgifter som hör chef- och ledaryrket till. Antonsson (2013) skriver att chefskapet 

kräver vidareutbildning och anses inte passande för nyexaminerade högskolestudenter utan 

arbetslivserfarenhet. Samtidigt kan det ses som nödvändigt att ändra kraven på 

socionomutbildningarnas utbildningsmål, för att anpassa sig till den globalisering och den 

numera kunskapsbaserade socialtjänsten.  

 

4.3 Hur ledarskapskunskaper förvärvas 

 

I dagens äldreomsorg har rådande krav vuxit fram från den gamla hierarkiska organisationen 

(Antonsson, 2013). Ledarskapet kan beskrivas som ett kreativt arbete som innefattar 

nyfikenhet, mod, och fantasi (Ehlersson et al., 2011). En god social kompetens är en viktig 

egenskap i ledarrollen (Andersson-Felé, 2008). Med social kompetens avser Orwen (2001) ett 

relationsbegrepp som innefattar hur vi är som individer, samt vår förmåga att umgås och 

kommunicera med andra medarbetare. Den sociala kompetensen kan uppstå och utvecklas 

genom omsorgen mellan barn, vuxna och äldre i den egna familjen (SOU, 1991:56)   

   Karlsson (2006) finner i sin studie att ledarskapet kommer inifrån och är en del av 

personligheten som inte kan modifieras. När en situation dock kräver det kan andra 

kompletterande stilar få utrymme i ledarskapet. Personliga egenskaperna beskriver Tullberg 

(2006) som ett perspektiv att se på ledarskap. Vilka egenskaper som bidrar till ett specifikt 

resultat är emellertid inte lika entydigt, skriver hon. De som tycks fungera i en situation eller 

arbetsgrupp, kan ge andra konsekvenser i ett annat. En chef med alla önskvärda egenskaper 

behöver inte bidra till en väl sammansvetsad arbetsgrupp. Inte heller behöver en väl 

sammansatt arbetsgrupp betyda att chefen är socialt kompetent eller bra på att ge beröm och 

”se” sina medarbetare. Dock är det inte tillräckligt att bedöma den psykiska kapaciteten för 
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ledarskapet (Mayseless & Popper, 2007).  För att bli en ledare behöver individen 

motivationen att vara en ledare. Denna motivation fastställs till stor del i barndomen, skriver 

författarna. Trots att två individer har samma motivation och kapacitet, kan en nå en högre 

nivå än den andra, om individen är utsatt för ett underlättat och ledande sammanhang. Detta 

beror på möjligheten till positiva upplevelser, liksom påverkan av bra och inflytelserika 

förebilder som uppmuntrar till lärande. Byggstenarna för att bli en ledare består av sin 

kapacitet och motivation att leda, olika utvecklingsprocesser och de sociala villkoren.   

   Ledarskapet kan beskrivas som en social konstruktion (Hultman, 1998). Det formas av 

institutionella värderingar i relationen mellan olika typer av lojaliteter och sociala närverk. 

Tullberg (2006) gör en liknande beskrivning och skriver att ledarens identitet skapas i 

interaktionen mellan chef och medarbetare i de institutionella förutsättningar som finns. Det 

finns hos medarbetare en förväntning på hur chefen ska agera i ledarskapsrelationen, vilket 

resulterar i att den återskapas och bekräftas hela tiden. Andersson-Felé (2008) är inne på 

samma linje när hon beskriver medarbetarna och det organisatoriska förväntningar som finns 

på ledarskapet, och hur det påverkar ledarens behov och resurser. Denna relation måste sättas 

in i de outtalade villkor som råder på arbetsplatsen, där utformningen baseras på det ledarskap 

som är lämpligt och möjligt att åstadkomma. Denna relation beskriver Karlsson (2006) som 

viktig och utgör troligen en avgörande betydelse för hur ledarskapet utövas. I Ehlersson et al. 

(2011) rapport motsägs detta, och istället beskriver rapporten att ledarskapet inte är utformat 

efter en mall, utan att ledaren ska hitta sin egen väg i arbetet. 

   En stor betydelse för arbetsglädjen, klimatet och medarbetarnas arbetsmotivation är chefens 

välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen (Andersson-Felé, 2008). Detta kan ses som punkter 

som chefen behöver förhålla sig till inom ledarskapet. Exempel på välbefinnande är att vara 

entusiastisk och intresserad av sitt arbete (Ellström, 2012).  Genom att se över och fokusera på 

sin kommunikation, så öppnar det upp för nya insikter i vardagliga situationer och andra 

dilemman som uppstår i verksamheten (Jindal-Snape & Snape, 2006). Detta anses som ett 

grundläggande villkor för att utvecklas i sitt ledarskap.  

 

4.4 Ledarskapets betydelse att motivera sina medarbetare  

 

I den forskning vi har tagit del av kan vi urskilja olika sätt och perspektiv att se på ledarskap 

och det motivationsarbete som ingår i den befattningen. Ledarskapet beskrivs som ett 

beroende mellan ledaren och medarbetaren (Andersson-Felé, 2008). Tullberg (2006) är inne 
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på samma linje men beskriver ledarskapet som en relation mellan två individer, där den egna 

ger legitimitet åt den andra. Det innebär att medarbetaren har godkänt chefen och beredd att 

anpassa sig, även om det går emot egna värderingar. Chefens förväntade förhållningssätt 

gentemot sina medarbetare innefattar en samordnarroll, inspiratör, vägvisare, förebild och 

stödjare (Andersson-Felé, 2008). Dessutom ska chefen vara respektfull, visa intresse, vara 

konsekvent, rättvis, social, tillitsfull, trovärdig, kommunikativ, ödmjuk och ha goda 

kunskaper och kompetens. Vidare är det viktigt att chefen kan improvisera, utveckla och 

kunna göra misstag, samt synliggöra vad hon står för och de värderingar hon har. 

Socialstyrelsen (2003) skriver att det är viktigt att chefen är motiverande, relationsskapande 

och kan skapa goda förutsättningar för sina medarbetare, genom att agera vägvisare och 

tydliggöra målen för verksamheten. Två av dessa mål som Karlsson (2006) finner är att 

eftersträva effektivitet och produktivitet inom äldreomsorgen, men inte utan att chefen 

ansvarar för engagemanget och motivationen att leda och skapa ett gott arbetsklimat.  

 

4.5 Verksamhetens kultur och motivation 

 

 Den kultur som existerar på arbetsplatsen och dess inverkan på medarbetarnas motivation är 

välkänd (Bennett et al, 2002). Den illustrerar den gemensamma uppsättning beteendemässiga 

förväntningar och normer som kännetecknar verksamhetens identitet. Från ledningen skapas 

vissa organisationskulturer genom specifika och samordnade insatser med avsikten att 

motivera individen att sträva mot organisatoriska mål, som exempelvis personalmöten, sociala 

aktiviteter och rutiner. Två viktiga bidrag till organisationskulturen är chefens ledarstil och 

egenskaper, samt närvaron av subkulturer. En subkultur kan ses som en organisation med en 

uppsättning specifika erfarenheter, som vårdare eller undersköterskor inom hemtjänsten. Detta 

kan inspirera och motivera medarbetarna att arbeta mot samma mål och visioner inom 

verksamheten eftersom de är anslutna till samma profession och förstår arbetets karaktär.   

 

4.6 Relation mellan medarbetare och kund  

 

Karlsson (2006) beskriver viktigheten i att ge medarbetarna motivation i stöd och ledning för 

att möjliggöra ett gott omsorgsarbete. För att möjliggöra detta skriver Fisher (2009) att det är 

viktigt att chefen inom det sociala fältet kan titta bortom den traditionella tanken att 
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medarbetarna enbart motiveras av att hjälpa människor. Istället kan det vara andra faktorer 

som motiverar skriver hon. Bennett et al. (2002) påpekar dock att en motivationsfaktor kan 

vara interaktionen med kunden hon hjälper. Den påverkas dock av den överensstämmelse som 

finns mellan kundernas förväntningar och verksamhetens normer. Där det finns en social 

relation mellan medarbetare och kund, erbjuder inte sällan medarbetaren en ökad omsorg och 

behandling till dessa kunder.  Verksamheten har i regel uppsatta rutiner i ett försök att 

strukturera och skapa ett önskvärt och normativt förhållningssätt mellan medarbetare och 

kund. Författarna skriver att kulturella värden kan prioriteras i sådana typer av situationer. I 

norra Brasilien såg ett forskarlag att omvårdnadspersonal var mer benägna att respektera och 

vårda sina kundrelationer än relationen till chefen. På frågan varför medarbetarna gillade 

arbetet, var svaret att respekten från kunderna och från samhället dominerade deras 

förhållningssätt.   

 

4.7 Relation mellan medarbetare och chef 

 

Törnquist (2004) finner att det är viktigt att arbetet uppskattas och att cheferna bekräftar sina 

medarbetare. Ett sätt att bekräfta skriver Karlsson (2006) är att kommunicera med sina 

medarbetare ansikte mot ansikte. Kommunikationen gör att medarbetarna inte känner sig 

isolerade (Jindal-Snape & Snape, 2006). För att detta ska kunna uppnås är det viktigt med ett 

närvarande ledarskap (Ehlersson et al., 2011). Närvaron bidrar till att cheferna har möjlighet 

att ge sina medarbetare feedback (Tullberg, 2006), konstruktiv kritik och uppskattning 

(Jindal-Snape & Snape, 2006). Den kommunikationen som kan uppstå i det här mötet skapar 

möjlighet för cheferna att förstå och se medarbetarnas behov och drivkrafter. Tullberg (2006) 

finner att det även är viktigt att ha kännedom om medarbetarna som en helhet. Det förutsätter 

att cheferna inte har för många medarbetare då det försvårar möjligheten att se individen 

(Andersson-Felé, 2008 & Hjalmarson et al., 2004). Ett stort antal medarbetare försvårar för 

chefen att utöva ett bra ledarskap (Vision, 2013). Konsekvenserna av ett bristande ledarskap 

kan bidra till högre personalomsättning och försämrad kontinuitet och kvalité i verksamheten. 

   Sammanfattningsvis är medarbetarens arbetsmotivation till stor del ett resultat av samspelet 

mellan individer och deras arbetsmiljö och interaktionen som sker inom ramen för detta 

(Bennett et al., 2002). Vidare påverkas medarbetarens motivation av den samhälleliga 

kontexten hon befinner sig i.  
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   Tullberg (2006) såg i sin studie att arbetsprestation och arbetsmotivation inte påverkades av 

relationen mellan medarbetare och chef och det ledarskap som fanns. Detta står i kontrast till 

vad Glisson (1989) såg i sin forskning. Författaren skriver att medarbetaren efterfrågar makt, 

mognad och intelligens i ett ledarskap. Vidare fann han ett starkt samband mellan dessa tre 

faktorer, samt ett förhållande kopplat till trivsel på arbetsplasten och organisatoriskt 

engagemang. Detta resultat styrker att det finns ett samband mellan betydelsen av ledarskap 

och medarbetarens prestation.  

 

4.8 Chefens metod att motivera 

 

Första linjens chef ska enligt Andersson-Felé (2008) inte vara drivmotor och den som för 

arbetet framåt, utan istället hålla sig a jour med vad som händer och hämta in vardaglig 

information genom att kommunicera med personalen. Chefen förväntas agera som 

koordinator mellan sina medarbetare. Tullberg (2006) skriver att medarbetarna inom 

äldreomsorgen efterfrågar ett självständigt arbete utan chefens insyn i de dagliga rutinerna. 

Chefen inom dagens äldreomsorg förväntas inte längre vara den som fattar beslut åt 

medarbetarna, utan istället riktas fokus på att skapa och bevara gemenskap och 

sammanhållning i arbetsgruppen.  

    Hjalmarson et al (2004) finner i sin studie att medarbetarna inte vill ha ett konkret 

ledarskap i arbetet, utan själva vill ta initiativet till kontakt med chefen. Detta är den högra 

grad av autonomi gällande beslutsfattande och prioritet i sina arbetsuppgifter som Tullberg 

(2006) diskuterar. Komplexiteten i detta är att medarbetarna efterfrågar individuell 

bekräftelse, närhet och uppmärksamhet, men samtidigt ska chefen bevara en distans så att 

arbetet inte ska upplevas som allt för kontrollerande. Genom att ställa frågor till medarbetaren 

främjar chefen motivationen, snarare än om hon som ledare alltid ger svaren skriver Packard 

(2003). Vidare finner författaren att olika ledarskapsmetoder kommer att motivera 

medarbetaren. Vissa medarbetare svarar på en motivation innefattande belöning och vissa 

medarbetare svarar på en mer mellanmänsklig kontakt med chefen. 

 

4.9 Hälsa, ekonomi och arbetsmiljö  

 

Likt olika medarbetare önskar olika ledarskapsmetoder, kan medarbetare bete sig olika i 

samma slags arbetsmiljö, som ett resultat av vad för slags motivation de bär på (Bennett et al., 
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2002). Som beskrivits i bakgrundskapitlet om motivation redogör även dessa författare om 

den yttre och inre motivationen. De externa motivationsfaktorerna påverkar inte individens 

ensam, utan sker i en unik interaktion med hennes interna motivation. Det gör att vissa 

medarbetare har mer eller mindre motivation än andra. Eftersom motivation kan variera 

beroende på privata orsaker, miljön eller samhälleliga faktorer, bör motivation inte likställas 

med arbetsstillfredställelse, även om de kan relateras till varandra skriver Bennett et al (2002).  

   En stor arbetsstillfredställelse är inte sällan förknippat med högre nivåer av engagemang och 

vilja att satsa på de resurser som individen bär på (Bennett et al., 2002). Men det anses inte 

vara en förutsättning för motivation. Den interna motivationen påverkas främst av tre saker 

skriver författarna. Mål, motiv och värden kommer först, därefter kommer självbild och andra 

identitetsskapande faktorer och slutligen kognitiva förväntningar och interaktioner mellan 

åtgärder och konsekvenser. Vidare skriver författarna att alla individer inte har samma motiv, 

värderingar och mål i sitt arbete, utan det skiljer sig mycket åt. De benämner två breda 

kategorier som den inre motivationen kan kategoriseras utifrån. Dels finns det individer som 

har ett lägre behov, och motivet är främst att tillfredsställa grundläggande överlevnadsbehov 

som säkerhet, arbete och skydd. Andra har ett högre behov att tillfredsställa, vilket berör 

exempelvis känslan för självbestämmanderätt, rättvisa och kompetens.  

   Tollgerdt-Andersson (2005) beskriver i en studie om ledarskapets betydelse och arbetets 

motivation för hälsan på arbetsplatsen. Resultatet visade att medarbetarna var friskast på de 

arbetsplatser där chefen understryker tydlighet, mål, strategier och distans framför sociala 

relationer. Det Skagert (2010) såg i sin avhandling var att medarbetarnas hälsa ökade och 

förutsättningarna för ett bra ledarskap blev tydligt om förtroendet mellan ledaren och den 

anställda var god. Fanns inte ett förtroende i relationen påverkades och begränsades ledarens 

förmåga att inverka på individens välmående. Skagert (2010) poängterar hur ledarens syn på 

hälsofrämjande insatser skiljer sig beroende på om chefen ser det som ett samhälls-, 

organisations- eller individansvar.  

   På samhällsnivå visar forskningen på skillnader i den privata och kommunala hemtjänsten. 

Enligt Målqvist (2010:10) visar resultatet på att medarbetarna inom den kommunala 

hemtjänsten upplevde sämre hälsa och välbefinnande, samt högre korttidssjukfrånvaro än den 

privata verksamheten. I en studie av Gustafsson och Szebehely (2007) beskrivs det dock att 

medarbetare inom den privata hemtjänsten upplever arbetsmiljön sämre än i den kommunala 

hemtjänsten. Författarnas slutsats är att medarbetarnas arbetsförhållanden främst påverkas av 

vilken kommun hon arbetar i, snarare än om hon arbetar inom den privata eller kommunala 

hemtjänsten. 
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   Som tidigare beskrivits i bakgrundkapitlet framgår det att hemtjänsten är en platt och mager 

organisation med små marginaler och knappa ekonomiska resurser (Socialstyrelsen, 2003). 

