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Sammanfattning 
 

Titel Det mänskliga ledarskapet – Hur verksamhetschefer inom 

äldreomsorgen leder, motiverar och belönar sin personal  

 

Författare Elin Hansson, Anna Latomanski, Maria Ågren Frölander 

 

Handledare  Bo Markulf, Veronica Åberg 

 

Problemformulering Behovet av personal inom äldreomsorgen kommer inom den närmaste 

tiden att öka drastiskt. Stora pensionsavgångar, få unga som vill 

utbilda sig till undersköterskor och en stor grupp äldre som ska få 

plats på landets olika äldreboenden står som bidragande orsaker. Hur 

ska äldreomsorgen kunna locka nya medarbetare till en organisation 

som idag inte framstår som attraktiv? Vilken roll har ledarna inom 

organisationen i detta? Och vilken roll spelar den ökande 

konkurrensen mellan den privata och kommunala sektorn?   

 

Syfte Syftet med denna uppsats är att se hur verksamhetschefer inom 

äldreomsorgen leder, motiverar och belönar sin personal. Genom att 

undersöka såväl privat som kommunal verksamhet vill vi också se på 

likheter och skillnader samt om det finns något de kan lära av 

varandra.  

 

Metod Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi har samlat in vårt 

empiriska material genom fyra intervjuer med verksamhetschefer 

inom såväl privat som kommunal äldreomsorg. För att bredda 

perspektivet har vi även intervjuat ett antal anställda hos de respektive 

verksamhetscheferna.  

 

Resultat De främsta faktorerna som påverkar verksamhetschefens sätt att leda, 

motivera och belöna sin personal är vilken typ av verksamhet som hon 
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är verksam i samt om ledaren har en manlig eller kvinnlig 

ledarskapsstil. I en privat verksamhet har ledaren en mer öppen och 

flexibel roll där hon har möjlighet att fatta sina egna beslut. Inom den 

kommunala verksamheten finns inte samma flexibilitet på grund av att 

beslut som tas ska godkännas av politiker innan de kan verkställas i 

verksamheten. Genom de privata verksamhetschefernas mer flexibla 

roll fanns det en möjlighet för dem att monetärt belöna personal som 

de tyckte förtjänade det. Denna möjlighet fanns inte inom den 

kommunala verksamheten. Enligt teorier som vi har använt är det ett 

mer hållbart sätt att motivera genom inre belöningar, en kombination 

av såväl yttre som inre belöningar är dock det som förespråkas. Vi såg 

även en tydlig skillnad mellan manliga och kvinnliga ledarskapsstilar. 

De kvinnliga var mer relationsinriktade och organiserade sig i en 

plattare organisationsstruktur medan de manliga ville ha tydligare 

riktlinjer och en hierarkisk organisation.   

 

Nyckelord  Leda, motivera, belöna, privat verksamhet, kommunal verksamhet, 

verksamhetschef, manlig och kvinnlig ledarskapsstil, äldreomsorgen.
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Kapitel 1 

Inledning 
 

I detta avsnitt ska vi ge dig som läsare en bild om varför vårt uppsatsproblem är relevant och 

intressant. Vi börjar med vår problembeskrivning, förklarar vårt syfte med uppsatsen samt 

vilka frågeställningar vi har arbetat med. Till sist förklarar vi vår metod och hur vi har samlat 

in vårt empiriska material.  

 

Problembeskrivning 
”Om jag går förbi och hör någon, som häromdagen gick jag förbi en, vi har dementa 

här och en del är väldigt stökiga, de fungerar inte riktigt bra. Och då hörde jag en 

tjej som var fantastiskt bra på att avleda en av våra killar, gubbar, som bor här. Han 

var väldigt aggressiv och så och ville ut här. Hon var lysande  /…/ `Kom nu här /…/ 

så tar vi en kopp kaffe, vad var det nu du sa där, har inte du varit tågmästare 

innan?´. Då blev han imponerad  /…/ All aggressivitet var borta och då tycker jag att 

det är viktigt att gå till henne efteråt `Det där gjorde du jättebra´. Det är så det ska 

gå till!”1  

 Citatet ovan visar hur en av de verksamhetschefer som vi träffat valde att vid ett 

tillfälle motivera en av sina undersköterskor. Undersköterskor som arbetar inom 

äldreomsorgen har relativt låga löner, oregelbundna arbetstider och ett fysiskt krävande 

arbete. Eftersom de arbetar med människor som befinner sig i en utsatt situation kan det även 

vara ett psykiskt tungt arbete. Hur verksamhetschefer väljer att motivera sin personal blir 

därmed viktigt för att få personalen att orka och för att stanna kvar i verksamheten. 

 Allt fler äldreboende organiserar sig idag i privat regi på grund av en ökad 

efterfrågan. Är dessa bättre organiserade och lockar de till sig medarbetare som tidigare har 

arbetat inom kommunal verksamhet? Vad har konkurrensen om personalen för betydelse för 

hur verksamhetscheferna agerar för att motivera dem och få dem att stanna kvar? Problemet 

är aktuellt i och med att Sveriges befolkning blir allt äldre och att de som blir äldre och som 

                                                 
1 Kommunal verksamhetschef 2 ♂ 
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snart ska flytta in på boenden, är mer krävande än tidigare generationer. Inom de närmsta 10-

20 åren kommer efterfrågan på vårdpersonal att öka, samtidigt som tillgången på utbildade 

undersköterskor minskar. Dels beror det på pensionsavgångar och dels på att ungdomar idag i 

mindre utsträckning väljer att utbilda sig till undersköterskor.2 Beräkningar gjorda av 

statistikerna Catarina Annetorp-Hörnsten och Ingrid Bergström-Levander, med siffror från 

Statistiska Centralbyrån, visar att 200 000 gymnasieutbildade inom vård och omsorg kommer 

att saknas år 2020.3 Hur ska denna sektor kunna locka nya medarbetare och sedan motivera 

dem som börjar arbeta för att få dem att stanna kvar inom äldreomsorgen? Det är ledarens roll 

i organisationen att motivera men framförallt att belöna sina medarbetare. Motivationen är 

också individuell och ledaren kan inte fullkomligt påverka individens motivation, även om 

ledaren givetvis spelar en betydande roll. Belöning kan dock ses som ett ledarskapsvertyg för 

att bland annat motivera anställda.   

 Äldreomsorgen är ett kvinnodominerat yrke vilket kan skapa problem och det 

ställer särskilda krav i jämförelse med en arbetsplats som kännetecknas av att ha både män 

och kvinnor bland de anställda. Manliga och kvinnliga ledarskapsstilar passar olika bra in i 

denna verksamhet eftersom de har olika kännetecken. Vad kan en kvinnlig respektive manlig 

ledarskapsstil tillföra denna verksamhet och vad har den för betydelse för ledarskapet? Finns 

det en form av manlig eller kvinnlig ledarskapstil som fungerar väl i denna typ av 

organisationer?  

 

   

Syfte & frågeställningar 
Vårt syfte är att se hur verksamhetschefer inom äldreomsorgen leder, motiverar och belönar 

sin personal. Genom att undersöka såväl privat som kommunal verksamhet, vill vi också se på 

likheter och skillnader samt om det finns något de kan lära av varandra.  

 Vår frågeställning blir därmed:  

– Hur påverkar verksamhetschefens ledarstil hur hon/han leder, motiverar och belönar sin 

personal? 

 För att lättare kunna besvara vår övergripande fråga har vi valt att arbeta med 

några underfrågor. Under vårt nästa kapitel om ledarens roll i organisationen kommer vi att 
                                                 
2 Annetorp-Hörnsten, Catarina & Bergström-Levander, Ingrid (2002) Personalbrist inom sjukvård och omsorg.       
VälfärdsBulletinen Nr 3. Tillgänglig: <http://www.scb.se/Grupp/Allmant/_dokument/A05ST0203_08.pdf> 
(Läst: 2007-05-10) s. 23 
3 Ibid. s. 22, 24 
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utgå från den första underfrågan. Under tredje kapitlet om motivation och belöning utgår vi 

från den andra underfrågan. Den tredje och sista underfrågan är en mer övergripande som går 

in i båda avsnitten. 

– Vilken ledarstil är utmärkande för verksamhetschefer inom äldreomsorgen? 