Om detta avspeglas i för stor omfattning i arbetsklimatet kan det påverka motivationen 

negativt skriver Bennett et al (2002). En överdriven fokusering på ekonomiska mål kan leda 

till att medarbetarna börjar se ekonomiska belöningar som viktigare än andra typer av 

belöning, exempelvis beröm från kollegor eller chefer. Det kan på så sätt skapas en inre 

konflikt mellan föreställningen om offentliga och medmänskliga värden och arbetet mot 

ekonomisk vinning.  

 

4.10 Sammanfattning  

 

Kommunerna ställer krav på högskoleutbildning och ledarskapskompetens vid privat och 

kommunal anställning av chefer inom äldreomsorgen. De har oftast en socionomutbildning, 

sjuksköterskeutbildning, social omsorgsutbildning eller utbildning i hälso- och 

sjukvårdsadministration. Det bör kompletteras med kompetensutveckling, i form av 

ledarskapsutbildningar, där pedagogik bör ingå. Det läggs dock endast några dagar om året på 

ledarutveckling. Dessa utbildningar är viktiga så att varje chef får utvecklas i sitt ledarskap 

utifrån egna resurser och förmågor.  

   En personlig egenskap som anses viktig i ledarrollen är chefens sociala kompetens, som 

innefattar förmågan att kommunicera och umgås med sina medarbetare. Denna sociala 

kompetens kan utvecklas från barndomen och fortlöpa hela livet. Chefen bör besitta en inre 

motivation att leda, samt att hitta en ledarskapstil som passar medarbetargruppen och sig 

själv. Denna anpassade ledarskapstil kan beskrivas som en social konstruktion som formas ur 

de institutionella förutsättningar och normer som finns i olika lojaliteter och sociala nätverk.  

   Sammanfattningsvis beskrivs ledarskapet som ett beroende mellan chef och medarbetaren. 

Den ena ger legitimitet åt den andra. Medarbetaren behöver godkänna chefen och anpassa sig, 

även om det går emot egna värderingar. Chefen förväntas inneha en samordnarroll, vara en 

förebild, och stödjare gentemot sina medarbetare.  Det innefattar att vara respektfull, rättvis, 

ödmjuk, skapa förtroende, och vara kommunikativ. Denna kommunikation är ett sätt för 

chefen att bekräfta medarbetarna, och bidra till ett närvarande ledarskap som underlättar 

möjligheten att ge uppskattning och feedback till sina anställda. Chefen bör även inneha en 

god kompetens och kunskap om verksamheten, samt arbeta med att motivera och utveckla 
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gruppen och verksamheten framåt. Dessutom har chefen betydelse för att skapa ett trivsamt 

arbetsklimat.  

   En motivationsfaktor hos medarbetaren är intresset att hjälpa och erbjuda omsorg till sina 

kunder.  Motivationen ska komma från medarbetarna själva. Därmed är det inte chefens 

arbete att vara drivmotorn till att föra medarbetarnas arbete framåt. Det är viktigt att chefen är 

insatt i det dagliga arbetet i verksamheten, även om det till synes bör vara begränsat. Chefen 

bör arbeta mot att bevara och skapa en bra sammanhållning i medarbetargruppen.  

    

5. Teoretiska perspektiv 
 

5.1 Vår motivering till valet av teorier 

 

Teorier är avsedda att hjälpa oss att förstå, värdera och föreslå en förklaring av de empiriska 

fenomen som vi fått fram i studiens resultat. Vi har valt att använda oss utav de två 

motivationsteoretikerna Maslow och Herzberg för att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar om motivation och förvärvning. 

   Dessa teorier ansåg vi som lämpliga och passande för denna kvalitativa studie eftersom de 

behandlar frågor om motivation och arbetstillfredsställelse. Vidare beskriver teorierna 

individens motivation att göra saker för att tillfredsställa viktiga behov. Det kan exempelvis 

föreslå en förklaring på chefernas val av motivationsarbete, respektive hur deras personlighet 

påverkar individerna som ledare. Vi är medvetna om att teorierna till viss del går in i 

varandra, men vi anser att de kompletterar varandra på ett fördelaktigt sätt i denna uppsats. 

Detta baserat på att Maslow (Maslow, 1987) beskriver motivation på ett generellt plan, medan 

Herzberg (Hein, 2012) har fokus på motivation relaterat till arbetsplatsen och 

arbetsförhållanden. Vi har inte för avsikt att bevisa eller motbevisa dessa teorier utan 

använder den som underlag och som teorietiska referensramar.  

 

5.2 Maslows motivationsteori  

 

Vi har valt att använda oss av Abraham Maslows (1908-1970) motivationsteori med 

inriktning på behovshierarkimodellen (Hein, 2012). Grundtanken med denna teori är att 

människan styrs av behov, eller otillfredsställda sådana till en början, för att när detta behov är 
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tillfredställd inte längre vara ett behov. Dessa behov existerar oberoende av situationen, där 

motivationen skapas i strävandet efter att uppfylla dessa behov. Maslow (1987) använde sig 

av begreppet homeostas, vilket innebär att kroppen alltid försöker bevara en konstans balans. 

Det kan exempelvis vara rätt mängd vitaminer och mineraler, eller i Maslows fall olika slags 

behov. Maslows hade den friska människan i fokus och menade att människor är goda, 

hederliga och anständiga och inte minst självförverkligande. Friskhet ansåg han inte var 

frånvaro av sjukdom, utan en väg till att uppnå självförverkligande och sin fulla potential. Inte 

heller ville han isolera behoven från varandra eller fokusera på enskilda delar, utan istället 

uppfattade han individen som en sökande varelse och integrerad helhet. Han strukturerade upp 

behoven i en hierarkisk trappa, eller behovspyramid, där ett behov som blivit tillfredställt 

skulle utlösa ett behov på nästa nivå. De underliggande behoven av fysiologiska, 

psykologiska och sociala faktorer behövde vara tillfredställda i den nedersta hierarkin innan 

faktorer som självförverkligande, uppskattning och status kunde förverkliga högst upp i 

pyramiden (Gustavsson & Nilsson, 2006). Maslow delade upp behoven i fem kategorier: 

fysiologiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, uppskattningsbehov och behov av 

självförverkligande. Tre motivationsfaktorer som dessutom går att urskiljda i Maslows teori 

och är kopplat till arbetet, är framgång, effektivitet och individens handlingsförmåga. Den 

första poängterar möjligheten att ansvara, påverka och ha inflytande över sitt arbete. Den 

andra inbegriper prestationer som ex. resultat, problemlösning och arbetsuppgifter, varav den 

tredje innefattar vikten av samhörighet och relationer.  Självförverkligande och utveckling 

kan inte krävas fram av de anställda skriver Gustavsson och Nilsson utifrån Maslows teori, 

utan bör ske i samförstånd med individens förmåga och behov. Det är självförverkligande och 

uppskattning som gör människan mänsklig.  

   Motiveringen till att vi använder denna teori i vår uppsats är att Maslows grundläggande 

behov upprepas och diskuteras i dagens ledarskapsforskning utifrån den litteraturgranskning 

vi gjort på området. Teorin är dock omdebatterad och bör inte betraktas som en definitiv 

sanning, eftersom att behoven ser olika ut i olika kulturer, samt att arbetsförhållanden och 

livsvillkor har förändrats över tid (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Vi är dock överens om att 

denna teori kan bidra med en ökad förståelse av vårt empiriska material. 
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Utveckling & motivations behov         

                Självförverkligande. Kreativitet  

                                           Meningsfullhet, problemlösning 

  Uppskattning. Status, makt  

    Självkänsla, respekt, andras  

    erkännande  
                Gemenskap. Vänskap, familj,  

Bristbehov                 sociala kontakter, kärleksrelation     
  

Trygghet. Skydd, säkerhet, pengar 

 Hälsa, anställning, stabilitet, regler 

             Fysiska behov. Mat, vatten, luft, sömn,  

           sex  

 
Figur 1 Maslows behovstrappa 

Bilden ovan visar på vår tolkning av Maslows berömda behovstrappa, eller behovspyramid som den också 

kallas. Maslows teori bygger på att vi alla börjar på det första trappsteget, eller på pyramidens botten, för att 

allt eftersom behov blir tillfredställda, fortsätta uppåt i hierarkin (Hein, 2012).  

 

5.3 Herzbergs tvåfaktorteori 

 

Den andra motivationsteorin vi valt att använda oss av är Frederick Herzberg (1923-2000) 

tvåfaktorteori (Hein, 2012). Han skiljer mellan hygienfaktor och motivationsfaktor. 

Hygienfaktorn är relaterad till förhållandena kring arbetets utformning, och är det vanligaste 

motivet till missnöje med arbetet. Motsättningen här är det sällan leder till motivation eller 

ökad tillfredställelse. Motivationsfaktorn är kopplad till själva arbetet och primärt kopplat till 

arbetstillfredsställelse och motivation. Frånvaro av denna faktor resulterar undantagsvis till 

missnöje med arbetet. Det fundamentala i hans teori är att det är minst lika viktigt att 

förebygga mental ohälsa och missnöje med stöd av hygienfaktorerna som det är att möjliggöra 

arbetstillfredsställelse och god psykisk hälsa med hjälp av motivationsfaktorerna (Hein, 

2012).  

   Vi anser att denna teori är en bra utgångspunkt för att förstå det komplexa i 

motivationsarbetet inom ledarskapet för cheferna inom äldreomsorgen. I forskningen framgår 

det att arbetsmiljön är fundamental, liksom hur arbetet ska bedrivas inom verksamheten för att 

medarbetarna ska trivas och känna sig tillfredställda över sina arbetsinsatser (Larsson, 2011). 
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Vidare är det viktigt att medarbetarna känner sig motiverade att följa sin ledare och arbeta mot 

de uppsatta målen inom verksamheten.  

 

 

 

             Självförverkligande. Kreativitet,  

   Motivations-           meningsfullhet, problemlösning, 

  faktorer                  karriärmöjligheter, utveckling 

     Uppskattning. Status, makt,  

    självkänsla, andras erkännande, 

    respekt, ansvar, uppmärksamhet  
                Gemenskap. Sociala kontakter,  

                relationer, delaktighet, kommunikation   

    Hygien-      

    faktorer Trygghet. Skydd, förmån, säkerhet, regler 

                           stabilitet, policy, anställningsform, lön,  
 

           Fysiska behov. Förhållandet i arbetet  

  
Figur 2 Herzbergs tvåfaktorteori 

Bilden ovan föreställer vår tolkning av Herzbergs tvåfaktorteori som har sitt fokus på arbetsplatsen. I likhet med 

Maslow kan även hans teori presenteras i en pyramid eller trappa, där medarbetaren kan klättra uppåt 

allteftersom behoven tillfredställs (Hein, 2012).   

 

5.4 Kritik mot teorierna 

 

Teorierna är inte vetenskapligt bevisade, och anses därför av många forskare som enbart 

spekulationer om mänsklig motivation (Hein, 2012). Dessa teorier stöds enbart upp av 

informella kliniska iakttagelser som teoretikerna själva tagit del av. Kritik har bland annat 

riktats mot hur en individ ska veta när ett behov är tillfredsställt, respektive otillfredsställt. 

Vidare finns det ett motstånd mot deras försök att samla alla människor i samma schema, där 

den hierarkiska utvecklingen är av likartat slag där alla individer ska ingå. Detta utesluter de 

faktum att alla människor strävar mot egna individuella mål och tar inte hänsyn till 

exempelvis kulturella aspekter.  
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6. Forskningsmetod  

 

6.1 Metodval  

 

I denna uppsats ansåg vi att en kvalitativ forskningsmetod var det bästa alternativet för att 

uppnå vårt syfte och få de uppsatta frågeställningarna besvarade (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Fördelen med denna metod är att den försöker närma sig en normal konversation, men med 

den skillnaden att den har ett specifikt syfte och struktur (Backman, 2008). Vi använde oss av 

halvstrukturerade intervjuer som är vanligt i den kvalitativa metoden, med stöd av en 

intervjuguide som var strukturerad utifrån teman. Dessa teman utformades utifrån studiens 

frågeställningar. Vi valde halvstrukturerade intervjufrågor för att behålla öppenheten under 

intervjun och skapa utrymme för följdfrågor, samt ändra ordningen av frågorna som vi ansåg 

det passa (Se bilaga 1). Intervjufrågorna konstruerades och diskuterades i samråd med vår 

handledare innan intervjutillfället. Vi var noga med att förstå innebörden i frågorna samt var 

medvetna om varför vi frågade dessa, för att sedan ha lättare till analysarbetet av resultatet 

(Kvale, 1992).  

   Den kvalitativa metoden ökar vår förståelse och kunskap om individens subjektiva 

upplevelse, och att vi ska få tillgång till de beskrivningar och utsagor som personen bär på. 

Widerberg (2002) poängterar dock att det är av yttersta vikt att förstå att syftet med intervjun 

inte är att närma sig individen i sig, utan istället få insikter om sociala mönster, vårt tänkande 

och få insyn i olika perspektiv. Detta bidrar till lärande och ökad förståelse inom området vi 

avser att undersöka.  

 

6.2 Urvalet och tillvägagångssätt 

 

Till denna uppsats har vi valt att intervjua åtta första linjens chefer verksamma inom 

äldreomsorgen i Stockholmsregionen. Valet av intervjupersoner har gjort genom ett 

strategiskt urval. Ett strategiskt urval innebär enligt Kvale (1992) att de respondenter som 

deltar i studien anses bära på den största kunskapen inom det berörda området. Innan vi 

kontaktade våra intervjupersoner använde vi oss av så kallat kriterieurval. Dessa kriterier 

innebär att vi redan tidigt satte upp ramar för urvalet av de personer vi avsåg att intervjua 

(Dalen, 2007). Kriterierna var att individen skulle vara kvinna, första linjens chef och arbeta 



26 
 

inom den privata hemtjänsten, i Stockholmsregionen. Vår anledning att enbart intervjua 

kvinnor var att majoriteten av alla första linjens chefer inom äldreomsorgen är kvinnor, och 

att det därför kändes adekvat att välja kvinnor. I kontakten med de olika kommunerna fann vi 

endast en man som kunde intervjuas. Det andra och tredje kriteriet till att undersöka första 

linjes chefer inom den privata sektorn, var att den dominerade forskningen i större 

utsträckning har berört den kommunala hemtjänsten (Törnquist, 2004). Att analysera den 

privata och den kommunala verksamheten och skillnader däremellan utifrån alla de aspekter 

som spelar in är ett omfattande arbete, varför vi inom ramen för denna uppsats valt att 

avgränsa oss till att studera enbart motivation och förvärvning inom den privata hemtjänsten.  

Dessutom ansåg vi att den privata hemtjänsten ligger i tiden.  

   Kontakten med första linjes chefer fick vi genom Stockholms stads hemsida 

(www.stockholm.se). Vi använde oss av fliken stöd och omsorg för att komma in på 

äldreomsorgen, och sedan söka vi runt på olika privata hemtjänstföretag. Vårt val av 

hemtjänstföretag runt om i Stockholmsregionen grundade sig i att vi ville ha nära till våra 

intervjupersoner. Vidare utgick vi inte efter någon speciell kommun utan de chefer som 

svarade och hade möjlighet att ta emot oss, valde vi att intervjua.  

   Cheferna kontaktades via telefon eller mail. Vid kontakten presenterade vi oss själva och 

gav en kortare beskrivning av syftet med uppsatsen. Sammanlagt fick vi kontakt med 12 olika 

chefer, varav fyra tackade nej. Vi ringde även några samtal där ingen svarade. Våra 

intervjupersoner fick själva välja dag, tid och plats som intervjuerna skulle genomföras. Alla 

valde att låta sig intervjuas på respektive arbetsplats. I samband med detta tog vi deras 

kontaktuppgifter och informerade om att vi skulle skicka ut ett introduktionsbrev (se bilaga 2) 

med en presentation om vilka vi är, samt en redogörelse för studiens syfte inför 

intervjutillfället. Vi delade på intervjuerna och utförde fyra intervjuer vardera. Vi använde oss 

av en mobiltelefon för att spela in intervjuerna och antecknade ingenting under tidens gång 

för att inte störa intervjupersonernas berättelser. Intervjuerna tog mellan 30 min till 60 min 

och genomfördes mellan den 6 november till den 13 november.  

 

6.3 Bearbetning av data 

 

Transkriberingen av intervjuerna skedde kort efter intervjutillfället. I transkriberingen valde vi 

att anpassa språket till skrift för att lättare kunna urskilja sammanhang. Kvale (1997) skriver 

att det inte finns något specifikt tillvägagångssätt för transkribering, utan det viktiga är att 
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bestämma en gemensam metod att utgå ifrån. Målet är att inte analysera språkbruk, utan 

istället var vårt fokus på intervjuernas innehåll. Vi valde därför att inte skriva med pausar eller 

skratt eftersom det inte uppenbart ansågs som relevant eller ansågs tillföra något till resultatet.  

Då vi utförde intervjuerna enskilt var det viktigt att vi tog del av varandras transkriberingar, 

för att förtydliga att vi utfört arbetet på likartat sätt. Utbytet av varandras transkriberingar och 

kommentarer på dessa gjordes via mail. I vår analysmetod av det empiriska materialet valde 

vi att tematisera hela resultatet. Vi skrev ut våra transkriberingar och läste sedan svaren och 

diskuterade med varandra. En transkribering är enligt Kvale (1997) en utskrift som lätt kan 

tappa sin innebörd och sluta i en samling av meningslösa ord. Genom att diskutera 

intervjutillfället försökte vi återskapa det levande samtalet som vi upplevde, för att tillföra liv 

till orden igen. Vidare arbete på intervjuutskrifterna hanterades genom att lägga in den 

insamlade empirin i tabeller för att lättare kunna urskilja teman samt få en uttömmande 

helhetsbild av resultatet (se bilaga 3, del 1 & del 2). 

 

6.4 Validitet  

 

Validitet kännetecknas av om vi mäter det vi avser att mäta utifrån våra frågeställningar 

(Kvale & Brinkmann, 2009). På grund av de få informanter i vår uppsats, eftersträvar vi i 

första hand en hög intern validitet som innebär hur vi förmår oss att samla in informationsrika 

beskrivningar. Denna överensstämmelse mellan forskarens teoretiska idéer och egna 

observationer möjliggör detta. Genom att använda sig av den halvstrukturerade intervjuguiden 

fick vi möjlighet ta del av informanternas egna beskrivningar. 

   Ett ständigt och omtalad dilemma är forskarens påverkan på det som ska studeras (Tullberg, 

2006). Beroende på de teoretiska glasögon vi har inverkar det på vad vi tolkar, ser och 

observerar (Bryman, 2001). Denna medvetenhet tog vi med oss under hela intervjutillfället 

och försökte att inte ställa ledande frågor till informanterna. Eftersom vi är två som skriver 

denna uppsats så har vi möjlighet att ge varandra återkoppling och utbyta tankar och idéer om 

det material vi har fått fram, samt det upplägg vi valt att använda oss av. Vi genomförde en 

provintervju för att kunna eliminera otydligheter och omformulera intervjufrågorna om detta 

hade behövts innan första intervjutillfället.  

   Kvale och Brinkmann (2009) skriver att kritisk granskning och god förberedelse ökar 

förutsättningar för att vi ska mäta det vi avser att mäta. På så sätt blir studien valid om syfte 

och frågeställningar blir besvarade. Vi har även använd oss av korta upprepningar och 
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kontrollfrågor för att bekräfta om vi under intervjun upplevt en osäkerhet kring 

informanternas svar. Detta beskriver författarna som en form av hantverksskicklighet, som 

innebär att ifrågasätta och kontrollera resultat. Tillsammans har vi uppsatsförfattare gått 

igenom allt material från våra informanter, och diskuterat och ifrågasatt det som 

informanterna har delgivit oss. Det vi aldrig kan veta är om informanterna underhållit viktig 

information vid intervjutillfället. Vidare finns det en risk att informanterna svarar utifrån vad 

de tror att intervjuaren vill höra (Holme och Solvang, 1997). Vårt sätt att minimera detta är att 

vid intervjutillfället berätta om studiens frivillighet, och att alla svar är ett betydande svar. 

Baserat på det resultat vi fått fram från våra informanter, upplever vi inte att någon informant 

eftersträvat att ge ett tillrättalagt svar på de frågor vi använd oss av.   

 

6.5 Reliabilitet  

 

Reliabilitet innebär tillförlitligheten hos det vi avser att mäta, dvs. om resultatet blir detsamma 

vid upprepade mätningar oberoende av vem som utför studien (Kvale & Brinkmann (2009). 

Målsättningen vi hade under intervjutillfället var att förhålla oss neutrala och objektiva. Vår 

ambition var att undvika ledande frågor i intervjuguiden och låta informanterna tala fritt. Har 

frågetecken och oklarheter kommit upp under intervjun har vi medvetet gått tillbaka och 

frågat om de kan utveckla sitt resonemang kring en viss sak. Dessutom är viktigt att beakta 

eventuella värderingar som vi bär på innan intervjutillfället, samt hur de kommentarer som vi 

säger under intervjun påverkar det informanterna säger. Det går inte att helt frångå vår 

förförståelse i ämnet och kunskapen som den tidigare forskningen har tillförts oss.  Även 

nickningar och andra gester som kan upplevas som uppmuntrande gällande svaren har vi 

aktivt arbetet med att undvika så mycket som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009 & 

Esaiasson, 2002). I utformningen av intervjuguiden inkluderade vi uppföljningsfrågor så att 

resultatet av studien skulle kunna upprepas oberoende av forskare (Esaiasson, 2002). Det som 

kan ha påverkat reliabiliteten negativt är omedvetna gester eller utryck som vi har använt oss 

av under olika intervjutillfällen. Vidare kan det faktum att vi ibland använde oss av olika 

uppföljningsfrågor på grund av att vi valde att göra intervjuerna enskilt kan påverka 

reliabiliteten negativt.  

   Även transkriberingen kan påverkas av validitet och reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 

2009). Beroende på vem som transkriberar kan resultatet se olika ut. Här kan det uppkomma 

bristande validitet och reliabilitet då vi är två författare. Vi har därför diskuterat 
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transkriberingsmetod så att vi strävar åt samma hål i samband med vår transkribering för att 

öka validiteten och reliabiliteten (se under urval och tillvägagångssätt). För att inte styras av 

våra tolkningar eller värderingar har vi läst igenom och diskuterat utskrifterna många gånger, 

vilket också ökar validiteten och reliabiliteten. För att öka tillförlitligheten har vi inkluderat 

intervjucitat i studiens resultatavsnitt.  

 

6.6 Generaliserbarhet  

 

Huruvida forskaren ska analysera generaliserbarheten i forskningen och hur mycket som ska 

lämnas till läsaren är något Kvale (1997) tar upp i sin bok. Han påvisar att det viktigaste är att 

forskaren ger så pass stort underlag att det finns möjlighet till en analytisk generaliserbarhet 

hos läsaren. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär generaliserbarhet att man med 

resultatet kan tillämpa samma resonemang på ett annat sammanhang. Eftersom vi valt att göra 

en kvalitativ studie, är det svårt att göra några generella tolkningar av resultat. Även om 

många informanter resonerade på liknande vis i många frågor, är det svårt att påvisa och 

bevisa att de resonemang och tankar som cheferna hade skulle vara aktuella för andra chefer 

inom hemtjänsten. Detta på grund av ett litet och icke-representativt urval (Sohlberg & 

Sohlberg, 2009). Det kan dock ge oss en anvisning om hur chefer kan resonera kring sitt 

ledarskap och möjliggöra beskrivningar av specifika situationer, som kännetecknar den 

kvalitativa metoden (Kvale & Brinkmann, 2009).  

  

6.7 Etiska överväganden 

 

Vid utförandet av en forskningsrapport som innefattar kvalitativ metod så är det viktigt att 

fundera och reflektera över forskningsetiska frågor redan i föreberedelserna, eftersom det 

handlar om enskilda individer som lämnar personlig information (Davidson & Patel, 2003). 

Vetenskapsrådet (2002) har listat de fyra forskningsetiska principerna som de anser att 

forskarna bör förhålla sig till; informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet 

och nyttjandekravet. Dessa individskyddskrav finns för att skydda informanterna från att i 

forskningssammanhang utsättas för fysiskt och psykisk skada eller genom kränkning.  

   Informationskravet tog vi hänsyn till när alla cheferna vid första kontakttillfället blev 

delgivna att ett informationsbrev skulle komma att skickas ut innan intervjutillfället ägde rum. 
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Där framgick det att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. att inget kommer 

läses av utomstående eller bli möjligt att identifiera när resultatet presenteras. 

Vetenskapsrådet (2002) ser helst att det även ska tydliggöras hur studien är avsedd att 

användas. I kontakten med cheferna förklarade vi att studien är en c-uppsats och att vi 

studerar på Socialhögskolan på Stockholms Universitet. De övriga två forskningsetiska 

principerna, samtyckeskravet och nyttjandekravet, blev först aktuella i mötet med cheferna 

vid intervjutillfället. Grundförutsättningen för detta material är att det ska ske på basis av 

frivillighet från cheferna (Holme & Solvang, 1997). Vår uppsats bygger på respekt och 

hänsyn vilket är en annan viktig del av forskningsetiken i kvalitativa studier. Därför fick 

informanterna själva bestämma en plats där de kände sig bekväma att bli intervjuade på 

(Esaiasson, 2002). I resultatet presenterar vi informanterna med olika figurerade namn med 

bokstav på S. Detta för att öka trovärdigheten hos läsaren när vi skriver ut olika citat.  

 

7. Resultat  
 

Under denna del kommer vi att redogöra för de empiriska material som informanterna delgav 

oss under intervjun. Vi har valt att ta ut de beskrivningar och svar som vi anser är relevanta 

utifrån det syfte och frågeställningar som uppsatsen avser att besvara. Rubrikerna har tagits 

fram efter vår empiri. Citaten är markerade med citationstecken, och vid klippning i citat 

markeras detta med […].  I valet av citat har vi utgått ifrån det citat som bäst passar in, dock 

har vi även valt detta utifrån en rättvisemal, där alla informanter har minst ett citat presenterat. 

 

7.1 Informanterna 

 

Informanterna består av åtta kvinnor som arbetar som första linjens chef inom hemtjänsten i 

Stockholmsregionen. Ålderspridningen hos informanterna var mellan 30-60 år. 

Verksamhetens storlek och antal medarbetare varierade mellan 10-150 medarbetare. 

Chefernas utbildningsbakgrund var varierande och bestod av en civilekonom, en socionom, en 

vårdare, samt sjuksköterskor och undersköterskor. Många av informanter hade 

påbyggnadsutbildningar som de fått internt eller externt i form av ledarskapskurser. En 

informant hade en traineeutbildning i bagaget. Samtliga chefer hade en daglig kontakt med 

sina medarbetare. Vi har tilldelat alla åtta informanter ett namn på S.  
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7.2 Ledarskap och förvärvning  

 

7.2.1 Är chefen född till ledare?  

 

Informanterna berättade att de alltid varit intresserad av att leda, och att det ligger i deras 

person. De var bossiga redan som barn och därför föddes till chef. Vidare ansåg de att 

familjens bakgrund och vad föräldrarna arbetade med, samt deras egen uppväxt, kunde vara 

en bidragande faktor till deras intresse för ledarskap. Vissa Chefer upplevde att ledarskapet 

hängde ihop med ansvaret de kände från att vara det äldre syskonet i familjen, medans andra 

informanter ansåg sig inte vara födda till chef. Informanter beskrev att de inte har medfödda 

chefegenskaper, utan har fått jobba på att vara chef och att drivkraften och ambitionen kom i 

vuxen ålder.  

 

”Det är ju en gammal kliché där man inte riktigt kan säga så, många kanske är födda med 

ganska starka personligheter men det behöver inte betyda att man blir en bra ledare eller 

en bra chef.” (Stina) 

 

 

7.2.2 Chefens personliga egenskaper  

 

Informanter delade liknande tankar om personliga egenskaper och ledarskapet, men vi kunde 

ändå urskilja en skillnad i deras svar. Några informanter ansåg att vem som helst kan bli chef, 

men att ha ledaregenskaper är något helt annat. Individen växer in i rollen som chef, och kan 

ses som en mognadsprocess som kräver självreflektion i arbetet. Det är viktigt att chefen 

brinner för utveckling och har en inre vilja att hitta sin ledarstil utifrån sina egna personliga 

egenskaper. Cheferna uttryckte att det är viktigt med personlig utveckling, där tryggheten och 

säkerheten i sig själv får utvecklas i rollen. Den kommer inte automatiskt. Social kompetens 

betonade cheferna vara en viktig egenskap som de ansåg att medarbetarna krävde, för att en 

chef skulle kunna utöva ett gott ledarskap. Vidare ansåg informanterna att vara snäll och ha en 

vänlig röst var viktigt för att skapa förtroende och motivation i ledarskapet.  
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”Det är ju ingenting jag tänkte för 10 år sedan att jag skulle jobba som chef, utan det är 

någonting som kommit mer och mer när man utvecklats som person själv och när man 

börjar hitta kanske lite grann vilka frågor det är jag brinner för och vad det är jag vill 

utveckla.” (Sabina) 

 

7.2.3 Chefens erfarenheter 

 

Informanter har egen gedigen erfarenhet från vårdyrket. Några chefer har arbetet som 

gruppledare och samordnare på äldreboenden, vårdpersonal inom hemtjänst och äldreboende, 

på sjukhus och handläggare inom socialtjänsten. Andra har erfarenhet från chefyrket inom den 

kommunala verksamheten och primärvården. Chefen lär sig leda genom erfarenheter den 

förvärvar i sitt yrkesliv. Informanter utan socionomutbildning hade en föreställning att chefen 

ska vara socionom för denna yrkesbefattning. Dock ansåg de att verksamheten vid anställning 

hade ”köpt” deras erfarenheter. Några informanter hade inte reflekterat över vad denna 

chefsbefattning innebär, utan ansåg att det inte var något speciellt med denna position eller att 

”man har lyckats.” 

 

”Jag tror erfarenhet. Mina grundläggande egenskaper, intresset för att leda, organisera 

och strukturera som finns i mig själv som person tillsammans med min vårderfarenhet och 

sen mina utbildningar uppe på det. Det går inte att särskilja på något sätt för man 

behöver hela kittet tycker jag. Men det klart att ett långt yrkesliv har ju lärt mig 

jättemycket, annars så vore det ju konstigt. Men jag tror man måste ha alla dem här tre 

bitarna, erfarenhet och kompetens och personliga egenskaper.” (Sanna) 

 

7.3 Vad är motivation? 

 

Som beskrivits tidigare är motivation ett mångfacetterat och svårdefinierat begrepp. Den har 

inte en klar och enkel innebörd, utan olika personer beskriver det utifrån sin egen föreställning 

och uppfattning om dess betydelse. Det går att urskilja ordet som positivt laddad, dvs. att det 

driver en person framåt i arbetet och en vilja att åstadkomma något. Informanterna beskriver 

motivationen som en morot, och som bidrar till glädje, lust, och inspiration. Vidare beskrivs 
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motivation som en drivfaktor som måste finnas där för att individen ska bli motiverad. Det 

framkom att några informanter inte hade tänkt på vad motivation är tidigare.  

 

”Det är något som driver någon, en målsättning, arbetsglädje. Glädje och 

meningsfullhet.” (Sabina) 

 

Informanterna har uttryckt att motivation är något som kommer inifrån, där varje medarbetare 

bör besitta en egen individuell drivkraft. Chefen ska inte vara en motivationskatalysator, utan 

motivationen behöver komma från medarbetaren också. Medarbetaren har valt detta yrke 

frivilligt, och har möjlighet att sluta om den enskilde inte trivs. De flesta människor som 

arbetar inom vården är dock engagerade i sitt eget yrkesval. Motivationen finns redan där om 

medarbetarna väljer ett sådant yrke.  

”Medarbetare ska inte behöva motiveras, de ska redan vara motiverade. Om de inte vill 

jobba så behöver de inte jobba.” (Siri) 

 

7.4 Chefens perspektiv på bra motivation till sina medarbetare 

 

Informanterna svarade att en närvarande chef motiverar medarbetarna – det är därmed viktigt 

att chefen finns på plats. Det ger chefen möjlighet att både se medarbetaren, vara lyhörd och 

kunna erbjuda dem handledning, stöttning och coachning. Tillgänglighet är också ett 

återkommande svar hos informanterna. Det kan innebära att vara nåbar på telefon och mail 

när chefen inte är fysiskt på plats. Denna närvaro och tillgänglighet öppnar upp för 

kommunikation, som cheferna säger motiverar medarbetarna. Att vara ärlig, tydlig och rak är 

en viktig del i kommunikationen med medarbetarna, och bli bemötta med respekt och 

ödmjukhet av chefen.  Ett förtroende till chefen är viktigt för motivationen, samt att 

medarbetarna känner sig rättvist behandlade i olika beslut som chefen tar.   