– På vilka sätt arbetar verksamhetschefen inom äldreomsorgen med att motivera och belöna 

sin personal? 

– Hur ser skillnaderna och likheterna ut i privat respektive kommunal verksamhet och finns 

det något de kan lära av varandra? 



 9

Metod & Material 

Vår metod  
När vi skulle välja ämne till vår c-uppsats ville vi främst ha ett ämne som intresserade oss och 

eftersom vi under tidigare kurser hade berört hälsosektorn och belöningssystem hade tanken 

väckts om hur dessa fungerade tillsammans inom vården. Äldreomsorgen är en sektor som vi 

inte ansåg arbetade med motivation och belöning i någon större utsträckning, men vi ville gå 

in i verksamheten och se närmare på hur det verkligen låg till. För att göra uppsatsen mer 

spännande ville vi gå in i såväl den kommunala sektorn som den privata och se om de tankar 

vi haft om skillnader mellan dem stämde överens. En svårighet med att göra en sådan 

jämförande studie är att det kan vara svårt för oss att avgöra om ett visst problem beror just på 

att det är privat respektive kommunalt eller om det beror på verksamhetschefens karaktär och 

personlighet. Vi har hela tiden varit medvetna om att våra tidigare erfarenheter från 

omsorgssektorn har påverkat hur vi tolkar svar och information. Det hjälpte oss däremot att en 

i gruppen inte hade någon tidigare erfarenhet och hon har därför haft ett annat perspektiv då 

hon har studerat det insamlade materialet. Detta öppnar upp för en diskussion om det som 

Bryman4 benämner för reflexivitet. Det innebär att forskarna ska reflektera över den valda 

metodens konsekvenser, värderingar, skevheter och beslut när det gäller den kunskap om den 

sociala verklighet som har samlats in.5 I vår tolkning av materialet om manlig och kvinnlig 

ledarskapsstil är vi även medvetna om att vi har förutfattade meningar och ett särskilt sätt att 

tolka materialet på eftersom vi alla är kvinnor.  

 Då teori och empiri ska relateras till varandra kan forskaren använda olika 

tillvägagångssätt, antingen deduktion eller induktion. Deduktion innebär att hon har en teori 

som hon vill bekräfta, pröva eller avvisa. Induktion innebär att det insamlade materialet 

bearbetas utifrån befintliga teorier, modeller och begrepp.6 Eftersom vår uppsats bygger på att 

relatera det insamlade empiriska materialet till befintliga teorier använder vi oss av en 

övervägande induktiv metod. Vid insamlandet av vårt empiriska material har vi valt att enbart 

genomföra kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer ger oss som intervjuare möjlighet att 

se intervjupersonens sätt att se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och värden.7 Det 

                                                 
4 Alan Bryman är professor vid Loghborough University of Technology och har undervisat i många år i 
forskningsmetodik. 
5 Bryman , Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Studentlitteratur, Lund. s. 435 
6 Reinecker, Lotte & Jörgensen, Peter Stray (2004) Att skriva en bra uppsats. Lund, Liber. s. 160   
7 Bryman, Alan (1995) Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur, Lund. s.77 
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kvalitativa angreppssättets främsta syfte är att beskriva och analysera kulturen i människors 

och gruppers beteende med utgångspunkt i dem som studeras.8 Vi vill med andra ord tränga 

oss in i våra intervjupersoners världar för att problematisera deras vardag. Som Mats 

Alvesson och Stanley Deetz9 skriver, skapar en kvalitativ metod förutsättningar för att ge 

bredare och djupare beskrivningar än vad en kvantitativ metod tillåter10, vilket var precis det 

vi ville uppnå med vårt empiriska material.   

   

Tillvägagångssätt 
För att komma igång med uppsatsskrivandet började vi att läsa in oss på motivations- och 

belöningsteorier. Vi har sökt litteratur på bibliotek, databasen ELIN samt Internet.  

När vi hade skrivit en del av vårt teoretiska material, började vi leta efter 

intervjupersoner som skulle utgöra vårt empiriska material. För att göra vårt empiriska 

material mer trovärdigt och för att kunna problematisera ämnet, utan att det är knutet till 

enbart en persons erfarenhet, valde vi att intervjua två verksamhetschefer inom privat regi och 

två inom kommunal. En av oss hade i en tidigare studie fått kontakt med en verksamhetschef 

på ett kommunalt äldreboende i Helsingborg och vi tog därför kontakt med henne igen. I vårt 

försök att få tag på en till intervjuperson som skulle representera den kommunala sektorn, 

ringde vi runt till ett flertal äldreboende inom Helsingborg stad och till sist fick vi tag på en 

verksamhetschef som var intresserad av att ställa upp på en intervju. Vi letade sedan upp 

privata äldreboenden på Internet. Vi bestämde oss för att ringa till en privat entreprenör i 

Malmö. Detta därför att det inte fanns något privat företag i vår direkta geografiska närhet. 

När vi efter många om och men fick tag på dem fick vi till svar att de inte hade tid att ställa 

upp för intervju. Vi fick därför leta upp en ny entreprenör och hittade en som drev ett flertal 

boenden i Malmö. Innan vi ringde verksamhetscheferna lade vi märke till att alla utom en var 

kvinnor. Då våra intervjuer med kommunala verksamhetschefer omfattades av en man och en 

kvinna var detta något som vi även önskade för vårt empiriska material i den privata sektorn. 

Vi ringde därför upp den manliga verksamhetschefen som ställde upp för en intervju. Den 

sista verksamhetschefen som vi fick en intervju med var en kvinna på ett av de privatägda 

äldreboendena i Malmö. Urvalet av intervjupersoner kan därför sägas vara slumpmässigt och 

enbart baserat på deras yrkesposition. För att ge dig som läsare en bild av vem våra 
                                                 
8 Bryman, Alan (1995) s. 59 
9 Mats Alvesson är professor i företagsekonomi vid Lunds Universitet och Stanley Deetz är professor i 
kommunikation vid University of Colorado, USA.   
10 Alvesson, Mats & Deetz, Stanley (2000) Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur, Lund. s. 71 
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intervjupersoner är, finns det ett stycke i början av vår empiriska del som kort beskriver dem 

och deras bakgrund.   

 När vi hade planerat in våra intervjuer med verksamhetscheferna, frågade vi 

dem om vi även kunde få intervjua ett par av deras anställda för att även få deras perspektiv. 

Tanken var först att vi skulle genomföra intervjuerna med personalen i det Alan Bryman 

benämner fokusgrupper11 men på grund av att det är få i personalen på varje avdelning och 

eftersom arbetet de utför inte ger dem möjlighet att gå ifrån en längre stund, valde vi att 

istället intervjua en åt gången. Dessutom ligger intresset, då forskaren använder sig av 

intervjumetoden fokusgrupper, på hur människor i en grupp uppfattar och resonerar kring 

frågeställningarna.12 Det var inte vårt syfte med intervjuerna och det gjorde därför inget att vi 

genomförde dem med enbart en undersköterska åt gången. Verksamhetscheferna valde själva 

ut anställda som vi fick intervjua. Vi är medvetna om att det med stor sannolikhet innebär att 

verksamhetscheferna enbart valde de anställda som de vet kommer ge positiva svar eftersom 

de är måna om att visa upp sin verksamhet på bästa sätt. Detta märkte vi tydligt då vi talade 

med undersköterskorna, de talade väl om verksamheten och chefen. På de privata boendena 

var det dessutom de med särskilt tilldelat ansvar som vi fick intervjua, alltså var det personer 

som stod verksamhetschefen nära. Vi hade inledningsvis en tanke om att göra en 

enkätundersökning riktad till undersköterskorna på samtliga avdelningar. En enkät skulle 

kunna göra att personalen vågar säga mer än de gör när vi sitter ansikte mot ansikte. Vi valde 

dock bort detta eftersom en sådan enkät skulle bli alldeles för omfattande, då vårt perspektiv 

främst är utifrån verksamhetschefen. Vår fokus kommer under uppsatsen att vara intervjuerna 

med verksamhetscheferna. Intervjuerna med de anställda fungerar mer som ett komplement 

eftersom de anställda inte gav oss någon problematiserad bild men även, som vi skrev här 

ovan, eftersom det främst är verksamhetschefens roll vi vill problematisera.  

 Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer med verksamhetscheferna i 

insamlingen av vårt empiriska material. Vi valde detta sätt för att få ett bredare och djupare 

empiriskt material från verksamherscheferna, men även för att kunna se våra intervjupersoner 

i deras vardag. Det blir därmed lättare för oss att förstå deras verklighet.13   

    

                                                 
11 En form av gruppintervju där det är flera deltagare närvarande. Bryman , Alan (2002) s. 325 
12 Bryman , Alan (2002) s. 325 
13 Bryman , Alan (2002) kap. 12 
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Intervjuförberedelser   
Som förberedelse inför våra intervjuer skrev vi ner de frågor som vi ville ställa till 

verksamhetscheferna och personalen i en så kallad intervjuguide.14 Vi valde att dela upp 

frågorna i olika teman eftersom det skulle vara lättare för både oss och våra intervjupersoner 

att få en struktur i intervjun. I intervjuguiden valde vi att först ställa ett antal frågor om 

intervjupersonens bakgrund och erfarenhet. Därefter hade vi delat in frågorna i två teman, 

först motivation och därefter belöning. Eftersom vi var ute efter att se verksamhetschefens 

perspektiv på dessa teman hamnade vi flera gånger i diskussioner om ledarskapet och dess 

betydelse för hur de motiverar och belönar. Trots att vi då inte gick in med många direkta 

frågor om ledarskap i intervjun så genomsyrades samtalet ändå av det ämnet. Bryman kallar 

detta för en semistrukturerad intervju där vi följer vår intervjuguide men där intervjupersonen 

också ges stor frihet i utformningen av sina svar. En semistrukturerad intervjuform gav oss 

möjlighet att ställa uppföljningsfrågor och övriga frågor som vi kom på under intervjuns gång. 

Vid utformandet av frågor försökte vi formulera dem så att de varken skulle bli för generella, 

så att intervjupersonen inte skulle veta vad hon skulle svara, men inte heller för ledande. Vid 

öppna frågor kan intervjupersonerna svara med sina egna ord och berätta sin historia. Vi 

visste inte i förväg vad de skulle svara, därmed var vi även medvetna om att det kan innebära 

att de ger långa, opreciserade svar. Som Bryman skriver pratar intervjupersonerna längre vid 

öppna frågor och det tar tid för oss att koda in deras svar.15 Våra frågor innehöll inte heller 

några svåra termer som intervjupersonerna kanske inte förstår, utan de var lättförståeliga.16 Vi 

genomförde som sagt flera intervjuer eftersom vi ville vara säkra på att intervjupersonernas 

svar inte enbart gällde den enskilde individen utan vi ville se ett mönster. Vi utgick därför från 

samma frågor vid samtliga intervjuer med verksamhetscheferna och samma frågor vid 

intervjuerna med undersköterskorna. Detta underlättade för oss under intervjuerna men också 

efteråt då vi skulle sammanställa svaren.  

 För att kunna återge exakt vad intervjupersonerna svarar använde vi oss av en 

bandspelare vid samtliga intervjuer. Vid tre av intervjuerna använde vi oss av två bandspelare 

för att vara säkra på att minst en av dem skulle fungera. Vid samtliga intervjuer antecknade en 

av oss en del svar som ett stöd till bandspelarna men också för att alla tre inte skulle stirra på 

intervjupersonen och göra henne osäker. Som Bryman säger finns det en risk med att förlita 

                                                 
14 Se bilaga 1 och 2 
15 Bryman , Alan (2002) kap. 7 
16 Ibid. kap. 7 
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sig på inspelade intervjuer om de sker i en bullrig miljö.17 I förväg kunde vi inte veta hur 

miljön skulle vara och vi fick därmed ta den risken.  

 

Intervjusituationen och effekter som uppstod 
Våra intervjuer med verksamhetscheferna varade i mellan 30 och 50 minuter. Två av 

intervjuerna genomfördes på verksamhetschefernas kontor och två av dem i samlingsrum på 

äldreboendet. Efter den första intervjun följde vi med verksamhetschefen ut till personalens 

fikarum där en undersköterska ställde upp på en kort intervju. Efter den andra intervjun kunde 

vi inte prata med någon i personalen utan fick återkomma följande vecka då vi fick två 

intervjuer med en undersköterska och en samordnare. De två sista intervjuerna genomförde vi 

på privata äldreboenden i Malmö. Efter intervjun med den tredje verksamhetschefen fick vi en 

intervju med en anställd direkt. Vår sista intervju med en undersköterska genomförde vi på 

det fjärde boendet innan vi träffade verksamhetschefen och genomförde vår sista intervju.   

 Under intervjuerna kände vi oss välkomna och samtliga intervjupersoner visade 

ett stort intresse för vårt ämnesval. Under två av intervjuerna ringde verksamhetschefernas 

telefoner två gånger. I den första intervjun kände vi oss lite stressade efter ungefär halva tiden 

eftersom en av hennes anställda ringde och frågade om hon ville äta frukost med dem.  Under 

den sista intervjun blev vi avbrutna vid ett flertal tillfällen av att det kom in personal som 

pratade och gick genom lokalen eftersom det låg ett kontor i anslutning till samlingsrummet. 

Allt detta gjorde att vi blev avbrutna i våra intervjuer.  

 Då vi genomförde intervjuerna med två anställda inom det andra kommunala 

boendet, var det endast två av oss som medverkade på grund av föreläsning i skolan under 

samma tid. Resterande intervjuer har vi dock alla medverkat i vilket vi bestämde oss för 

eftersom vi ville att alla skulle ha god kännedom av det empiriska materialet. Vi var dock 

medvetna om att detta kunde skapa ett övertag i intervjuerna eftersom vi var tre och 

intervjupersonen var ensam. Som Bryman säger är relationen mellan intervjuare och 

intervjuperson hierarkisk och maktinriktad. Genom att vi ställer frågorna kommer 

intervjupersonerna i en underordnad position där vi förutsatte att hon skulle svara på dem.18 

Detta kan ha lett till att intervjupersonen inte kände samma öppenhet som om det enbart hade 

varit två i rummet. För att undvika att ge verksamhetschefen den känslan hade vi tydliga roller 

under intervjun där samtalet framförallt var mellan intervjupersonen och två av oss i gruppen 

                                                 
17 Bryman , A. (2002) s. 158 
18 Ibid. s. 315 
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medan den tredje antecknade och inte var lika aktiv. Detta hoppades vi skulle skapa en bra 

relation mellan oss och intervjupersonerna.  

 När vi skulle skriva ut våra inspelade intervjuer märkte vi att en av våra 

bandspelare hade dålig inspelningskvalitet vid vissa tillfällen. Vid vår sista intervju hade 

bandspelaren dålig ljudkvalitet vilket medförde att vi inte kunde transkribera den intervjun. Vi 

fick då istället i efterhand förlita oss på våra anteckningar och delar av det inspelade 

materialet. Detta har medfört att vi inte har använt denna intervju i lika stor utsträckning. Vi 

menar att den dåliga inspelningskvaliteten beror på miljön vi satt i vilket innebär att vi borde 

ha kollat upp vilken typ av miljö intervjun skulle genomföras i för att kunna anpassa vår 

utrustning efter det. Vi borde även ha testat vår utrustning i större utsträckning innan våra 

intervjuer än vad vi gjorde eftersom vi då hade vetat hur vi skulle använda den.    

 Vid transkriberingen av våra intervjuer delade vi upp arbetet så att vi alla tre 

skrev ut några intervjuer var. Det finns dock en risk med att olika personer skriver ut 

materialet menar Steinar Kvale19 eftersom olika människor tolkar svaren på olika sätt.20  

   

Källkritik 
I vår text om ledarskap använder vi oss av böcker som är skrivna av konsulter. Vi är 

medvetna om att de böckerna inte är akademiska utan skrivna för deras kunder. Vi tycker 

fortfarande att det är bra texter och har därför valt att ändå använda dem i vår uppsats.  

 Vi har använt ett flertal böcker som riktar sig till vinstmaximerande företag, 

vilket har gjort det svårt att använda dem i vår teori om såväl kommunal som privat 

verksamhet eftersom sättet att styra verksamheten skiljer sig åt i grunden.  