”Jag ska vara lyssnande, och vara lyhörd och medarbetaren ska känna – att jag kan prata 

med min chef. […] Att jag kan uppskatta och bekräfta medarbetare, att de känner sig 

sedda och hörda. […] Närvarande det sa jag i verksamheten, att jag är med 

medarbetarna så att jag kan se dem, handleda, coacha, stötta upp och sätta gränser. […] 

Men så tror jag att mycket handlar om just det här med trivsel, bra relation på 

arbetsplatsen, att ha ett samarbete som fungerar, att utvecklas i sin roll. […] Att 
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medarbetaren får känna sig delaktig, att de har möjlighet att påverka och jag tror att det 

är viktigt att man förstår varför, varför vi ska göra någonting.” (Sabina)  

Informanterna beskrev delaktighet som motiverande. Det kunde innebära att bli informerad 

om aktuella nyheter inom verksamheten. Informanterna uttryckte att det var viktigt att 

medarbetarna fick arbeta med frihet under ansvar på grund av det självständiga yrket inom 

hemtjänsten.  

   Att få beröm och feedback av chefen ansåg informanterna vara främjande för motivationen. 

Det kunde innebära att få en klapp på axeln och få bra respons på det arbete som 

medarbetaren utfört. Det viktiga är att feedback uttrycks av chefen när hon verkligen menar 

det. För medarbetaren är det, enligt cheferna, viktigt för motivationen att arbetet är trivsamt, 

att individen känner stolthet över sin yrkesroll, samt upplever sina arbetsuppgifter intressanta.  

   Cheferna uttrycker att det finns en fördel att de har erfarenhet inom arbetet på fältet. Detta 

ökar motivationen hos medarbetaren eftersom dessa chefer vet hur arbetet fungerar, vilket 

medför att individen kan bolla tankar och idéer om det praktiska på fältet. 

 

”Men jag tror att inom vård- och omsorg så är det väldigt bra om man har vårdfötter. I 

den bemärkelsen att man har bred erfarenhet ifrån vård. […] Jag vet hur det ser ut, jag 

vet deras behov på gott och ont.” (Sanna) 

 

 

 

7.5 Chefens perspektiv på bristande motivation hos sina medarbetare 

 

Informanterna uttryckte att sjukfrånvaro och sjukanmälningar kunde bero på bristande 

motivation hos medarbetarna. Det kunde exempelvis bero på privata angelägenheter och 

individuella faktorer utanför arbetet. På arbetsplatsen kunde bristande motivation bero på att 

medarbetarna inte tycker att arbetet är roligt, eller att den enskilde går runt med fel inställning. 

En chef uttryckte att brist på engagemang ofta hänger samman med hög sjukfrånvaro. 

 

”Men jag tycker mig se ett mönster att om man inte riktigt är så engagerad på 

arbetsplatsen så har man oftast en högre sjukfrånvaro. ” (Sabina) 
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Några informanter uttryckte att medarbetare med bristande motivation inte ser motgångar som 

en utmaning, samt kan ha en ovilja till förändring och förbättring. Det kan också påvisas 

genom att medarbetaren inte har något intresse att engagera sig i de problem som uppkommer 

i verksamheten. Bristande motivation kan visa sig i arbetsmoralen eller att medarbetaren inte 

upplevs bryr sig. Symtomen på detta kan vara att medarbetaren har ont i huvudet eller ont i 

magen, är trött, inte passar tider, alltid kommer försent, längtar hem, tar långa raster, slarvar 

hos kund, gnäller över schemat, eller att medarbetaren utför privata ärenden på arbetstid. 

Stress i arbetet kan påverka motivationen negativt. Det kan också bero på jobbiga 

arbetsuppgifter som exempelvis tunga kunder i arbetet, där det blir fysiskt påfrestande. 

”Pustar, stånkar och stönar. Tycker inte att det är roligt. Kommer alltid försent, tar långa 

raster, tycker inte det är kul, längtar hem, ont i magen, vill gå hem efter lunch. Slavar när 

de är ute, stannar inte den timmen de ska utan 40 min och tar jättelånga tider mellan 

kunderna så man kan undra vad de gör. Gör privata saker på arbetstid.” (Sandra) 

Medarbetare med bristfällig motivation kan uttrycka detta genom att visa missnöje eller att 

vara tyst exempelvis vid arbetsplatsmöten eller under andra samtal. Motivationen kan 

påverkas negativt av kundbyten, som vid tillfällen när medarbetaren inte får gå till den kund 

hon vill eller brukar gå till.  

 

7.6 Lön och motivation 

 

Informanter yttrade att medarbetaren inte väljer att arbeta inom hemtjänsten för lönens skull, 

utan det finns något annat som motiverar. Informanterna berättade att det är ganska generellt 

låga löner i omsorgsarbetaryrket och det finns därför inga förväntningar på högre lön på grund 

av ett bra utfört arbete. Istället finns en tillfredställelse att göra någonting bra. Den 

tillfredställelsen är inte baserad på ett ekonomiskt intresse.  

”Sen naturligtvis är lönen viktig till vis del, men den är inte allting.” (Sara) 

 

I vårt empiriska material kunde vi utläsa att en medarbetare med bristande motivation i vissa 

fall bara har motivation att gå till arbetet för att betala hyran. Medarbetaren ser lönen som en 

försörjningsmöjlighet och inte som ett engagemang till arbetet, berättar informanterna. Detta 

kan bero på att det rekryteras individer som enbart ser detta som ett genomgångsyrke. Är 

medarbetaren endast där för lönen så lyser det igenom.  
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”Då går medarbetarna till jobbet för att man måste kanske. Det tror jag många gör, dem 

har ingen motivation, dem har bara motivation att dem ska få lön så att de kan betala 

hyran.” (Sandra) 

 

7.7 Motivation till kund 

 

Medarbetare arbetar inom hemtjänsten för kundens skull och strävar efter att få nöjda kunder, 

säger många informanter. Många medarbetare är hängivna sina kunder eftersom det är deras 

första uppdrag. Väljer medarbetaren ett serviceyrke som hemtjänsten, har den enskilde ett 

stort intresse att hjälpa människor och göra gott för sig. Dessa skäl att hjälpa andra är oftast 

drivkraften till motivationen. Denna motivation komma från medarbetarens vetskap att hon är 

viktig för den kunden som sitter och väntar på henne. Drivkraften att vilja hjälpa till kan bero 

på medarbetarens bekräftelsebehov berättar en informant.  

”Det tror jag absolut finns som grund i hela 90-95 procent av alla som jobbar har nog ett 

ganska stort bekräftelsebehov.” (Susan) 

När kunden hör av sig till chefen med komplimanger och beröm om medarbetarna angående 

deras utförda arbete, kan chefen vid återkoppling med den anställde motivera henne. I de 

situationer där medarbetaren upplever kunden krånglig och svår, krävs det från chefens sida 

ett motivationsarbete att få medarbetaren att förstå att alla kunder har rätt till samma hjälp, 

och att se det som en utmaning i arbetet istället för ett hinder.  

 

7.8 Motivation och förväntningar  

 

Hemtjänsten utför de insatser som kommunen beviljar och beslutar om. Verksamheten måste 

se till att följa detta. Det som framkommit i intervjuerna är att det finns olika förväntningar 

hos cheferna hur medarbetarna ska utföra dessa uppgifter. Informanterna förklarar att 

motivation är att göra det bästa möjliga inom de gränser verksamheten har. Ibland kan 

medarbetaren dock vilja för mycket, och bli för involverad i sina kunder, och därför riskera att 

gå utanför beslut från kommunen. Det kan handla om att medarbetaren tar hem kundens tvätt 

eller erbjuder extra hjälp på sin privata tid. När medarbetarna går utöver gällande beslut 
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behöver chefen samtala med individen. Medarbetaren ska inte umgås med kunder privat, utan 

ha ett professionellt förhållningssätt. När medarbetaren gör det lilla extra så är medarbetaren 

engagerad och motiverad, berättar några av cheferna. Det fanns en motsättning kring detta hos 

flera informanter. Att endast göra det som står på dagsschemat och inte gå en meter extra för 

kunden ansågs omotiverade.  

 

”Och där kan man se det omotiverade. Man gör precis bara det som står på dagschemat 

och går inte en meter extra för vårdtagaren.” (Sanna) 

 

7.9 Svårigheter i motivationsarbetet 

 

För cheferna uppstod svårigheter i motivationsarbetet när de hade många medarbetare och 

stora verksamheter. På grund av detta kan chefens bristande närvaro begränsa möjligheten till 

att motivera medarbetaren. Chefen önskar istället mindre grupper för att få bättre helhet och 

kunna se varje medarbetarna under dagarna. Med många medarbetare i verksamheten blir det 

lätt att bara se ett namn och inte individen.  

”Förstår du, det är så många, så jag vet bara deras namn nästan och när jag ska fördela 

semestrar och sådär så är det mer på ett plan som är industri liksom, men det är ju för att 

de är så många.” (Sandra) 

Informanterna uttrycktes en önskan att ha medarbetarsamtal med alla medarbetare i 

verksamheten. Vissa svarade att det de inte hann med på grund av tidsbrist. Andra tog sig 

tiden och använde denna stund till motivationsarbete. En informant uttryckte att tiden gick åt 

till andra arbetsuppgifter som försvårade chefens möjlighet att vara närvarande. Chefen 

önskade mer tid för uppföljningsarbetet gentemot medarbetaren, och för det krävdes en 

närvaro utöver den hon hade nu. En annan informant beskrev bristen på tid att motivera 

medarbetaren. Hon uttryckte att hon istället känner sig som en gisslan i arbetet.  

”Sen finns det ju sådan som man skulle vilja men som aldrig man har tid till man tänker 

att man sitter och pratat om dagen guldkorn, men i vår bransch hinner man inte med 

sådant eller inte hinner planera sånt.” (Sofie) 

Informanterna beskriver att medarbetarna har olika behov och motivation till sin egen 

utveckling. Vissa medarbetare vill utvecklas, medan andra är nöjda och trivs med sin 
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arbetstillvaro. En informanterna förklarar det utifrån en förutbestämd trappa, där vissa vill gå 

ett steg, andra två steg, medan andra vill stanna där de är och vill inte utvecklas. Det är viktigt 

att chefen ser detta för att underlätta och delegera rätt ansvar i motivationsarbetet. Det framgår 

dock från informanterna att utbildning och ny kunskap utvecklar och motiverar medarbetarna. 

Denna kunskap gör att medarbetarna kan åstadkomma ett bättre arbete på fältet. På grund av 

hemtjänstens ekonomiska begränsningar, är det dock svårt att satsa på utbildningar. Några 

verksamheter har istället valt att satsa på webbaserade utbildningar som ett billigare alternativ 

för att stärka medarbetaren. 

    Svårigheter i motivationsarbetet kan uppkomma när en förändring sker i verksamheten, 

berättar några chefer. Det kan föranleda oreda och förvirring hos medarbetarna. Förändring är 

dock detsamma som kris och när det väl har landat och implementerats kan detta skapa nya 

fördelar för medarbetaren. En nackdel med hemtjänstyrket, säger informanterna, är att 

medarbetaren inte kan göra karriär inom vården. Det begränsar därmed utvecklingen och 

hämmar motivationen hos dem som vill utvecklas.  

 

7.10 Chefens metod att motivera 

 

Cheferna använder sig av olika sätt för att nå ut till sina medarbetare. Detta är ett viktigt 

inslag i motivationsarbetet. Några chefer anpassar sin ledarstil till medarbetarna och frågar sig 

själv, vad behöver den här gruppen? De kompletterar det med att ställa frågor både till 

gruppen och den enskilda individen för att se vad som motiverar dem - att hitta nyckeln till 

vad medarbetaren brinner för.  

   En metod som många chefer använder sig av är att bevara en distans mellan sig själv och 

medarbetarna. Några informanter beskriver att en kompisrelation kan försvåra exempelvis 

allvarliga samtal mellan medarbetare och chef. Det ansågs dock vara viktigt för cheferna att 

lära känna medarbetaren och bygga en bra relation. 

 

”Så en bra distans, en god distans så att säga, det är ju inte att vara distanserad människa 

till människa utan roll till roll. ” (Sanna) 

 

En arbetsmetod som informanterna använder sig av för att motivera är målbilder. Det kan 

innebära att chefen ställer frågor till medarbetaren om vad som motiverar individen för att hon 

ska kunna uppnå ett resultat. När medarbetarna därefter ser resultaten av arbetet så kommer 
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motivationen.  Det är viktigt att verksamheten arbetar med att utveckla gruppen och sträva 

efter gemensamma mål.  

   Några verksamheter arbetar för att särskilja olika kompetenser hos medarbetarna, inte på 

bekostnad av någon av dem, utan för att lyfta alla kompetenser. Det kan betyda att vårdare får 

arbeta med vårduppgifter och städare arbeta med städuppgifter.  Detta arbetssätt har som 

målsättning att stärka och motivera medarbetarna, samt höja statusen på yrket.  

   Cheferna benämner vikten av det dagliga mötet för att se hur medarbetarna mår och stämma 

av, eftersom att deras arbetsplats är förlagt ute hos kunder och inte på kontoret. Exempelvis 

kan detta ske genom ett kort morgonmöte innan arbetspasset börjar. Det är viktigt att chefen 

inte bär på inställningen att hon kan leva på gamla meriter. Istället är varje dag som ett nytt 

kapitel, och det är därför viktigt för medarbetarna att chefen ger tid att samtala korta stunder 

under dagen. Ett sätt för chefen att få egen vetskap om medarbetarens arbetssituation är att 

själv följa med ut på fältet. Cheferna berättade att medarbetarna motiverades av att chefen 

själv satte på sig tröjan och gick ut och arbetade när det behövdes.  

   För att motivera behöver chefen arbeta nära medarbetarna, säger några informanter. Ett sätt 

att förbättra medarbetarnas upplevelse av chefens närvaro är att aldrig arbeta med stängd dörr, 

samt ha en lista på dörren var hon befinner sig under veckan. Några chefer använder sig av ett 

kvalitetsledningssystem, som innebär att chefen eller annan ansvarig ska vara nåbar i den mån 

som är möjligt, samt att alltid företräda sin verksamhet och vara en förebild för medarbetarna. 

Andra metoder som cheferna nämner är att vara ett gott föredöme och alltid försöka bevara ett 

balanserat arbetstempo på arbetsplatsen. Dessutom är det viktigt att chefen inte pratar illa om 

andra medarbetare eller favoriserar någon anställd.  

   En metod som informanterna använder sig av för att motivera är att få sina medarbetare att 

tänka att de är engagerade själva i sitt arbete. Ett sätt är att chefen försöker hitta vad individen 

tycker är roligt och vad hon är bra på. Vissa medarbetare blir mer motiverade av mycket 

bekräftelse från chefen, medan andra föredrar mer ansvarsfulla uppgifter. Chefens uppgift är 

att så ett frö som får växa och leva hos medarbetaren.  

   Informanternas metoder att hantera omotiverade medarbetare är att samtala enskilt med 

individen på chefens kontor. Cheferna använder sig utav frågor som hon ställer till 

medarbetarna – hur ska vi lösa det här? Det är viktigt att jobba lösningsorienterad, samt med 

konflikthantering. Vid problem med en anställd är chefens metod att först berätta generellt om 

problemet för gruppen, för att därefter fortsätta hantera problemet individuellt. I alla 

situationer som uppstår på arbetsplatsen är det viktigt att chefen alltid bevarar medarbetarnas 

egen värde. Återkommer problemet har dock chefen befogenhet att skriva varningar.  
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   ”Ger man mycket bra ros kan man också stå ut med ris.” (Sanna) 

 

Cheferna har olika metoder som de använder sig av för att samla ihop och träffa sina 

medarbetare. På medarbetarsamtal frågar alltid några informanter om medarbetaren är stolt 

över sin yrkesroll, för att få en inblick i hur motiverad medarbetaren är. De personalmöten 

som cheferna anordnar en dag i månaden kan delges en helhetsbild av hur arbetsgruppen mår 

och hur motiverade de är. Det är viktigt att cheferna har ett stabilt och tryggt förhållningssätt i 

sin roll som chef, men även kan visa sina egna svagheter gentemot arbetsgruppen.  

 

7.11 Arbetsmiljö och motivation 

 

”Arbetsmiljön är viktig för motivationen” sa informanterna. Återkommande var vikten av 

personalfester och evenemang där medarbetarna fick umgås och ha roligt tillsammans. Det 

ansågs betydelsefullt att ha en trivsam miljö och stämning i arbetsgruppen, samt ha högt i tak. 

Ett sätt att åstadkomma detta var fikastunder under dagen där alla kunde samlas och samtala. 

Bilar och cyklar på verksamheter var motiverande när de fanns tillgängliga som 

transportmedel för medarbetaren till och från kunderna, berättade informanterna.  

   Goda arbetsförhållanden, anställningstrygghet och bra anställningsvillkor har betydelse för 

motivationen hos de anställda, beskrev cheferna. Bra personalbemanning är viktigt eftersom 

det minskar stressen och ökar välbefinnandet på arbetsplatsen. De svåra, förklarar 

informanterna, är att påverka arbetsmiljön inom hemtjänsten eftersom medarbetarna är ute 

hos kund 9/10 av tiden. Detta på grund av att medarbetarna vistas i en annan människas hem. 

Möjligheten att påverka och förändra arbetsmiljön blir därför begränsad.  Socialtjäntlagen och 

arbetsmiljölagen är inte kompatibla med varandra och försvårar ytterligare 

förändringsmöjligheterna i arbetet. Ett sätt att motivera och underlätta medarbetarnas arbete är 

att anpassa deras schema efter önskemål och familjesituation.  

 

”För det första ser jag alltid till att det är städat […] Ha frukt framme och sådär. Vi har 

sån här jobbfrukost varje onsdag. […] Att det finns rena tröjor. […] Att det är fint och 

rent och lite blommor och lite kaffe och så… åh va mysigt tänker de… nej det tänker de 

inte.. det är en upplevelse, en känsla, att man ger dem den känslan.. Alla heltidare får 

massage två gånger per år och deltidare en gång per år som det får skriva upp sig på. 
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Dessutom är jag flexibel med tider eftersom detta är en kvinnodominerad arbetsplats.” 

(Sandra) 

    

7.12 Sammanfattning 

 

Vi intervjuade åtta kvinnliga första linjens chefer inom hemtjänsten. Vårt syfte var att ta reda 

på deras syn på medarbetarnas motivation och hur denna kunskap inom ledarskapet har 

förvärvats.   Chefernas utbildningsbakgrund varierande, och alla hade olika erfarenheter i 

bagaget. Några ansåg sig vara födda till chef, medan andra ansåg sig inte vara det. De flesta 

av informanter var överens om att ledarskapet var en mognadsprocess som krävde 

självreflektion för att hitta sin ledarstil utifrån sina personliga egenskaper. Motivationen 

beskrivs som en inre drivfaktor som bidrar till inspiration, lust och glädje hos individen. I 

motivationsarbetet är det viktigt att chefen är närvarande, erbjuder handledning och stöttning, 

är tillgänglig, och har en tydlig och rak kommunikation. Chefen bör vara ett gott föredöme, 

och förhålla sig rättvis och ödmjuk gentemot alla medarbetare, samt visa respekt och skapa 

förtroende genom att bygga en bra relation. I det ingår att medarbetaren får feedback och 

beröm för sitt arbete. Ytterligare ett sätt att motivera är att chefen har erfarenhet av arbetet på 

fältet och inte är främmande inför att ta på sig tröjan och hjälpa till när det behövs.  

   Chefens motivationsarbete försvåras då verksamheten är stor med många medarbetare. Det 

kan begränsa chefens möjligheter att vara på plats och hinna se och ge av sin tid till varje 

medarbetare. Detta är viktigt med närvaro för att chefen ska kunna delegera rätt och utveckla 

varje medarbetare utifrån egna intressen och förutsättningar. Utveckling, utbildning och ny 

kunskap motiverar medarbetarna i arbetet.  

   Medarbetarna, ansåg cheferna, var inte på arbetet för lönens skull, utan det var något annat 

som motiverade dem. Många väljer detta yrke för kundens skull, för att de har en inre önskan 

att hjälpa till och göra gott för sig. Om en medarbetare enbart var på arbetet för lönens skull, 

så lyste det igenom individen.  

   Cheferna kunde urskilja symtom på bristfällig motivation hos medarbetarna. Det kunde 

innebära hög sjukfrånvaro, brist på engagemang, ovilja till förändring och förbättring, ont i 

kroppen, komma försent, visa missnöje eller göra privata saker på arbetstid.  

   Informanterna använde sig av olika metoder för att motivera medarbetarna. Det kunde visa 

sig i chefens sätt att försöka bevara en distans, utan att äventyra relationen till medarbetaren. 
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Många använde sig av målbildning, och att särskilja olika kompetenser för att höja statusen på 

yrket och specificera arbetsuppgifterna. Vidare bör cheferna arbeta lösningsorienterad, och 

använda sig av konflikthantering när det uppstår problem i medarbetargruppen. Gemensamma 

och regelbundna personalmöten och enskilda medarbetarsamtal är viktiga inslag i 

motivationsarbetet. Dessutom är det viktigt att chefen ser till arbetsmiljön i det dagliga 

arbetet. Det kunde innebära att ha tillgängliga transportmedel till och från kund, och att 

medarbetarna fick träffas och göra roliga saker tillsammans.  

 

8. Analys 
 

I detta kapitel kommer vi att redovisa och analysera resultatet utifrån uppsatsens syfte med 

hjälp av Maslows och Herzbergs motivationsteorier, samt tidigare forskning. Detta syfte är att 

se hur cheferna ser på motivation gentemot sina medarbetare och hur denna kunskap inom 

ledarskapet har förvärvats. Analysen är uppdelad i fyra olika teman som utgår från resultatet.   

 

8.1 Chefens redskap för att arbeta med motivation 

 

I tidigare forskning framgår det att kommunerna ställer krav på högskoleutbildning och 

ledarskapskompetens för att bli anställd som chef inom äldreomsorgen (Törnquist, 2004, 

Antonsson, 2013). Cheferna har inom denna verksamhet i regel en sjuksköterskeutbildning 

eller socionomutbildning, något som också stöds i vårt empiriska material. De chefer som 

kringgått detta har istället kompletterat med en annan högskoleutbildning, eller en 

gymnasialutbildning med påbyggnadskurser. Vidare eftersträvas en kontinuerlig 

kompetensutveckling för cheferna eftersom äldreomsorgen är byggt utifrån ett 

verksamhetsbaserat lärande. Cheferna berättar att det lägger en begränsad tid per år på interna 

och externa ledarskapsutbildningar.   

   Vi kunde urskilja både skillnader och likheter i tanken hos cheferna angående medfödda 

egenskaper och de personliga egenskaper chefen upplever sig besitta i vuxen ålder. I 

forskningen framkommer det att ledaregenskaperna föds och fastställs i tidig barndom 

(Mayseless & Popper, 2007). Några informanter höll med om det och uttryckte att de hade 

medfödda ledaregenskaper eller förvärvat dessa i uppväxten, medan de övriga ansåg sig inte 

ha det. Vissa ansåg att de alltid varit intresserad av att leda, och hade en bossig karaktär som 
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barn. Enligt Mayseless och Popper kan dessa ledaregenskaper ha uppkommit och påverkats av 

goda förebilder, positiva upplevelser och de sociala villkoren under uppväxtåren.  

   De informanter som inte ansåg sig ha medfödda eller förvärvat sina ledaregenskaper i 

uppväxtåren, ansåg istället att det fått drivkraften genom självreflektion och en 

mognadsprocess, där chefen växer i rollen och hittar sin ledarstil. Att hitta sin ledarstil och 

inte som chef arbeta efter uppsatta mallar, är en viktig del i ledarskapet och för 

hygienfaktorerna enligt Herzbergs teori (Larson, 2011). Vår tolkning är att ett bra ledarskap 

öppnar upp för möjligheterna att utveckla arbetsplatsens hygienfaktorer genom exempelvis en 

god ledning och bra arbetsförhållanden. Det bidrar till att uppkomsten av missnöje bland 

medarbetarna kan minimeras. 

   Några informanter började sin karriär som vårdpersonal på fältet inom det sociala arbetet 

innan de fått befattningen som chef. De ansåg att chefen lär sig leda genom de erfarenheter de 

förvärvar i sitt yrkesliv, tillsammans med den utbildning och de personliga egenskaper som de 

innehar. Vår tolkning enligt Maslows teori (Maslow, 1987) är att många chefer som beskrivits 

i det empiriska materialet har ett behov av att utvecklas. Detta kan vara det inre behovet av 

självförverkligande som finns på toppen av Maslows behovspyramid. Denna 

självförverkligandeprocess skapar goda fördelar för effektiviteten hos chefen därför att chefen 

tar tillvara på alla medarbetares resurser, inklusive sina egna (Larsson, 2011). Detta kan bidra 

till ett bättre ledarskap och större fokus på Herzbergs hygienvillkoren, som exemepvis 

medarbetarens utvecklingsmöjligheter, anställningstrygghet och deras generella välmående på 

arbetsplatsen (Larson, 2011). Denna effektivitet kan vara en viktig eftersträvan inom 

äldreomsorgen (Karlsson, 2006).                                                            

 

8.2 Motivationens definition och drivkraft  

 

Informanterna beskriver motivation som en egen individuell drivkraft, som bidrar till lust, 

glädje och meningsfullhet. Motivationen är något som kommer inifrån och behöver finnas där 

för att medarbetaren ska bli motiverad att åstadkomma något på arbetsplatsen. Cheferna 

klargör, likt den tidigare forskningen, att chefen inte ska vara en drivmotor som för arbetet 

framåt (Andersson-Felé, 2008). Snarare baseras drivkraften på de interna 

motivationsfaktorerna som medarbetaren har för olika saker. Tullberg (2006) skriver att det 

snarare är viktigt att chefer ser medarbetarnas egna behov och drivkrafter. Enligt vår tolkning 

av Maslows teori, baseras den interna motivationen på begreppet homeostas, där individens 
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inre processer eftersträvar en konstant balans. Det innebär att individen kommer uppleva att 

graden av motivation kommer variera baserad på hennes tillfredsställda, respektive 

otillfredsställda behov. Medarbetaren kan därmed uppleva meningsfullhet i arbetet om hennes 

inre behov ger uttryck för det. Att som chef skapa och leverera bränsle till den inre drivkraften 

är ett sätt att förbättra den enligt Herzberg (Hein, 2012). 

   I vårt empiriska material framkommer olika behov genom informanternas beskrivning om 

motivationsfaktorer som motiverar medarbetaren. En av dessa som påverkar motivationen hos 

medarbetaren är en närvarande och tillgänglig chef, som ger möjligheten att se medarbetarna 

och erbjuda handledning och stöttning i det dagliga arbetet. Det underlättar en rak och tydlig 

kommunikation. De kan tillhöra de externa motivationsfaktorerna som integreras med den 

inre motivationen, enligt den tidigare forskningen (Bennett et al., 2002). Dessa externa 

motivationsfaktorer som kommer utifrån påverkar individens motivation på olika sätt. Enligt 

Maslows teori tolkar vi att detta kan bero på att vissa individer har ett starkare behov av det 

fysiologiska behovet och trygghetsbehovet, där motivet är att tillfredställa dessa 

grundläggande överlevnadsbehov. Andra har en längtan att bli tillfredställda, så som känslan 

av gemenskap, uppskattning och självförverkligande. Dessa är det tre sista trappstegen i 

Maslows behovspyramid. Vidare säger våra informanter att känslan av delaktighet i 

verksamheten är en motivationsfaktor. Medarbetarna önskar olika saker från chefen i hennes 

ledarskap, och beter sig på olika sätt beroende på vad för slags motivation medarbetaren bär 

på. Enligt Maslows teori kan detta bero på att medarbetarens beteende styrs av de 

otillfredsställda behoven, som avspeglar sig på var i behovspyramiden hon befinner sig. 

Herzberg skiljer i sin motivationsteori mellan hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 

Hygienfaktorna relateras till arbetets utförande och är den vanligaste orsaken till missnöje på 

arbetsplatsen, och leder inte sällan till någon egentlig arbetstillfredsställelse. 

Motivationsfaktorerna är relaterade till själva arbetet och är kopplade till medarbetarens 

motivation och tillfredsställelse, och leder sällan till missnöje (Hein, 2012).  

   På det första trappsteget i Maslows behovspyramid befinner sig de fysiologiska behoven 

som exempelvis törst och hunger. Dessa är i det svenska samhället i regel tillfredsställda och 

utgör en begränsad påverkan på medarbetarna. Istället kan vi se att trygghetsbehovet som 

stabilitet, struktur, lagar och gränser kan påverka medarbetaren när detta behov är 

otillfredsställt. Vår tolkning av Maslows teori är att medarbetare med starkt behov av trygghet 

kan behöva handledning och stötting från chefen i större utsträckning, än en person som har 

det behovet tillfredställt. Orsaken kan vara att det starka trygghetsbehovet framkallar ett begär 

att ha en stark och skyddande person i sin närhet, exempelvis sin chef, som individen kan luta 
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sig mot (Maslow, 1987). Denna närvaro beskrev informanterna upprätthålls genom nåbarhet 

på telefon och daglig kontakt med medarbetarna, samt genom ett kvalitetsledningssystem som 

innebär att chefen eller andra ansvariga på verksamheten ska vara nåbar i den mån som är 

möjlig.  

   Informanterna beskriver att behovet av delaktighet i verksamheten kan skapa en känsla av 

trygghet hos medarbetaren eftersom individen lättare kan få en förståelse för helheten. Detta 

kan ske genom exempelvis personalmöten som cheferna berättar att de anordnar regelbundet. 

När trygghetsbehovet är delvis eller helt uppfyllt övergår det till ett behov av gemenskap 

(Maslow, 1987). Detta kan exempelvis innebära en god kommunikation mellan medarbetare 

och chef, som beskrivits i empirin och i tidigare forskning (Karlsson, 2006). Utifrån 

Herzbergs teori tolkar vi denna gemenskap som en hygienfaktor, vilket medför att den inte 

kan förknippas med medarbetarens motivation och arbetstillfredsställelse. Liknande slutsats 

fann Tullberg (2006) i sin studie, dvs. att arbetsmotivationen inte påverkades av relationen 

mellan medarbetare och chef. Uteblir denna hygienfaktor kan det dock skapa missnöje i 

arbetet enligt Herzberg (Hein, 2012).      

   Informanterna redogjorde för att det var viktigt att varje medarbetare bekräftas, respekteras, 

beröms och uppskattas. Vissa medarbetare blir mer motiverade av mycket bekräftelse från 

chefen, medan andra föredrar mer ansvarsfulla uppgifter. Maslows teori beskriver att behov 

av beröm, uppskattning, och bekräftelse uppkommer när behoven under uppskattningsbehovet 

är delvis eller helt tillfredsställda. Detta kan även visa sig, som informanterna uttryckte, i 

medarbetarens behov av respekt, uppmärksamhet och att bli sedd av sin chef. Vi tolkar det 

som att det skapar en känsla av värde hos medarbetaren som är viktigt för motivationen. I 

Herzbergs teori ingår den som en motivationsfaktor hos medarbetaren (Hein, 2012). 

   Självförverkligande har i regel de fyra nedre behovsstegen uppfyllda, vilket gör att 

medarbetaren i denna position kan förverkliga sin fulla potential. Som tidigare forskning 

(Bennett et al, 2002) redogör för är det viktigt att satsa och ta tillvara och på de resurser som 

individen bär på. Vår tolkning är att det är ett sätt att arbeta mot självförverkligande. Herzberg 

tillägger i sin teori att arbetet är det mest grundläggande området för självförverkligande.  

 

8.3 Bristande motivation hos medarbetarna  

 

Informanterna beskrev att bristande motivation hos medarbetaren kunde komma till uttryck 

genom sjukfrånvaro, sjukanmälningar och somatiska sjukdomar. Vår tolkning är att somatiska 
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sjukdomar skulle ingå i Maslows fysiologiska behov, som är grundläggande för individen. I 

samma linje som de fysiologiska behoven, motsvarar Herzbergs teori förhållandet i arbetet 

som det fundamentala. Det kan därmed uppstå en obalans hos medarbetaren om hon upplever 

sig behöva befinna sig högre i trappan än vad hon är redo för. Herzbergs teori kan förklara de 

psykosomatiska sjukdomarna med att det har skett en negativ förändring i 

arbetstillfredsställelsen hos medarbetaren som berör exempelvis chefen, företaget eller 

medarbetarens egen profession (Hein, 2012). Han menar på att nyckeln till att motverka detta 

är verksamheten och chefens förebyggande arbete.  