 Maslow lade grunden för motivationsforskning och påverkar än idag synen på 

motivationsforskning. Herzberg har i sin tur använt den i arbetslivet då han talar om 

motivations- och hygienfaktorer. Herzbergs tillämpning av teorin gjorde den intressant för oss 

att använda eftersom vi skriver om motivation i arbetet och inte för personer i allmänhet. De 

diskussionerna leder oss sedan vidare in på mer modern litteratur som tar upp motivation 

indelat i inre och yttre. 

 Trots att Scientific Management och Human Relationsteorierna utgår från 

produktionsverksamhet inom vinstmaximerande företag tycker vi ändå att vi kan använda oss 

av dem eftersom de har haft ett stort inflytande på hur ledarskap betraktas. Det finns 

                                                 
19 Steinar Kvale är verksam vid Psykologiska institutionen vid Århus universitet.  
20 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund. s. 150 
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avsevärda skillnader mellan verksamheterna som dessa studier utgick ifrån och den 

verksamhet som vi har studerat, vilket vi är medvetna om.  

 De artiklar som vi har använt oss av från Internet (ELIN och Google) har vi 

försökt vara kritiska mot. 

 Vid insamlandet av det empiriska materialet var det svårt att få en riktig 

verklighetsbild eftersom intervjupersonerna givetvis vill framställa sitt ledarskap och sin 

verksamhet på bästa sätt. Urvalet av undersköterskor gjordes dessutom av 

verksamhetscheferna själva, om vi hade fått göra urvalet kan vi tänka oss att vi hade hittat mer 

problematik i respektive verksamhet än vad vi nu fann. Trots att samtliga intervjuer var 

anonyma kan detta ha påverkat samtliga personers svar och då främst undersköterskornas.   

 

Läsguide 
Det första kapitlet är en inledande del där vi presenterar vår problemformulering, vårt syfte 

och våra frågeställningar samt vilken metod vi har använt i vårt uppsatsarbete. I det andra 

kapitlet går vi igenom det första av våra två teman, ledarskap. I det tredje kapitlet behandlar vi 

motivation och belöning. I det fjärde kapitlet redovisar vi vår empiri, analys och slutsats. Vi 

har där valt att slå ihop empiri och analys för det andra och det tredje kapitlet, det vill säga 

ledarskap samt motivation och belöning. Tillsist har vi en avslutande del i det femte och sista 

kapitlet där vi diskuterar våra slutsatser, våra egna reflektioner och summerar uppsatsen.   
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Kapitel 2 

Ledarskap 
 

 

I följande avsnitt kommer vi att se närmare på vilken roll ledaren har i organisationen. Vi 

börjar med att ge en historisk återblick till ledarskap genom de teoretiska skolorna Scientific 

Management och Human Relations. Hur kan ledaren påverka människor som arbetar i 

verksamheten? Finns det skillnader mellan manliga och kvinnliga ledarskapsstilar i en 

organisation och hur begränsas alternativt ges hon utrymme att handla beroende på om hon 

arbetar i en kommunalt eller en privat styrd organisation? 

 

Scientific Management & Human Relations 
Scientific Management är främst förknippat med Frederick W Taylor (1858-1917). Scientific 

Management tänkandet uppkom i USA under industrialismen, ledarna fick fria tyglar till att 

lösa de problem som industrialismen skapade. Scientific Managementteorin innebar att 

organisationsledning inte längre sågs som en medfödd talang utan som en vetenskap. Syftet 

var att se till att organisationen var så effektiv som möjligt, öka produktionen och att komma 

fram till ett mönster för arbetsuppgifterna så att onödiga rörelser kunde minimeras. 

Människan sågs som en maskin som kunde perfektioneras, därmed tillkom uttrycket ”man 

machine-systems”.21 Scientific Management anhängarna trodde att människan motiverades av 

två saker, först av fruktan och nöd och därefter önskan om överskott. Därför trodde de att det 

mest effektiva sättet att motivera sina medarbetare var ekonomiska och materiella belöningar. 

Då kunde arbetarna se sambandet mellan arbetet de gjorde och lönen de fick. De trodde inte 

på kollektiva löneförhandlingar eller fackföreningar, utan löneförhandlingen skulle ske enskilt 

mellan företaget och arbetaren beroende på vad han presterade. Scientific Management blev 

snabbt populär inom näringslivet men ganska snart såg man problemen med dessa idéer. De 

underordnade medarbetarna ansåg inte att de blev mindre slitna av sina effektiviserade 

                                                 
21 Flaa, Paul et al (1998) Introduktion till organisationsteori. Studentlitteratur, Lund, s. 33-34   
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arbetsrörelser. Den mekaniska människosynen väckte starkt motstånd eftersom den inte såg 

att människor hade känslor, attityder, privata mål och intressen. Deras teorier blev därmed allt 

mindre populära och andra teorier började ta över. Trots det lever många av deras idéer kvar 

än idag.22 

 En av de teorier som tog vid då Scientific Management blev mindre populärt är 

Human Relations som fick sitt genombrott år 1927 i de så kallade Hawthorne-experimenten, 

där undersökningarna utgick från Scientific Managements resultat. Huvuddragen i vad Human 

Relations teoretiker kom fram till är för det första att de fysiska, materiella variablerna inte 

hade någon betydelse för arbetet. Istället var det de sociala variablerna som spelade in, att 

arbetarna inte reagerar som individer utan som gruppmedlemmar och måste behandlas så. 

Även det första experimentet med effekterna av trötthet och enformighet etcetera visade att 

arbetarna blev effektiva om de fick uppmärksamhet av andra. Elton Mayo och hans 

medarbetare, som höll i experimenten, berättade hela tiden för arbetarna om syftet med sina 

experiment. Resultaten kan därmed förklaras med att arbetarna präglades av deltagande och 

ömsesidig kommunikation. Teoretikerna ansåg då att lösningen på de flesta 

organisationsproblem är deltagande och ömsesidig kommunikation. De ansåg även att det var 

de sociala belöningarna som exempelvis beröm, ökad självkänsla etcetera som hade större 

betydelse än de fysiska, materiella belöningarna.23  

 Även teorierna om Human Relations mötte motstånd, många ansåg att 

arbetarnas välfärd och trivsel är en uppgift för staten och inte för företagen. De underordnade 

organisationsmedlemmarna var kritiska eftersom de kunde se allianser mellan ledarna och 

Human Relations forskare. De ansåg inte heller att kommunikationen mellan över- och 

underordnade blev bättre utan att problemen kvarstod. Många ansåg också att det inte gick att 

bortse helt från de fysiska, materiella belöningarna, formella ledare och 

organisationsstrukturer.24        

                                                 
22 Flaa, P. et al (1998). s. 39 
23 Flaa, P. et al (1998), s. 43-46 
24 Ibid. s. 48-49 
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Olika typer av ledarskap 
”Jag tror att man måste ha ett stabilt psyke, jag tror att man måste vara stabil i sig 

själv. Man är inte så kaxig när det sitter trettio stycken emot en, jag är dock en 

människa”.25 

  

Enligt en av de privata verksamhetscheferna som vi intervjuade är ett av de viktigaste 

kriterierna för en bra ledare att vara stabil som människa då han som chef ofta hamnar i tuffa 

situationer som han måste kunna hantera. Anna Wahl med flera för en diskussion om en 

person är född till ledare eller om hon kan lära sig att bli en ledare. Ett perspektiv på det är 

egenskapsperspektivet som utgår från att vissa människor är naturliga ledare då de har vissa 

egenskaper.26 Rickard Normann27 skriver om handlingsmönster som ledarna ger sina 

medarbetare. Ett sådant handlingsmönster är att kunna bedöma människor. Vad är de 

motiverade att göra, hur mycket vill de satsa på sitt arbete och vad är deras ambitioner och 

förmågor? En annan handlingsförmåga är att kunna definiera barrikaderna, det gäller för 

ledaren att kunna förmedla de mål och värderingar som företaget står för så att medarbetarna 

inte tvivlar på vad som leder företaget till framgång. Denna kommunikationsstil anser 