   En negativ inställning, som informanterna beskrev att omotiverade medarbetarna kunde ha, 

kan enligt vår tolkning utifrån Maslow, bero på att individen har förväntningar på sig från sin 

omgivning, som inte överensstämmer med de inre behoven. Det kan skapa ett bristbehov som 

fördunklar individens syn på arbetet och tillvaron och därmed motivationen.  

   Bristande motivation kunde bero på ett ointresse, eller ett bristande engagemang, samt en 

ovilja till förändring och förbättring, enligt cheferna. Vår tolkning är att förändring och 

förbättring motsvarar förväntningen på utveckling hos medarbetarna. Dock skriver Maslow att 

utvecklingsbehovet växer fram ur det högsta trappsteget om självförverkligande. Det skulle 

kunna innebära att om det förekommer bristbehov i andra steg kan medarbetaren inte se till 

den förväntade utvecklingen, utan fokuserar uteslutande på att uppfylla bristbehoven 

(Maslow, 1987). Empirin förklarade detta med hur medarbetarnas olika behov och motivation 

till sin egen utveckling kunde variera. Vissa medarbetare hade behovet att vilja utvecklas, 

medan andra upplevdes vara nöjda med sin arbetstillvaro utan att fokusera på utveckling. 

Informanterna beskrev att det kan ske oreda och kriser inom verksamheten, men att detta 

skapar nya föredelar för medarbetaren. Vår tolkning är att denna kris och förvirring skulle 

ingå inom Herzberg motivationsfaktor om arbetsutmaning, som finns högst upp i hans 

pyramid. Medarbetaren kommer ha ett intresse av denna förändring först om hon själv 

befinner sig på denna behovsnivå.  

   Brist på motivation hos medarbetarna enligt informanterna, var tydligt missnöje och brister i 

arbetsmoralen. Cheferna berättade att kundbyten kunde påverka motivationen negativt hos 

medarbetaren. Enligt vår tolkning av Maslows teori (Maslow, 1987) anser vi det bero på 

medarbetarens behov av gemenskap, vilket äventyras vid kundbyte och kan skapa en inre 

otillfredsställelse hos medarbetaren, eftersom de skapat personliga relationer med sina kunder. 

Det kunde bidra till att medarbetarna blev för involverad i sina kunder, uttryckte 

informanterna, och exempelvis erbjöd extra avlösning eller tvättade kundernas kläder utanför 

arbetstid. Informanterna redogjorde vidare för att medarbetarna är där för kundens skull, och 
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har en drivkraft att hjälpa människor. Informanterna säger att det bottnar i medarbetarens 

bekräftelsebehov, och deras behov av komplimanger och beröm. Denna medarbetare har 

delvis eller helt uppfylld behovet av gemenskap enligt Maslows behovstrappa (Maslow, 1987) 

och har uppskattning som ett otillfredsställt behov. Det finns en önskan hos medarbetaren att 

få berömmelse, bekräftelse och uppmärksamhet för de arbete som utförs. Risken är, skriver 

Maslow (1987), att självvärdet baseras på andras åsikter, snarare än på medarbetarens reella 

kompetens. Herzberg skulle kunna förklara detta enligt vår tolkning, genom ett annat 

perspektiv, där han utgår ifrån att bekräftelsen fungerar bäst när den är relaterad till 

medarbetarens prestation (Hein, 2012). Informanterna beskrev att prestation som innehöll det 

”lilla extra” var ett bevis på engagemang och motivation hos medarbetarna, respektive att 

enbart följa dagsschemat ansågs som en brist på motivation. 

 

8.4 Medarbetares olika motivationsfaktorer enligt cheferna  

 

Informanterna anförda att medarbetaren inte väljer det här arbetet för den generellt låga 

lönens skull, utan det finns något annat som motiverar. Det kan vara medarbetarnas 

tillfredställelse att göra någonting bra, berättar cheferna. Herzberg skulle förklara lönen som 

en hygienfaktor, där kompensationen för utfört arbete är viktig. Storleken på lönen diskuterar 

inte Herzberg, utan han skriver att lönen bör vara rimlig jämfört med vad andra medarbetare 

får för samma typ av utförda arbete (Hein, 2012). Lönen handlar likt informanterna antyder, 

om det finns något annat som motiverar. Herzberg skulle förklara det med att arbetet är 

förbundet med de andra motivationsfaktorerna som bidrar till arbetstillfredsställelse.  Vår 

tolkning av Maslows teori är att lönen ingår i behovet av säkerhet och trygghet. Det skulle 

innebära en viss motsägelse mot Herzbergs teori och det empiriska materialet, om 

medarbetaren behov av trygghet upplevs som det viktigaste behovet i behovspyramiden att 

tillfredsställa för medarbetaren. Det kan exempelvis vara som cheferna uttryckte, 

medarbetarens behov att betala hyran och ha en försörjningsmöjlighet.  

   Cheferna beskrev att arbetsmiljön, som anställningstrygghet, anställningsvillkor och 

arbetsförhållandena är viktig för medarbetarens motivation. Det framkom att personalfester, 

god stämning i arbetsgruppen, fikastunder, transportmedel, god personalbemanning, 

blommor, städat, och kaffe, är andra punkter var av stor vikt för motivationen. Herzberg 

skulle definiera detta som hygienfaktorer, som behöver vara tillfredsställt för att medarbetarna 

ska fortsätta att utföra ett bra arbete (Larsson, 2011). Vår tolkning av Herzberg är att denna 
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goda stämning i gruppen som cheferna ansågs viktig kan likställas med en sammansvetsad 

grupp med starka band. Detta anser teoretikern inte ska förväxlas med slentrianmässiga 

fikastunder eller personalmöten, som inte garanterar att medarbetarna utbyter en djupare 

förståelse för sig själv och sina kollegor. Enligt tidigare forskning (Tullberg, 2006) är chefen 

den som ska skapa och bevara gemenskap och sammanhållning i arbetsgruppen. 

   Inom arbetsmiljön som berör anställningstrygghet betonar Herzberg att fast anställning 

skapar en känsla av trygghet och påverkar arbetstillfredsställelsen positivt. För medarbetare 

med ett otillfredsställt behov av trygghet kan anställningstryggheten vara avgörande för att 

motverka ett bristbehov, enligt vår tolkning av Maslow. De goda arbetsförhållanden i 

Herzbergs teori innefattar den fysiska miljön som blommor och kaffe, och en god 

personalbemanning som adekvat arbetsmängd.    

   Informanterna problematiserar den nuvarande socialtjäntlagen och arbetsmiljölagen som 

arbetar parallellt, men inte är kompatibla med varandra. Vår tolkning enligt Herzberg är att 

han skulle beskriva detta som en hygienfaktor som är betydande för medarbetarnas 

arbetsförhållanden och berör också verksamhetens status i samhället. Vi tolkar det utifrån den 

tidigare forskningen (Socialstyrelsen, 2003) som redogör för hemtjänstens små marginaler 

och knappa ekonomiska resurser.  

 

8.5 Chefens redskap att arbeta med motivation 

 

Informanterna beskrev olika metoder att motivera sina medarbetare. Ett sätt som framkom var 

att bevara en distans mellan sig själv och medarbetarna. De underströk att det var viktigt att 

bygga en bra och förtroendeingivande relation, som kan arbeta med att utveckla gruppen och 

eftersträva gemensamma mål. Informanterna använde sig av så kallade målbilder som 

arbetsmetod för att motivera sina medarbetare. Denna typ av interpersonella relationer tolkar 

vi enligt Herzberg (Hein, 2012), ligger i ett gränsland mellan hygien- och motivationsfaktorer. 

Teoretikern skiljer mellan en bra eller en dålig arbetsrelation och en bra eller dålig personlig 

relation. Vi tolkar informanterna synpunkt om distans som ett avsteg att bevara en personlig 

relation, och istället ha fokuset på en bra arbetsrelation. Att ha en bra relation till sina kollegor 

och chef på arbetsplatsen kan vara viktigt enligt Maslow, för de medarbetare som har ett 

otillfredsställt behov av gemenskap (Maslow, 1987).  

   Några chefer arbetade med att särskilja och lyfta olika kompetenser hos medarbetarna för att 

stärka och motivera och höja statusen på yrket. Att sammanföra medarbetare med specifika 
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erfarenheter, beskriver den tidigare forskningen som ett sätt att inspirera och få medarbetarna 

att arbeta mot samma mål, eftersom de ansluter till samma profession och har en god 

förståelse för arbetssättet (Bennett et al, 2002). Vår tolkning utifrån Herzbergs teori är att 

statusen som informanterna beskriver påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse på ett 

positivt sätt (Hein, 2012). Enligt vår tolkning av Maslow kan detta ställningstagande om 

kompetens som cheferna gör, tillföra en känsla av värdighet och uppskattning för de 

medarbetarna med detta behov (Maslow, 1987).  

   En metod som informanterna använde sig av var att så ett frö som får växa hos 

medarbetaren. De ville få sina medarbetare att tänka att de själva har ett engagemang för sitt 

arbete. Utifrån den tolkning vi gjort av Maslow kan möjligheten till eget engagemang och 

motivation begränsas hos medarbetaren om hon har ett bristbehov. Detta på grund av att 

medarbetaren är beroende av den yttre miljön och inte kan tillgodose sina inre drivkrafter 

(Maslow, 1987). Informanterna berättade att ett sätt att träffa och få en uppfattning om sina 

medarbetares engagemang och motivation var genom medarbetarsamtal. Dock framgick det i 

resultatet att cheferna ibland hade svårt att hinna med samtalen på grund av tidsbrist och 

antalet medarbetare. Vidare önskade cheferna att det fanns mer tid för uppföljningsarbete 

gentemot medarbetarna. Den tidigare forskningen (Tullberg, 2006) visar att en kännedom om 

medarbetarna var viktigt, men att det förutsätter att cheferna inte har så många medarbetare att 

leda (Andersson-Felé, 2008, Hjalmarson, et al., 2004). Vår tolkning av Herzberg är att 

medarbetarsamtal är en hygienfaktor som är viktig för att förstå medarbetarnas 

motivationsnivå, men också för att se hur behoven ser ut och vad medarbetarna respektive 

chefen vill få ut av sitt arbete. När chefen upplever en tidsbrist, och en för stor 

medarbetargrupp, kan det enligt Herzberg vara ett gensvar från den verksamhetspolitik som 

råder. Denna hygienfaktor kan medföra att medarbetarens motivation påverkas negativt och 

kan skapa missnöje (Hein, 2012).  

   När chefen upplever brist på engagemanget hos medarbetaren berättade informanterna att de 

valde att samtala enskilt med individerna på deras kontor. Samtalen innehöll frågor som 

cheferna ställde till medarbetarna. Det var viktigt för cheferna att arbeta lösningsorienterat, 

och med tydlig konflikthantering. Den tidigare forskningen uppmuntrar till chefernas 

arbetssätt att ställa frågor snarare än att ge definitiva svar, eftersom den visar att det främjar 

medarbetarnas motivation (Packard, 2003). Herzberg redogör att chefens uppgift är att skapa 

en förutsättning för utveckling och öka medarbetarnas motivation och minimera missnöjet. 

Det bidrar till att medarbetarna får tänka ut svaren själva och inte tycka att chefen kommer 

med tomt prat (Larsson, 2011). Utifrån Maslow tolkar vi att medarbetarna kan öka sin 
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självreflektion och sina insikter genom att få frågor ställda av chefen. Detta kan främja 

individens psykologiska hälsotillstånd och fungera som psykoterapi (Maslow, 1987).  

 

9. Diskussion 
 

 9.1 Uppsatsens syfte  

 

Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur första linjens chefer inom äldreomsorgen 

motiverar sina medarbetare, samt hur ledarskapskompetensen förvärvas. Resultatet vi fått 

fram ämnar besvara följande frågeställningar; hur förvärvar första linjens chefer sin kunskap 

om hur man motiverar sina medarbetare? Hur ser första linjens chefer på ledarskap med 

avseende på motivation till sina medarbetare? Det empiriska materialet innehåller resultat från 

åtta kvalitativa intervjuer med första linjens chefer inom den privata hemtjänsten i 

Stockholms region.  

 

9.2 Resultatdiskussion  

 

9.2.1 Förvärvning av ledarskapskompetens  

 

Vi anser att studiens syfte och frågeställningar har besvarats genom de varierande 

beskrivningar som tillförts vårt empiriska material. Studiens resultat visar på chefernas olika 

syn på den förvärvade kunskapen om motionsarbetet inom ledarskapet. Dock poängterar vissa 

att det är kombinationen av personliga egenskaper, arbetserfarenhet och utbildning som 

erbjuder medarbetarna ett bra ledarskap. Kommunernas krav gör dock gällande att det är en 

högskoleutbildning som är att föredra framför personliga egenskaper och erfarenhet 

(Antonsson, 2013). Även fast kommunen har krav på högutbildning, så finner vi i vårt resultat 

flera undersköterskor som arbetar som första linjens chef. På samhällsnivå har behovet av 

ledarskapsutbildning för cheferna inom äldreomsorgen uppmärksammats. År 2011 kom 

Socialstyrelsen ut med vägledande underlag och förslag på en nationell ledarskapsutbildning 

för äldreomsorgens chefer. Gensvaret på detta blev en kurs på högskolenivå, motsvarande en 

termins heltidsstudier, med start 2013, respektive 2014 (Socialstyrelsen, 2014). Behovet av 
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utbildning inom ledarskap bekräftas dessutom av våra informanter som lägger en viss tid per 

år på detta. Det är dock bristen på tid som gör att detta nedprioriteras. Som informanterna 

uttryckte finns det dock en förväntan på att chefer inom äldreomsorgen ska inneha en 

högskoleutbildning. 

   Det vi utesluter att ifrågasätta i denna studie är förvärvning i relation till informanternas 

ålder. En informant med mångårig arbetserfarenhet kan lättare dra paralleller till denna aspekt 

som en viktig kunskapskälla, än en nyexaminerad informant. Som Antonsson (2013) beskrev 

så fordras vidareutbildning på en högskoleutbildning eftersom att arbetserfarenheten kan vara 

bristande på grund av att chefen är ny i branschen.  

   Vår upplevelse är att det som främst lyfts fram i den forskning vi tagit del av är de 

personliga egenskaper som cheferna bör inneha. Hur dessa personliga egenskaper har 

uppkommit skiljer informanterna åt, där somliga nämner det som medfödda, medan andra 

anser att de utvecklats genom exempelvis självreflektion och mognad. Även inom tidigare 

forskning råder oklarhet huruvida den exempelvis uppstått i barndomen eller genom 

institutionella konstruktioner och förväntningar.  

   Vårt resultat visar på den spridning av förvärvningsmöjligheter som finns. Att ge ett 

definitivt svar på vår första frågeställning skulle innebära att utesluta andra aspekter som både 

forskning och våra informanter har olika ställningstaganden till. Snarare är vår hypotes att 

utbildning, personliga egenskaper och erfarenhet har olika betydelser för varje chef beroende 

på var i livet hon befinner sig, vad hon gjort tidigare och vart hon är på väg.  

 

9.2.2 Motivation  

 

Vårt resultat visar på att majoriteten av informanterna anser att motivation och drivkraft ska 

komma inifrån, där medarbetaren själv ska driva sitt eget arbete framåt. Det framkom dock i 

kontrast till detta, yttre faktorer som informanterna ansåg viktiga för medarbetarnas 

motivation. En motivationsfaktor som framkom i forskningen var medarbetarens interaktion 

med kunden hon hjälper. Vi spekulerar i om det kan hämma, snarare än främja att enbart se 

till medarbetaren egen drivkraft och motivation. Detta på grund av att cheferna bortser från 

yttre faktorer som kan vara motiverande för den individuella medarbetaren. Exempel på yttre 

faktorer som informanterna beskriver är en närvarande chef, tillgänglig, lyhörd, 

kommunikativ, rättvis och förtroendeingivande. Detta är bara några av alla de egenskaper och 

förväntningar som beskrivs inom den tidigare forskningen. Vidare kan vi utläsa i forskning 
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och det empiriska materialet att cheferna förväntas ha en handledande och coachande roll. Vi 

kan bara spekulera i hur en chef ska lyckas upprätthålla dessa informella krav som ställs. 