Normann kan variera från ledare till ledare. Några vill uppmärksammas och ha ett synligt 

ledarskap, medan andra håller en lägre profil.28  

 Kerstin Bohlin29 skriver om att utvecklas till en bra ledare handlar om en inre 

process. En ledare ska kunna använda sig själv som instrument och inte kopiera andras 

ledarskap. Den inre processen handlar om att reflektera, vara sann mot sig själv, leva efter sin 

övertygelse, tydliggöra sina egna värderingar samt att respektera sig själv.30 

 Bohlin lyfter fram att det finns tre viktiga nyckelord för att fungera bra som 

ledare, nämligen duglig, tydlig och synlig. Att vara duglig handlar om att ha kompetens för 

det område som ska ledas. Kompetens är de färdigheter, kunskaper, erfarenheter, kontakter 

och värderingar som en ledare besitter. Bohlin anser att en ledare ska kunna bedöma de 
                                                 
25 Privat verksamhetschef 1 ♂ 
26 Wahl, Anna et al. (2001) Det ordnar sig – teorier om organisation och kön, studentlitteratur, Lund, s. 100 
27 Rickard Normann är professor och grundare av SMG – The service management group som specialiserade sig 
på strategiförändringar och affärsutveckling inom serviceindustrin. 
28 Normann, Rickard (1992) Service management – ledning och strategi i tjänsteproduktionen, Liber ekonomi, 
Malmö s. 206-208 
29 Kerstin Bohlin är författare men arbetar även med ledarskapsutveckling, mentorskap och att coacha chefer. 
Hon har skrivit boken Kvinna – chef – ledare.  
30 Bohlin, Kerstin (2006) Kvinna – Chef – Ledare. Handbok i professionellt kvinnligt ledarskap, 
kommunlitteratur, Höganäs. s. 7-8 
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kontakter hon behöver ta inom verksamheten, hitta nyckelpersoner och alliera sig med dem. 

Ledare ska även veta vilka värderingar de står för och få ut dem på ett konstruktivt arbetssätt 

till sina medarbetare. Det är viktigt för en ledare att i kommunikationen med sina medarbetare 

vara klar och tydlig. Det krävs att de talar ett språk som är tydligt och inte innehåller 

svårförståeliga formuleringar. Det blir då lättare för medarbetarna att förstå vad de ska göra. I 

denna kommunikation är det även viktigt för ledaren att inspirera, motivera och stödja sina 

medarbetare till egen utveckling. Tydlighet som ledare är enligt Bohlin grundläggande. Ju mer 

tydlig hon är ju lättare blir hennes ledarskap. En ledare ska vara tydlig med verksamhetens 

visioner och mål. Att vara synlig som ledare handlar först och främst om att vara synlig för sig 

själv, att veta vad hon vill med sitt ledarskap. Hon måste kunna se sambandet mellan 

verksamheten, visioner, etik, uppdrag och kompetensutveckling. Genom detta blir ledaren 

synlig för både sig själv och sina medarbetare. En ledare måste även vara lojal mot sin 

verksamhet eftersom hon är representant för den. De ska därmed inte tala illa om den 

oberoende av hur arbetsam den är.31 Positionen som verksamhetschefer innehar är vidare 

problematisk eftersom de har en position där de sitter mellan å ena sidan politiker och 

överordnade chefer å andra sidan medarbetare och brukare. I denna roll ska 

verksamhetschefen balansera kraven som ställs på måluppfyllelse och besparingar från 

politiker och överordnade samtidigt som de ställs mot medarbetarnas och brukarnas krav på 

en mer flexibel organisation och ökat medbestämmande.32   

 I Anders Larsons33 beskrivning av ledarskapsstilar lyfter han fram tre olika 

nämligen struktur, relation och förändring. Den första av ledarskapsstilarna är struktur vilken 

har stora likheter med Bohlins tankar om tydlighet i ledarskapet. Den innebär att ledaren styr 

med mål, ramar och detaljstyrning. Denna stil som innehåller mycket struktur fokuserar på 

produktionen och innehåller ingen kreativitet eller idérikt klimat utan den bygger på givna 

mönster och uppgjorda regler. Den andra ledarskapstilen är relation som handlar om 

förhållandet mellan ledaren och medarbetarna. Den bygger på de känslor, öppenhet och 

förtroende som finns inom organisationen. En sådan ledare är mer demokratisk, 

konfliktjämnande, hänsynsfull och konsekvent. Ledaren prioriterar relationer, vänlighet och 

visar hänsyn och respekt för sina medarbetare. Ledaren är mindre fokuserad på strukturer och 

mål och Larson menar att det kan leda till instabilitet. Den tredje ledarskapsstilen är 
                                                 
31 Bohlin, K. (2006 s. 10-13 
32 Wolmsjö, Maria (2005) Ledningsfunktion i omvandling – Om förändringar av yrkesrollen för första linjens 
chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen. Göteborg, Intellecta DocuSys. s. 37-38 
33 Anders Larsson är konsult och har arbetat i ett flertal verksamheter med att förbättra både ledarskap och 
arbetsklimat till verksamheter som varit fullständig kaos. Larson har skrivit boken Från ledarskap till vinst – 
med ett förbättrat humankapital.  
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förändring vilket handlar om sättet att ta beslut, risktagande och kreativitet. En sådan chef 

prioriterar vision och framtiden för organisationen och medarbetarna. Hon förmedlar nya 

idéer och uppmuntrar medarbetare att vara idérika. Larson lyfter fram en studie av Göran 

Ekvall (1990) som visar att förändringsinriktat ledarskap ger bättre förutsättningar för 

medarbetarnas trivsel, motivation och engagemang. Ekvall förklarar detta med att 

medarbetarna är mer medvetna om det som sker inom organisationen och vill vara med och 

påverka. I det relationsinriktade och strukturinriktade ledarskapet finns inte samma ambition 

hos medarbetarna.34  

 

Manliga & kvinnliga ledarskapsstilar 
Eileen Green och Catherine Cassell35 skriver om det berömda glastaket som innebär att 

kvinnor inte kan ta sig upp på de högre positionerna i organisationshierarkin. Kvinnor är 

fortfarande underrepresenterade på chefsnivå i organisationer. Green och Cassell skriver att 

även om antalet kvinnor har ökat i ledningspositioner så är det framförallt inom traditionella 

kvinnoyrken som de finns representerade.36  

 Både Bohlin, Drake och Solberg berättar att män och kvinnor organiserar sig på 

olika sätt. Manliga ledarskapsstilar kännetecknas av en strävan efter att framhäva olikheter 

och att ha en mer hierarkisk rangordning, medan kvinnliga ledarskapsstilar kännetecknas av 

en strävan efter samhörighet och att organisera sig i en plattare organisation. Bohlin anser att 

en ledare måste kunna agera utifrån båda organisationsformerna.37 Detta är något som även 

Drake och Solberg beskriver i sin bok där de också talar om att den kvinnliga ledarskapsstilen 

ofta utgår från mer integration än vad den manliga ledarskapsstilen gör. Detta innebär att den 

kvinnliga ledarskapsstilen kännetecknas av ett större intresse för sina medarbetares trivsel på 

ett mer funktionellt sätt än vad den manliga ledarskapsstilen gör. Att få in kvinnor på samtliga 

nivåer i en organisation kan öka trivseln och minska sjukfrånvaron. Detta kan i förlängningen 

leda till att företag säkrar miljön, effektivitet samt produktivitet. Kvinnlig ledarskapsstil kan 

motverka hög omsättning på personal genom att utveckla den mänskliga kompetensen i 

företaget, de bidrar även med alternativa tankesätt.38 I en annan studie, gjord av Kvitvik, om 

                                                 
34 Larson, Anders (2005) Från ledarskap till vinst – med ett förbättrat humankapital. Lund, KFS s. 16-20 
35 Eileen Green är professor vid University of Teesside och Catherine Cassell är docent i organisationsvetenskap 
vid Sheffield Business School.  
36 Green, Eileen & Cassell, Catherine (1996) Women Managers, Gendered Cultural Processes and 
Organizational Change. Blackwell Publishers Ltd. Vol. 3 Nr. 3 s. 168 
37 Bohlin, K. (2006) s. 16-17 
38 Drake, Irmelin & Solberg, Anne Grethe (1996) Kvinnor och ledarskap. Lund, Studentlitteratur. s. 47-48 
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vad som kännetecknar manliga och kvinnliga ledarskapsstilar kom hon fram till att kvinnor 

kännetecknas av att vara lyhörda, att de har en förmåga att föra en kontinuerlig dialog, visa 

entusiasm samt att kunna samarbeta. De manliga cheferna kännetecknades av att ha en 

analytisk förmåga, viljan att ha kontroll samt en strategisk, konkurrerande och självständig 

attityd.39 Larsson har i sin forskning kommit fram till att de manliga ledarskapsstilarna är mer 

fokuserade på struktur och att de kvinnliga är mer relationsinriktade som vi beskrev närmare i 

avsnittet av olika typer av ledarskapsstilar. Manliga ledarskapsstilar karakteriseras av att de 

ofta överskattar betydelsen av sitt ledarskap medan kvinnliga underskattar den. Vid 

överskattning av sitt ledarskap finns risken att medarbetarnas och ledarens uppfattning om 

organisationens mål och visioner skiljer sig åt. Om ledaren underskattar den kan hon få 

problem om medarbetarna önskar tydliga mål och ramar för sitt arbete. Därmed är det viktigt 

att ta hänsyn till en organisations mål och visioner och på så sätt se vilken typ av ledare som 

behövs.   

   

Ledarens roll i arbetsglädje 
En organisations ledare har en avgörande roll och är en viktig förebild för att skapa och stärka 

arbetsglädjen för de anställda.40 Att skapa arbetsglädje kan ge en rad positiva effekter för en 

organisation, bland annat kan det öka motivationen hos de anställda.41 Ledarens 

kommunikativa förmåga är av central betydelse för att kunna bygga goda relationer och öka 

medarbetarnas motivation.42 Ledningen måste därför underlätta för de ledare som vill arbeta 

för att främja arbetsglädjen på sin arbetsplats genom att varje ledare exempelvis ska ha ett 

rimligt antal anställda under sig. Att ha ett rimligt antal anställda är ofta en förutsättning för 

att skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och tar ansvar.43 För ledare inom den 

kommunala sektorn är det oftast tuffare då de har stora personalgrupper, begränsade 

befogenheter och otydliga roller. Det går mycket tid åt att sköta de administrativa uppgifterna 

vilket leder till mindre tid till personalen.44 

  

                                                 
39 Ibid. s. 277                                    
40 Angelöw, Bosse (2006) Arbetsglädje – att skapa större arbetslust. Studentlitteratur, Lund s. 23- 24 
41 Ibid. s. 17 
42 Angelöw, B. (2006) s. 23 
43 Ibid. s. 23-24 
44 Ibid. s. 24 
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Från kommunal till privat? 
Kommunal verksamhet styrs genom politiska beslut som ska följas av ledaren och de 

anställda i organisationen.45 Politiker kan uppfattas som problemskapande bromsklossar vid 

olika beslutsprocesser inom den kommunala sektorn. Lösningen på problemet kan till 

exempel vara organisationsförändringar i form av privatiseringar.46 Med privata verksamheter 

menas att en annan juridisk person än kommunen ansvarar för driften. Kommunen har dock 

kvar ansvaret för verksamheten genom att bland annat fastställa mål, besluta om insats och 

fastställa avgift. Kommunen har också ansvaret för att följa upp och kontrollera 

verksamheten.47  

 I början av 1980-talet ifrågasattes de ideal som hade dominerat organiserandet 

inom den kommunala sektorn. Det ansågs finnas brister i flexibilitet och kostnadseffektivitet 

vilket ledde till att det lanserades nya idéer om hur den kommunala sektorn borde organiseras, 

de så kallade New Public Managementtankarna. Detta synsätt innebär ett större 

marknadstänkande i den kommunala sektorn. Gustaf Kastberg48 refererar till Lars Nordgren 

(2003) som har utskiljt att New Public Managementtankarna kan vara lösningen på att kunna 

bedriva den kommunala sektorn mer effektivt samt att den enskilde medborgarens ställning 

gentemot förvaltningsorganisationen stärks.49 Brist på ekonomiska incitament leder till att den 

kommunala sektorn inte är maximalt effektiv med sina resurser eftersom det inte är ett 

prioriterat mål.50   

   

                                                 
45 Brander, Lars-Ove. Eriksson, Jonas. Palmheden-Kalms, Eva. (2001) Rekrytera och behålla –en utmaning. 
Svenska kommunförbundet. Ljungbergs Tryckeri AB, Klippan. s. 9-10, 53 
46 Blom, Agneta P. (1994) Kommunalt chefskap – en studie om ansvar, ledarskap och demokrati. s. 41 
47 Bergstrand, Bengt Olof, Hermansson, JanÅke. (1998) Äldreomsorgen inför 2000-talet – kvalitet, 
handläggning och bemötande. Bokförlaget Kommunlitteratur, Höganäs. s. 50   
48 Gustaf Kastberg är verksam vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet. Hans avhandling är 
Kundvalsmodeller.  
49 Kastberg, Gustaf (2005) Kundvalsmodeller – En studie om marknadsskapare och skapande av marknader i 
kommuner och landsting. Kompendiet, Göteborg. s. 9-10  
50 Hällstén, Freddy & Tengblad, Stefan et. al. (2006) Medarbetarskap i praktiken. Studentlitteratur, Lund. s. 57 
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Kapitel 3 

Motivation & Belöning 
 

I detta avsnitt kommer vi att börja med att redogöra för hur motivationsforskningen har sett ut 

historiskt genom motivationsteorier av Maslow och Herzberg. Forskningen har idag 

utvecklats till att handla mer om personligt ansvar och feedback, organisationens mål som ett 

sätt att skapa motivation samt hur belöningar kan motivera de anställda. Vilka är de 

grundläggande behoven för motivation? Vad det är som driver och motiverar människor att 

göra ett bra arbete och hur kan en ledare sedan använda sig av den kunskap då hon ska 

motivera och belöna sin personal? 

 

Maslows behovshierarki & Herzbergs tvåfaktormodell 
Den vanligaste teorin om människors grundläggande behov är Abraham H Maslows51 

behovstrappa. Han utvecklade A theory of human motivation vilket går ut på att människans 

behov går i trappsteg vidare uppåt, i form av en hierarki eller trappa. Hierarkins lägsta nivå är 

de fysiologiska behoven vilket innebär att människan är i behov av mat, vatten och sömn och 

så vidare. Det krävs att dessa behov uppfylls för att en människa ska känna sig trygg och 

älskad. Om detta behov uppfylls går människan vidare till nästa steg i hierarkin vilket är 

behov av säkerhet som innebär att hon exempelvis ska känna sig trygg, stabil, fri från oro och 

ängslan. När dessa behov är uppfyllda går det över till sociala behov som är att ge och få 

kärlek, vänner, barn och familj. Nästa steg i hierarkin är behovet av självkänsla som handlar 

om att tillfredsställa sitt egna jag, känna styrka, prestationsförmåga och så vidare. Brist på 

dessa behov skapar en känsla av svaghet och hjälplöshet. Det sista steget i Maslows 

behovshierarki är behovet av självförverkligande. Även om alla tidigare steg är uppfyllda kan 

en människa inte känna sig helt tillfredsställd och lycklig utan att göra det han är ämnad att 

göra. 52 Som Maslow uttrycker det ”What a man can be, he must be”.53  

                                                 
51 Abraham H Maslow var en amerikansk psykolog som var verksam vid Brandeis University i New York. 
52 Maslow Abraham (1970) Motivation and personality. Andra upplagan Harper & Row, Publishers Inc. New 
York. Kap. 4  
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 För att kunna använda Maslows behovshierarki i arbetslivet har Frederick 

Herzberg54 utformat en arbetsmotivationsteori. Herzbergs arbetsmotivationsteori bygger på 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna är knutna till de behov som 

finns i den övre delen av Maslows behovshierarki, till exempel prestationer, uppskattning, 

ansvar, växande och utvecklingsmöjligheter. Om motivationsfaktorerna finns i arbetslivet och 

dessa tillfredställs, skapas det trivsel samt möjlighet för individen att känna motivation för en 

uppgift. Hygienfaktorerna är knutna till den nedre delen av Maslows hierarki. De består av 

fysiska och sociala arbetsförhållanden, löneförhållanden, status och arbetsmiljö. Faktorerna är 

förhållanden som måste uppfyllas för att en individ inte ska vantrivas på sin arbetsplats. För 

organisationen är det viktigt att både motivations- och hygienfaktorerna påverkas samtidigt. 