Räcker en högskoleutbildning för att täcka och bemöta alla dessa förväntningar som finns på 

cheferna?  

   Vårt resultat visar på att cheferna har olika förväntningar och meningsskiljaktigheter på sina 

medarbetare gällande hur de ska utföra sitt arbete. Diskussionen berör huruvida en 

medarbetare påvisar en bra motivation genom att göra ”det lilla extra”, i kontrast till bristande 

motivation genom att enbart följa dagsschemat. Dessa olika förväntningar kan påverkas av de 

regler och rutiner som verksamheten har skapat i ett försök att strukturera upp ett önskvärt 

förhållningssätt mellan medarbetare och kund. Dock visar forskning på att medarbetare inom 

omsorgen är mer benägna att vårda sina kundrelationer, än att ta hänsyn till sin chef. Vi 

spekulerar i hur förväntningen på att göra det lilla extra har vuxit fram hos cheferna, när 

kommunerna ger tydliga beslut på de insatser som kunden ska få utfört? 

   Vi problematiserar och spekulerar i på vilka grunder medarbetarnas motivation är större till 

sina kundrelationer än sina chefer. En utgångspunkt vi har är den uttryckta distansen mellan 

medarbetare och chefer som informanterna beskrev är viktig att upprätthålla. Den 

vidmakthölls genom informanternas förklaring; inte att vara distanserad människa till 

människa utan roll till roll. Rollerna ”godkänns” först när medarbetaren ger legitimitet åt 

chefen enligt forskningen. Vi kan endast spekulera i om medarbetarnas större motivation för 

kunden än för sin chef, bottnar i det bekräftelsebehov som informanterna uttryckte. Å andra 

sidan kan forskningen förklara denna komplexitet med chefernas hänsynstagande till 

individuell närhet, men samtidigt försöker bevara en distans som upplevs okontrollerade.  

   Andra svårigheter som framgick av informanterna var upplevelsen av brist på tid att träffa 

och motivera sina medarbetare i det dagliga arbetet, samt för stora medarbetargrupper. Utifrån 

forskningen och egna spekulationer upplever vi att motivationen på mikronivån inom 

verksamheten påverkas av samhälleliga faktorer på makronivå. Detta kan spåras till 

forskningen som beskriver hemtjänstens små marginaler och magra ekonomiska resurser. 

Denna motivation kan påverkas negativt vid en överdriven fokusering på ekonomiska mål 

enligt forskningen. Detta kan ske exempelvis genom en inre konflikt hos medarbetaren mellan 

medmänskliga värden och den ekonomiska vinningen inom verksamheten. Vi drar parallellen 

till de generellt låga löner inom hemtjänsten som informanterna uttryckte. De framkom av 

cheferna att medarbetarna inte väljer det här yrket för lönens skull, utan drivs av en annan 

motivationsfaktor. Vi spekulerar i hur denna föreställning kan upplevas som fördomsfull eller 

inte. Hur mycket lön ska en medarbetare behöva få per månad för att vara på arbetet för 
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lönens skull? Vår intention är inte att kritisera våra informanter, utan istället lyfta omedvetna 

sociala tankeprocesser och konstellationer.  

   Informanterna hade en positiv attityd till medarbetarnas motivation att utvecklas och hade 

en föreställning att kunskap och utbildning var en motivationsfaktor. Det framgick dock att 

vissa medarbetare inte hade utveckling som en motivationsfaktor, utan snarare var de nöjda i 

de arbetsuppgifter de hade.  En utgångspunkt går att finna i den tidigare forskningen som 

skriver att alla medarbetare inte har samma mål, värderingar och motiv i arbetet. Vi 

reflekterar över om det är möjligt i den nuvarande verksamhetens strukturering, att chefen kan 

bemöta och uppfatta dessa olika faktorer hos medarbetaren.  

   Resultatet av studien visar på att informanterna tog värde på arbetsmiljön i deras 

motivationsarbete. De belyste olika yttre miljöfaktorer som hade en positiv påverkan på 

motivationen hos medarbetarna. Det framgår i forskningen att motivationen som 

medarbetaren bär på är till viss del oberoende av arbetsmiljön. Dock framgår det inte av 

varken av resultatet eller forskningen vilket exakt värde och påverkan som arbetsmiljön har på 

medarbetaren. Kan dessa yttre faktorer motivera om medarbetaren saknar en inre motivation?  

   Vid brist på motivation beskriver informanterna olika typer av kroppsliga och psykiska 

symtom hos medarbetarna. Vidare beskrev de olika beteendemönster som de förknippade med 

bristande motivation. Vi tolkar det som att det föregick en viss generalisering utifrån dessa 

beskrivningar, att ett visst beteende hörde till en vis grad av motivation. Vi frågor oss därför 

om chefens fokus bör vara på medarbetarens psykosomatiska symtom, eller på att förändra 

arbetsförhållandena? Kan det finnas skäl att ifrågasätta chefens tydlighet i ledarskapet vid hög 

frånvaro i medarbetargruppen? Tidigare forskningen kunde se att medarbetare blev friskare på 

de arbetsplatser där cheferna understryker bland annat mål och tydlighet (Tollgerdt-

Andersson, 2005).  

   Vi slutar denna diskussion som vi började i vår inledning. Om vi vill få välmående och 

motiverade medarbetare så behöver vi likt citatet av Erik Fernholm (Nilsson, 2013, oktober 

31), fokusera på de som driver medarbetarna framåt. Så ett frö och hitta medarbetarens 

nycklar – att koncentrera sig mindre på resultat och mer på individens autonomi och 

meningsfullhet.  
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9.3 Metoddiskussion 

 

Den kvalitativa metodens positiva inverkan på intervjutillfället är att samtalet liknar en 

konversation med tydligt syfte och frågeställning (Backman, 2008). Detta anser vi har ökat 

tryggheten hos intervjupersonen och medfört att vi fått ärliga och uttömmande beskrivningar. 

Intervjupersonerna i uppsatsen har varit öppna och positiva till ämnet av vår studie. Den 

halvstrukturerade intervjuguiden som vi använde oss av, hjälpte till att hålla oss inom 

liknande ramar när vi utförde intervjuerna (Kvale, 1992).   

   Det finns både för- och nackdelar med att vi utförde intervjuerna separat. Fördelen är att 

intervjupersonerna kan känna sig mer avslappnade då samtalet sker mellan två individer. Den 

nackdel som kan uppträda är det faktum hur vi på olika sätt tolkar intervjusituationen och det 

uttalanden som informanterna gör. Där med kan viktigt resultat försvinna. 

   De tabeller vi skapade av transkriberingarna innan vi sammanställde resultatet, anser vi 

medförde en noggrann bild och en summering av vad som hade sagts under alla åtta 

intervjutillfällen. 

   När vi tog kontakt med intervjupersonerna fanns inget krav från vår sida om speciell 

kompetens eller utbildning, vilket medförde att vi innan intervjun inte visste vilka kunskaper 

intervjupersonerna besatt. Detta resulterade i att vi fick en bredare plattform angående 

förvärvning av kunskap hos intervjupersonerna. 

   De begränsningarna som förekommer i vår metod är att vi har avgränsat oss till kvinnor. 

Eftersom denna yrkespost inom äldreomsorgen är kvinnodominerat, kändes det relevant att 

endast välja kvinnliga intervjupersoner. Vi kan därför endast spekulera i hur vida resultatet 

hade skilt sig åt om vi hade intervjuat män istället. Ett alternativt teoretiskt perspektiv hade 

därför kunnat vara ett genusperspektiv, för att reda ut varför denna bransch är 

kvinnodominerat.  

   Vårt val att endast se på den privata hemtjänsten och inte den kommunala, kan också 

medföra att vi fick ett annat resultat, med hänsyn till de skillnader som beskrivs i tidigare 

forskning. Vi upplevde att det saknas tidigare forskning om det privata fältet, och därför 

skulle kanske en komparativ studie av den kommunala och den privata hemtjänsten ge den 

mest uttömmande bilden av ledarskapet inom äldreomsorgen.  

   Vi anser att det faktum att vi lovat att maila ut vår färdigställda uppsats till informanterna, 

kan det ha påverkat resultatet. Detta kan ha medfört att vi aktivt tänkt på att inte lägga någon 

värdering i det resultat som har framkommit, och inte ställa några informanter mot varandra. 

Vi har även med extra försiktighet arbetat med att inte bryta deras anonymitet.  
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9.4 Förslag på framtida forskning 

Utifrån det resultat vi fått fram i vår studie har flera frågor väckts som kan ligga till grund för 

nya studier inom området. Ur förvärvningssynpunkt hade det varit intressant att studera 

skillnader i hur chefer med mångårig erfarenhet ser på förvärvning, respektive hur chefer som 

är ny i branschen ser på det. Ett annat förslag är att kombinera studien med kvantitativa 

metoder som exempelvis enkäter, för att fånga in ett större antal chefer och få ett större 

perspektiv på deras syn på vad som motiverar medarbetarna. Vidare skulle det vara berikande 

att undersöka hur chefernas syn skiljer sig från medarbetarnas. 

   Eftersom vi upptäckte att det saknades tidigare forsknings om den privata hemtjänsten 

skulle ett förslag till tidigare forskning vara att utöka det privata forskningsfältet. Det skulle 

vara intressant att jämföra den kommunala och den privata hemtjänsten och se om det finns en 

skillnad i motivationsarbetet från första linjens chef till medarbetaren. Vidare anser vi att det 

finns anledning att forska mer om den bristande motivationen för att utveckla bättre metoder i 

förbyggande syfte. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  

 

Hur gammal är du?  

Hur länge har du arbetat här? 

Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 

Hur länge har du varit chef? 

Varför blev du chef/ledare? 

Är du född till chef eller är det andra saker som gör att du är chef? 

Vad är ett bra och ett mindre bra ledarskap för dig? 

Kan du se någon skillnad på när du började som chef och hur du nu är som 

ledare?  

Är det några speciella händelser som gör att du är den ledare du är nu?  

  

Hur många medarbetare är du chef över? 

Hur skulle du definiera motivation? 

Vad tycker du motiverar dina medarbetare att arbeta? 

Kan du ge ett exempel på omotiverade medarbetare? 

Hur arbetar du med att motiverar dina medarbetare? 

Vad tror du att medarbetarna förväntar sig utav dig som ledare? 
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Bilaga 2: Informationsbrev  
 
 
Hej!  

 

Vi är två studenter på socialhögskolan, Stockholms Universitet som har valt att skriva en 

uppsats där vi efterfrågar mer kunskap om ledarskap med avseende på motivation hos 

medarbetare inom hemtjänsten, samt hur denna ledarskapskompetens förvärvas. Urvalet är 

baserat på ledarskap inom den privata hemtjänsten där vi önskar dig som är en första linjens 

chef, och har den direkta kontakten med dina medarbetare. Vi kommer att använda oss utav 

intervjuer för att tillägna oss ökad förståelse kring detta ämne.  

Intervjun tar ca 1 timme och kommer att ske på den tid och plats vi kommit överens om. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun. Under intervjun 

kommer vi att spela in det som sägs, men det raderas när uppsatsen är färdig. Materialet 

kommer enbart analyserar av oss två och förblir anonym så till den grad att ditt riktiga namn, 

och verksamhetens namn inte kommer användas i vår uppsats. 

 

Uppstår hinder eller om du har några eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss.  

 

 

Viveka Örnfjärd  

XXXXXXXXXX 

 

Linda Eriksson 

XXXXXXXXXX 

 

Stort tack på förhand 

 

Med vänliga hälsningar 

Viveka & Linda  

 

 

 



62 
 

Bilaga 3: Sammanställning av resultatet Del 1 
 

Frågan Sandra Sara Sofie Susan 

Ålder Ca: 60 Ca: 50 Ca: 60 Ca: 30 

Antal medarbetare  100 10 35  50 

Vad är motivation? 

 

Det är en morot   När jag tänker 

motivation tänker 

jag också 

inspiration känna 

att man brinner, att 

man vill någonting. 

Medarbetarens 

egna ansvar för sin 

motivation 

 En myt att chefen är 

en 

motivationskatalysa

tor. Motivationen 

måste komma från 

medarbetaren 

också. 

Jag tror på 

medarbetarkraft. 

Motivationen finns 

redan där om man 

väljer ett sånt här 

yrke. 

 

Vad chefen anser 

vara bra motivation 

för medarbetarna, 

och vad som 

motiverar.  

 

Få respons från 

chefen. 

Feedback. 

Klapp på axeln och få 

ett bra jobbat. 

Medarbetarna känner 

sig delaktiga. 

Att chefen ska lyssna 

och ta beslut. 

Förtroende till 

chefen. 

Chefen ska vara 

tillgänglig. 

Få utrymme. 

Rak 

kommunikation. 

Ärlig och rak. 

Chefen är lyhörd. 

Lyssnas på. 

Få beröm.  

Feedback.  

Chefen är rättvis. 

Tillgänglighet. 

Självständighet.  

Kommunikation 

och tydlighet, samt 

att chefen är rak. 

 

Vad chefen anser 

vara bristande 

motivation för 

medarbetarna, och 

vad som inte 

motiverar.  

 

Medarbetarna tycker 

inte att det är roligt.  

Kommer alltid 

försent. 

Tar långa raster. 

Tycker inte att det är 

kul. 

Längtar hem. 

Ont i magen. 

Slarvar hos kund. 

Privata saker på 

arbetstid. 

 

Folk som inte valt 

jobbet av eget 

intresse, t ex. i 

omplaceringsfall, 

besvikelse att flytta 

runt.  

Tycker att 

motgångar är 

jobbiga, ser inte 

utmaningen.  

 

Gnäller varje dag 

över schema och 

för tunga kunder. 

Sjukskrivningar. 

Fel inställning. 

Kundbyte. 

Lön och motivation 

- Med 

motivation 

 

Att göra ett bra jobb 

är inte en ekonomisk 

grej utan mer en 

tillfredställelse att de 

gjort något bra. 

Lön är till viss del 

en 

motivationsfaktor, 

men det är inte allt. 

Trivs du inte på 

jobbet gör du inget 

bra jobb.  

Man väljer inte det 

här arbetet för att 

man har en bra lön, 

man väljer det av 

andra orsaker.  Det 

finns inga 

förväntningar på 

högre lön.  

Att de ska få lön  

- Utan 

motivation 

Medarbetarna som 

har bristande 

motivation har bara 

motivation till att gå 

till jobbet för att 

betala hyran. 

   



63 
 

Motivation till 

tredje person 

(kunden) 

 

 Återkoppling med 

beröm till chef från 

tredje person om 

medarbetare är 

motiverande.  

Om det är en 

krånglig kund 

måste man försöka 

motivera sina 

anställda till att se 

det som en 

utmaning att gå dit.  

Väljer man ett 

serviceyrke vill 

man göra gott för 

sina kunder. Ett 

intresse att få 

hjälpa till. 

90-95 % av 

medarbetarna har 

ett ganska stort 

bekräftelsebehov. 

Vi är ju här för 

våra kunder. 

Motivationens 

gränssättning  

De medarbetare som 

går hit och gör exakt 

det dem ska och inget 

mer har ingen 

motivation mer än att 

bara betala hyran. 

  Göra det bästa 

möjliga inom det 

gränser vi har. 

Många 

medarbetare vill för 

mycket och blir för 

involverad i sina 

kunder och går 

utanför beslut. 

Att man inte ska 

umgås med sina 

kunder privat, man 

ska vara 

professionell. 

Svårigheter i 

motivationsarbetet 

med… 

- Många 

medarbetare 

Många medarbetare 

så är det mer på ett 

plan som en industri. 

   

- Tid för 

motivation 

Hinner inte med 

medarbetarsamtal 

Mest på 

medarbetarsamtalen

. 

Det finns saker man 

skulle vilja men 

som man aldrig har 

tid till t.ex. att sitta 

och prata om 

dagens guldkorn.  

 

- Icke 

motiverade 

medarbetare 

 Inte bättre chef än 

medarbetarna 

tillåter. Sätter de 

käppar i hjulet är 

det svårt att göra 

något.  