En hygienfaktor som lön kan till exempel vara en orsak till att en medarbetare byter till en 

annan arbetsplats.55 

 Professorn och författaren Gier Kaufmann och psykologen Astrid Kaufmann56 

tar upp en studie av Porter som testat Maslows teorier. Studien visar till exempel att 

människor som arbetar i en lägre organisationsnivå enbart kan tillfredsställa de tre första 

behoven. Människor som arbetar på högre organisationsnivåer har större möjligheter att 

tillfredsställa de högre behoven. Detta ger stöd åt Maslows teori. Kaufmann och Kaufmann 

kritiserar dock själva teorin och menar att en person kan röra sig upp och ner i Maslows 

hierarki beroende på vad hon gör, vi kan därmed tillfredsställa ett högre behov utan att ha 

tillfredsställt ett lägre. De tar upp exempelvis anorektiker som enbart tänker på sitt utseende 

och social uppskattning medan de försummar sina fysiologiska behov.57 Maslow anser att vi 

människor måste tillfredställa våra behov i varje steg innan vi kan gå vidare. Vi är kritiska 

mot detta och anser, precis som Kaufmann och Kaufmann skriver, att människan kan röra sig 

upp och ner i hierarkin. Det finns människor som har fysiologiska och sociala behov 

tillfredställda men som kanske inte känner trygghet i sin tillvaro och därmed känner ängslan 

och oro. De har då inte fått behovet av trygghet tillfredställt men ändå kunnat tillfredställa 

behovet av socialt liv som enligt Maslow är nästa steg efter behovet av trygghet.  

                                                                                                                                                         
5353 Maslow A. (1970) s. 46 
54 Frederick Herzberg var psykolog och gav ut boken ”The Motivation To Work”. 
55 Samuelson, Lars A et al (2001) Controllerhandboken. 7:e upplagan. Tabs, Småland. s. 114 samt Kaufmann, 
Geir & Kaufmann, Astrid (2005) Psykologi i organisation och ledning. Andra upplagan. Studentlitteratur, Lund.. 
69-71 
56 Geir Kaufmann är professor i organisationspsykologi, tidigare professor i ledarskap och i kognitiv psykologi. 
Astrid Kaufmann är psykolog samt specialist i klinisk psykologi.  
57 Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2005) s. 55-56 
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Ansvar & feedback som motivation 
Bo Jäghult58 skriver att de allra flesta tycker att det är stimulerande och intressant att ta eget 

ansvar. Att få ett ökat ansvar allteftersom en person utvecklas är ofta än mer motiverande.59 

Att få uppskattning och återkoppling på sitt utförda arbete är också viktigt för att göra ett bra 

arbete. Får personalen inte denna uppmärksamhet leder det till att de upplever en hög 

arbetsbelastning, som i sin tur leder till stress och ohälsa.60 I en undersökning av Tengblad 

med flera har han kommit fram till att kommunalt anställda känner sig lite mer uppskattade av 

sin närmsta chef vad gäller kvalitet på feedback och engagemang i medarbetarens sociala 

situation och utveckling, jämfört med dem som var privatanställda.61 Carole Bolster62 

hänvisar till Catherine Jacobson som i sin artikel menar att ledare ska ge mer positiv än 

konstruktiv feedback samt att det är viktigt att den ges så fort som möjligt efter att händelsen 

inträffat. Skulle den anställde behöva förbättra sig är även det viktigt att förmedla.63  

 Lönepolitiken fungerar, ur arbetsgivarens synvinkel, då den blir ett medel för att 

styra verksamheten mot de mål som har satts upp. För att få en väl fungerande lönepolitik är 

det viktigt att klargöra vilken utveckling och vilka insatser som behövs för att nå uppsatta 

mål. Det är först då verksamheten kan värdera resultatet. Det är även viktigt eftersom ledaren 

då kan klargöra vad den enskilde medarbetaren ska göra för att få en bättre löneutveckling.64  

 Motivation är individuellt vilket innebär att det som motiverar en person inte 

behöver motivera en annan. Vad som motiverar en person kan också skilja sig över tiden och 

omständigheterna.65 Rodney Hall66 menar på samma sätt att motivationen för en person ändrar 

sig under hennes karriär.67 Det är därför, enligt Burand, viktigt att chefer i organisationen har 

flera motivationsförslag för en grupp och att de även pratar med de anställda för att ta reda på 

hur de vill bli kompenserade.68  

 

                                                 
58 Bo Jäghult är konsult i ledarskapsutveckling 
59 Jäghult, B. (2005) Morötter –En bok om bonus, beröm och andra belöningar. UtvecklingsPlan/Bo Jäghult, 
Stockholm. s. 184 
60 Angelöw, B. (2006) s. 33  
61 Hällstén, F. & Tengblad, S. (2006) s. 57 
62 Carole Bolster är chefredaktör på Healthcare Financial Management. 
63 Bolster, Carole J. (2007) Take this job and love it. Healthcare Financial Management Vol. 61, nr 1. s. 58 
64 Brander, L-O. et al (2001) s. 54 
65 Burand, Chris (2005) What works when it comes to employee motivation. American Agent & Broker Vol. 77, 
nr 6. s. 8 
66 Rodney Hall arbetar som senior partner på The Talon Group.  
67 Hall, Rodney (2006) Motivation and Loyalty. Professional Builder. Vol. 71 Nr. 6 s. 15 
68 Burand, C. (2005) s. 8 
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Organisationens mål som ett sätt att skapa motivation 
Ett sätt för verksamhetschefen att motivera sina medarbetare kan vara att kommunicera 

organisationens mål. Anställda måste veta vart organisationen är på väg, vilket mål den har, 

för att kunna hjälpa verksamheten framåt. En fördel som en organisation kan få om de låter de 

anställda vara med i processen då verksamhetens mål fastställs är att de blir en partner i att nå 

framgång. Detta till skillnad från om ledningen själva sätter målen vilket lätt leder till att 

personalen inte tycker att målen är uppnåbara och realistiska.69 Roman Nelkov menar i likhet 

med Burand att det är svårt att få medarbetarna att arbeta för en vision som formulerats av 

ledningen eftersom medarbetaren inte kan följa något som hon inte har förståelse för eftersom 

det är långt ifrån deras arbetsrutiner.70 Om ledningen involverar personalen tror de starkare på 

målen. Det kan i sin tur leda till att de tror mer på att målen är uppnåbara och gör lite mer för 

att nå framgång.71 På samma sätt föreslår Ingvar Bengtson72 att företag ska bygga upp en 

vinnarkultur, så som idrottslag, där de skapar en gemensam värdegrund som gör att 

medarbetarna känner sig delaktiga och kämpar tillsammans för att nå gemensamma mål.73 Det 

som inom företagsvärlden kallas för organisationskultur. Nelkov menar att en verksamhets 

vision, som har formulerats med hjälp av hela organisationen och som tar hänsyn till den 

enskildes värderingar, har en bra förutsättning att bli meningsfull för medarbetarna. Det kan 

dock vara svårt för en ledare att få personalens meningsskapande att stämma överens med 

organisationens vision. Många företag menar att det är viktigt att implementera en vision som 

en del av det dagliga arbetet och sedan mäta det önskade beteendet. På så sätt blir visionen 

meningsfull för både medarbetarna och organisationen.74 

 Kotter skriver att motivera människor under en kort period inte är någon 

svårighet, det som är svårt är att motivera dem under en längre tid. Chefen måste vara tydlig 

med företagets mål och kontinuerligt förmedla dem till personalen för att kunna motivera 

dessa. När cheferna ska kommunicera målen måste de se till att förmedla detta på ett 

spännande sätt så att personalen känner sig entusiastiska och att få dem att tycka att målen 

stämmer överens med deras egna värderingar.75  

                                                 
69 Burand, C. (2005) s. 8 
70 Nelkov, Roman (2005) Visionärt ledarskap – Vad är det? Ledare I Vården. Nr. 4 s. 14-15 
71 Burand, C. (2005) s. 8 
72 Ingvar Bengtson är [0]beteendevetare och VD på ett konsultföretag samt före detta elitseglare. Han ingår i 
Sveriges Olympiska kommittés grupp av mentala rådgivare.  
73 Bengtson, Ingvar (2001) Ketchupeffekten – Utveckla laganda, ledarskap och motivation – med 
resultatgaranti! AiT, Falun. s. 13 
74 Nelkov, R. (2005) s. 14-15 
75 Kotter, John P (1990) A force for change – How leadership differs from management. The free press, New 
York. s. 72   
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Belöning som ett sätt att motivera 
Nu ska vi behandla hur belöning kan användas som ett sätt att motivera medarbetarna. 