  

- Utveckling 

och 

motivation  

Det är ju den där 

trappen, vissa vill gå 

ett steg och stanna 

där, de vill inte gå 

vidare, alla vill inte 

klättra. 

 Man kan inte göra 

karriär inom 

vården.  

Självklart tror jag 

att utbildningar och 

ny kunskap 

motiverar 

medarbetarna.  

- Verksamheten

s ekonomi 

Många privata 

verksamheter har gått 

i konkurs för det 

finns inte pengar. Jag 

hinner inte det är bara  

jag och samordnare 

och dem är mycket 

ute själva. Hinner inte 

se alla medarbetare 

för det finns inte 

pengar man går 

  Problemet inom 

hemtjänsten är att 

marginalerna är så 

otroligt små så att 

det är svårt att satsa 

på utbildningar. 

Företaget ska satsa 

på webbaserade 

utbildningar för att 

stärka 

medarbetarna. 



64 
 

nästan inte runt. Desto mer 

kunskap, desto 

bättre jobb gör de.   

Chefens metoder 

att motivera 

Ta på sig tröjan, gå ut 

och hjälpa till i 

verksamheten.  

Man får inte vara 

kompis med 

medarbetarna för att 

det kan försvåra 

relationen chef och 

medarbetare. Man 

måste bevara en 

distans. Ge min tid 

korta stunder.  

Om en medarbetare 

är omotiverad tar jag 

in han/hon på rummet 

och pratar med. 

Kan skriva varningar. 

Ha en vänlig röst. 

Chefen håller de 

flesta informerade om  

målen och hur 

verksamheten går. 

 

När vi ser resultatet 

av arbetet så 

kommer 

motivationen. Jag 

är öppen och 

försöker hitta 

vinklar för att få 

medarbetaren att 

förstå varför man 

måste göra på ett 

visst sätt.  

Hitta nyckeln till 

vad medarbetaren 

brinner för. 

 

 

Man kan aldrig vara 

kompis för i nästa 

stund måste man 

kanske ha ett 

allvarligt samtal.  

Stå upp för 

verksamheten. 

Hitta det goda i var 

och en.  

Inte favorisera 

någon medarbetare. 

Inte snacka skit om 

andra medarbetare.  

Inte stressa, man 

ska vara ett 

föredöme. 

Ge stödjande 

samtal.  

 

  

 

Att i arbetet hitta 

ett sätt att vara 

tydligare överlag. 

När medarbetarna 

börjar utföra andra 

sysslor hos kunder 

behöver man prata 

med personalen, 

varför är du på 

jobbet? 

Möta dem varje 

morgon och 

eftermiddag för att 

se hur de mår. 

Anpassar schemat 

efter personalens 

önskningar. 

Chefen är ute och 

jobbar för få en 

bild hur de arbetar. 

Sittning varje 

morgon 5-10 min. 

Personalmöten en 

gång i månaden. 

Ge handledning. 

Underlätta för 

medarbetarna att 

göra sitt arbete. 

Finnas till hands. 

Vid svåra kunder 

krävs det 

motivationsarbete. 

Förvärvning 

- Medfödd  

 

Bossig redan som 

barn. Man föds nog 

till det. 

Fruktansvärt blyg 

som ung.  

Ansvaret kommer 

från att vara äldsta 

systern.  

Inte född till chef. 

Jag tror jag får 

jobba ganska 

mycket på att vara 

chef. 

- Personliga 

egenskaper 

Ingen självskriven 

chef, fick lära mig.  

  Jag tror jag är 

väldigt snäll. 

Måste jobba med 

personlig 

utveckling, mest 

tryggheten och 

säkerheten hos sig 

själv. 

- Utbildning Vårdare Sjuksköterska. 

Ledarskapsutbildni

ng med mentorskap 

Civilekonom Undersköterske- 

utbildning 

- Erfarenheter Anställd inom 

hemtjänst.   

Arbetsledare inom 

städ. 

Den här förvärvade 

kunskapen är säkert 

bara erfarenhet. 

Man lär sig leda 

genom erfarenhet.  

Drivit ett 

demensboende. 

Verksamhetschef 

inom primärvården.  

Man ska egentligen 

vara socionom för 

den här 

befattningen men 

det har köpt min 

erfarenhet.  

Scoutledare. 

Konfirmationsledar

e.  

Samordnare. 

Timvikarie inom 

hemtjänsten. 
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Arbetet inom 

hemtjänsten.  

Arbetsmiljö och 

motivation 

Ha städat. 

Alltid är trivsamt 

Ha frukt framme. 

Jobbfrukost en dag i 

veckan. 

Föreställningar. 

Rena tröjor. 

Kaffe. 

Blommor framme. 

Massage. 

Flexibel med tider 

eftersom detta är en 

kvinnodominerande 

arbetsplats. 

 

Fikastunder då alla 

samtalar och 

samlas.  

Trivseln i 

arbetsgruppen och 

högt i tak.  

Personalfester  

Personalfester. 

 

 

Bilaga 3: Sammanställning av resultatet Del 2 
 

Frågan Siri Sabina Stina Sanna 

Ålder  Ca: 60  Ca: 30 Ca: 30 Ca: 60 

Antal medarbetare 50 150 30 35 

Vad är motivation? 

 

Jag har aldrig 

tänkt på det 

tidigare. 

Det är något som 

driver någon, en 

målsättning, 

arbetsglädje. Glädje 

och meningsfullhet. 

En drivfaktor som 

måste finnas där 

för att man ska bli 

motiverad.  

Motivation är det 

som ger glädje i 

jobbet. Lust är 

motivation.  

Medarbetarens egna 

ansvar för sin 

motivation 

Medarbetare ska 

inte behöva 

motiveras, de ska 

redan vara 

motiverade. Om 

du inte vill jobba 

så behöver du inte 

jobba.  

Du har valt att jobba 

här frivilligt, trivs du 

inte har du möjlighet 

att sluta, varför vill 

du vara kvar? 

 

Drivfaktorn är 

individuell. 

Det flesta 

vårdmänniskor är 

engagerade i sitt 

eget yrkesval. 

Vad chefen anser vara 

bra motivation för 

medarbetarna, och vad 

som motiverar.  

Chefen ska finnas 

där. 

Vara tillgänglig. 

Kommunikation 

och stöd från 

chef.   

 

Chefen lyssnar och är 

lyhörd. 

Närvarandechef. 

Få handledning och 

stöttning. 

Rättvis. 

Närvarande chef.  

Chefens vetskap om 

hur det fungerar på 

fältet. 

Nöjda kunder. 

Trivsel och 

samarbete.  

Intressanta 

arbetsuppgifter. 

Tydlighet. 

Bli sedd.  

Kommunikation. 

Tydlighet. 

Bli rättvist 

behandlad.  

Närvarande chef.  

Känna stolthet 

över sitt yrke.  

Trivas på sin 

arbetsplats. 

 

  

Ödmjukhet hos 

chef. 

Respekt. 

Närvarande och 

tydlig chef. 

Få eget ansvar. 

Få feedback. 

Bra att ha en chef 

med vårdfötter för 

att de förstår 

arbetet. 
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Eget ansvar. 

Delaktighet. 

Medarbetarna kan 

utvecklas i sin roll. 

Möjlighet att 

påverka. 

Frihet under ansvar 

och bli mer 

självständig. 

Få information. 

Vad chefen anser vara 

bristande motivation 

för medarbetarna, och 

vad som inte 

motiverar.  

 Bristande motivation 

visar sig i 

arbetsmoralen. 

Sjukskrivning. 

Sjukanmälan. 

Ont i huvudet eller i 

magen. 

Oengagemang hänger 

ofta ihop med hög 

sjukfrånvaro. 

Ovilja till förändring 

och förbättring. 

Uttrycka missnöje. 

Trött. 

Individuella och 

privata saker.  

 

Inte passa tider. 

Ej delaktig i 

problemlösning. 

Tysta. 

Stress i arbetet. 

Inte bryr sig. 

Jobbiga 

arbetsuppgifter 

t.ex. fysiskt tunga 

kunder. 

 

Lön och motivation 

- Med motivation 

 

Man jobbar för att 

tjäna pengar.  

En sak till motivation 

är lön. Ganska 

generellt låga löner så 

det är något annat 

som motiverar. 

  

- Utan motivation   Är man på jobbet 

för att bara få lön 

lyser det igenom 

arbetet.  

Se det som en 

försörjningsmöjligh

et och har inte ett 

engagemang. 

Motivation till tredje 

person (kunden) 

 

De äldre bara tar 

energi.  

Alla är här för 

kundens skull och för 

en nöjd kund.  

Motivationen till 

medarbetarna är att 

jag är jätteviktig för 

den här kunden som 

sitter och väntar på 

mig. 

Oftast är drivkraften 

till motivation att jag 

vill hjälpa andra 

människor. 

 Tredje person ska 

inte bli skadad eller 

inte få sitt behov 

uppfyllt på grund 

av bristande 

motivation eller 

engagemang i 

gruppen. 

Många är hängivna 

och det är ju vårt 

första uppdrag. 

Motivationens 

gränssättning  

 Ej aktiva i 

verksamheten men 

motiverad på fältet. 

 Du gör det här lilla 

extra och tar den 

här tiden, du är 

väldigt engagerad.  

Man gör precis det 

som står på 

dagsschemat och 

går inte en meter 

extra för 

vårdtagaren. 

Svårigheter i 

motivationsarbetet 

med… 

- Många 

medarbetare 

 Närvaro är svårt när 

man sitter på en 

verksamhet som är så 

pass stor. Önskan att 

kunna jobba med 
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mindre grupper för 

bättre helhet och se 

varje medarbetare.  

- Tid för 

motivation 

Chefen hinner 

inte motivera för 

att hon känner sig 

som en gisslan i 

arbetet.  

Mycket mer tid på 

uppföljningsdelen 

och att vara mer 

närvarande. 

Chefen blir 

uppehållen av 

andra 

arbetsuppgifter 

som försvårar att 

vara en 

närvarande ledare.  

 

- Icke motiverade 

medarbetare 

 Chefen tror på varje 

person men missat att 

hitta medarbetarnas 

motivation. 

 

 Kan ha vården som 

ett genomfartsyrke 

och är inte speciellt 

motiverad.   

- Utveckling och 

motivation 

 Vissa vill utvecklas 

andra tycker det är 

bra som de har det. 

 Förändring kan 

orsaka en väldig 

oreda, det ska landa 

och penetreras i 

olika led. Men 

förändring är 

samma som kris, 

och skapar 

motivation också 

genom nya fördelar 

för medarbetaren.  

- Verksamhetens 

ekonomi 

  Tuff ekonomi i 

denna bransch 

medgör att 

medarbetarna 

måste bli 

medvetna om 

ekonomin och det 

kan göra dem 

omotiverade – Jag 

vill ju bara vara 

vårdare och inte 

höra om pengar.  

 

Chefens metoder att 

motivera 

”Betala lön, vara 

snäll och inte 

sparka”. 

 

Anpassa sin 

ledarskapsstil till 

medarbetarna, vad 

behöver den här 

gruppen? 

Coacha. 

Konflikthantering. 

Att jobba med 

målbildning. 

Se till gruppen vad 

som motiverar, ställa 

frågor till grupp och 

individ, vad motivera 

er för att kunna uppnå 

ett resultat? 

Se vad olika personer 

är bra på så man får 

göra något som man 

tycker är roligt. 

Lista på chefens 

närvaro utanför 

dörren, jobbar aldrig 

På 

medarbetarsamtal

en frågar chefen 

alltid ”är du stolt 

över din 

yrkesroll? 

Viktigt att se vad 

som motiverar 

individen t.ex. 

någon vill ha 

mycket 

bekräftelse av 

chefen och någon 

annan vill ha extra 

uppgifter.  

Daglig 

kommunikation 

eftersom 

personalen är ute 

mycket och man 

träffar dem inte.  

Stämma av. 

Vi kämpar för att 

särskilja de olika 

kompetenserna, 

inte på bekostnad 

av dem, utan för att 

lyfta alla 

kompetenserna 

exempel 

undersköterska och 

städare. Detta för 

att höja statusen för 

yrket. 

Få personalen att 

tänka att de är 

engagerade själva. 

Måste kolla in 

varje dag, kan inte 

leva på gamla 

meriter. 

Chefen sår ett frö 

som får växa och 

leva hos 
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med stängd dörr. 

För att motivera 

måste man jobba 

väldigt nära. 

Ledarna går ut för att 

se det dagliga arbetet. 

Uppskatta och 

bekräfta så de känner 

sig sedda och hörda. 

Jobba nära.  

Vara ganska 

fyrkantig i 

ledarskapet.  

Arbeta med att lära 

känna medarbetaren 

och bygga relationer. 

Kan inte hoppa över 

dessa steg.  

Jobba mot 

gemensamma 

mål.  

 

medarbetaren, 

processer ska växa 

underifrån. 

Kvalitetsledningssy

stem 24/7 innebär 

nåbarhet och vara 

medarbetarens 

förebild. 

Visa egna 

svagheter ger 

förtroende i 

personalgruppen. 

Vid problem med 

en anställd ska 

chefen ta det 

individuellt och 

inte i grupp för 

många gånger. 

Distans mellan 

medarbetare och 

chef, inte vara 

bästa vänner. 

God distans är inte 

en distans från 

människa till 

människa utan roll 

till roll.  

Förändringsarbetet. 

Utveckla gruppen 

framåt. 

Samtal med 

omotiverade 

medarbetare, hur 

ska vi lösa det här? 

Jobba lösnings 

orienterat.  

Ge mycket bra ros 

så kan du stå ut 

med ris. 

Bevara 

medarbetarnas 

egenvärde. 

Förvärvning 

- Medfödd  

 

Ej född till chef Ej född till chef. Kliché att säga att 

man är född till 

chef.  Medfödda 

egenskaper 

betyder inte bra 

ledarskap.  

Alltid varit 

intresserad av att 

leda, och det ligger 

nog i min person.  

- Personliga 

egenskaper 

Ambitioner och 

drivkrafter kom i 

vuxen ålder 

Utvecklats till ledare. 

Brinner för 

utveckling. 

Hittar sin ledarstil 

utifrån vilka 

personliga 

egenskaper man har. 

Man växer in i 

rollen som chef. 

Det är en 

mognadsprocess 

och 

självreflektion.  

Vem som helst kan 

bli chef men att ha 

ledaregenskaper är 

något helt annat. 

Man har en 

socialkompetens 

som fyller upp 

medarbetarens 

krav. 

- Utbildning Sjuksköterska Socionom med 

inriktning äldre och 

funktionshindrande. 

Magisterexamen i 

vårdvetenskap, 

med inriktning 

Undersköterska 

och Silviasyster på 

demenssjukdomar, 
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 ledarskap.  och vårdetik. 

Ledarskapskurser. 

- Erfarenheter Jag har aldrig 

tänkt något 

speciellt på min 

position, eller att 

jag har lyckats.  

Chef för ett 

uthyrningsföretag 

till sjukhus och 

äldreboenden. 

Gruppledare på ett 

äldreboende. 

Handläggare. 

Timvikarie på 

äldreboende. 

Ledarskapskurser bär 

ju med än in i 

yrkesrollen 

Traineeprogram 

som biträdande 

verksamhetschef. 

Vårdpersonal 

inom hemtjänst.  

Chef inom 

kommunal 

verksamhet, 

delägare, 

samordnare, 

sjukhus. 

Startat upp 

omsorgsboenden. 

Man lär sig av sina 

misstag. 

Mixen av 

erfarenhet, 

utbildning och 

personliga 

egenskaper är bäst. 

Man har gått i alla 

tänkbara fällor, 

man måste få göra 

fel. Annars kan 

man inte utvecklas. 

Arbetsmiljö och 

motivation 

 Goda 

arbetsförhållanden. 

Anställningstrygghet. 

Bra med 

personalbemanning. 

Bra 

anställningsvillkor. 

Ha högt i tak. 

 

Göra roliga saker 

tillsammans i 

verksamheten.  

Personalfester. 

Väldigt svårt att 

komma åt, det är ju 

vårdtagarnas hem, 

går inte att påverka 

så mycket. 

Bilar och cyklar för 

att ta sig fram i 

arbetet. 

Socialtjänst och 

arbetsmiljölagen är 

inte kompatibla, 

därför svårt att göra 

någonting åt. 

 