Belöning kan delas upp i inre och yttre. Med inre belöning menar Jäghult att medarbetaren 

själv får fatta beslut som rör den egna personen och får vara med i beslutsfattande där hon 

påverkas.76 Catharina Nasenius77 gör samma indelning som Jäghult mellan yttre och inre 

belöningar och förklarar dem på följande sätt. Inre belöningar menar hon är den inre 

tillfredsställelsen, det kan handla om att tycka om sina arbetsuppgifter, gemenskap med 

arbetskamraterna, att tycka att arbetet är utvecklande och så vidare. De yttre belöningarna 

menar hon är ekonomiska, så som lön, bonus, utdelning av aktier i företaget etcetera eller icke 

ekonomiska vilka kan knytas an till statussymboler så som titel eller eget rum.78 En annan 

indelning som har gjorts menar att det finns tre olika typer av belöningar. Den första är, i 

likhet med ovanstående, monetära i form av högre lön och befordran. Den andra är icke-

monetära medel så som jobbsäkerhet och arbetstider. Den tredje indelningen som görs är 

relationsinriktad vilket innebär möjligheterna för personalen att delta i sociala aktiviteter med 

varandra, med sin chef och även med brukarna.79   

Adrian Furnham80 menar att om ett företag vill uppnå effektivitet måste de mäta 

det, förstå processen och sätta mål och visioner som sedan belönas. Det måste finnas ett klart 

samband mellan ansträngning och belöning för att det ska vara meningsfullt att belöna 

personalen. Privata entreprenörer skulle snart sluta ge belöningar om de inte trodde att det 

ledde till bättre effektivitet. För vissa personer spelar det ingen roll hur stor moroten är, de 

finner ändå ingen motivation. Furnham uttrycker att mottot ska vara ”be happy here or be 

happy elsewhere”.81 Burand föreslår därför att organisationer ska upprätta ett minimum för 

vad de anställda ska prestera. Om de inte lyckas uppnå målet är de förmodligen i fel yrke och 

bör byta eftersom de kan göra mer nytta någon annanstans där de finner motivation och 

                                                 
76 Jäghult, B. (2005) s. 163 
77 Catharina Nasenius är skådespelare, psykolog och VD för företagsinstitutet Vardagens Dramatik AB. Hon 
arbetar med ledarskapsutveckling på internationell nivå och vidareutveckla arbetsgrupper inom 
hemtjänstpersonal i Sverige. 
78 Nasenius, Catharina. (1986) Vardagens dramatik – en bok om arbetslivets psykologi. Utbildningsförlaget 
brevskolan, Stockholm. s. 26. 
79 Borzaga, Carlo & Tortia, Ermanno (2006) Worker Motivations, Job Satisfaction, and Loyalty in Public and 
Nonprofit Social Services. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 35; 225. s. 30 
80 Adrian Furnham är professor i psykologi vid University College i London och har författat 48 stycken böcker.  
81 Furnham, Adrian (2006) Pouring Money Down the Drain? The British Journal of Administrative Management. 
s. 27 
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arbetsglädje. På detta sätt vinner både den anställde och företaget på att personen byter 

arbete.82 

 Carole Bolster menar att pengar är en vanlig förmån i arbetet, människor är inte 

rädda för att säga vad de anser vara rättvis kompensation för deras arbete men de vill även ha 

andra saker. Detta kan till exempel vara erkännande av att ha utfört ett bra arbete, möjligheter 

att utvecklas, bra arbetsförhållanden och ett stödjande team.83 

 Jenkins med flera undersökte sambandet mellan ekonomisk stimulans och 

prestationernas kvalitet och kvantitet. De kunde inte se något samband mellan ekonomisk 

stimulans och kvalitet men däremot såg de en klar effekt mellan ekonomisk stimulans och 

kvantitet. Slutsatsen blir därmed att ekonomisk stimulans påverkar hur mycket vi arbetar men 

inte kvaliteten på det vi utför. Svårigheten är dock att säga vad det är i belöningen som ger 

resultat, den faktiska materiella belöningen eller det symboliska värdet av att någon visar en 

person uppskattning.84 Jäghult skriver att det enbart är inre belöningar som ger bestående 

förändringar. Han menar dock att det ideala, om det finns något sådant, är en kombination av 

yttre och inre belöningar.85 

 Carlo Borzaga och Ermanno Tortia86 hänvisar till Bacchiega och Borzaga (2001, 

2003) som menar att icke-vinstmaximerande verksamheter är komplexa och syftar till att 

locka medarbetare som inte främst drivs av monetära belöningar. Olika studier har visat att de 

som arbetar i en icke-vinstmaximerande verksamhet har starkare motivation och högre 

tillfredsställelse genom att de känner att de utför ett meningsfullt arbete. Detta trots att de 

generellt har lägre lön, låg personalbemanning, lite resurser samt hög arbetsbelastning. Det 

visade sig att de var mer nöjda i denna typ av verksamhet jämfört med andra organisationer, 

trots att de monetära belöningarna generellt sett var lägre. Att motivera är viktigt för att öka 

medarbetarnas motivation eftersom det leder till att medarbetarna är mer lojala mot 

organisationen. Detta minskar personalomsättningen vilket gör att verksamheten kan bygga 

upp humankapitalet i organisationen och därmed stärka ett förtroendeförhållande internt.87   

  

 

                                                 
82 Burand, C. (2005) s. 9 
83 Bolster, C. (2007) s. 56 
84 Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2005) s. 60-61 
85 Jäghult, B. (2005) s. 48 
86 Carlo Borzaga är professor i ekonomi vid University of Trento, Ermanno Tortia är forkardocent vid samma 
universitet.   
87 Borzaga, C. et al (2006) s. 226-228 
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Kapitel 4 

Empiri & Analys 
 

Under detta avsnitt presenterar vi vår insamlade empiri och knyter den till den tidigare 

redovisade teorin och gör en analys. Vi börjar med att ge dig som läsare en kort bakgrund till 

hur utvecklingen har sett ut i Sverige inom äldreomsorgen samt berättar om de verksamheter 

som utgör vårt empiriska material samt kort om våra intervjupersoner.  

 

En kort bakgrund till dagens äldreomsorg 
Under 1200-talet fanns det nedskrivet i landskapslagarna om barns skyldighet att ta hand om 

sina gamla föräldrar, för vilket de kunde dömas till böter om de inte gjorde. För dem som 

hade egendom fanns däremot möjligheten att köpa sig vård.88 Det var genom den katolska 

kyrkan som den första hjälpen för äldre organiserades. Genom att de fick gåvor från 

befolkningen kunde de ta hand om de äldre, fattiga och sjuka. År 1763 bestämdes det genom 

en ny lag att varje socken var skyldiga att ta hand om sina fattiga, att ansvaret gick från 

statligt till kommunalt berodde förmodligen på att möjligheterna att kontrollera behoven var 

lättare på denna lägre nivå. Ansvaret för fattigvården skulle sedan, fram till 1918, växla 

mellan att vara reglerat i lag, att kommunerna och staten skulle ansvara för den, till att vara en 

fråga om barmhärtighet från människor. År 1918 inrättades dock ålderdomshem, så kallade 

fattigvårdsanstalter, i kommunerna vilka skulle godkännas av länsstyrelsen. Eftersom 

ålderdomshemmet skulle ha en karaktär av att vara ett hem begränsades också antalet 

människor som skulle bo där till 45 personer.89 År 1992 antogs den så kallade ädelreformen 

vilken fastslog att kommunen har det samlade ansvaret för äldreomsorgen vilket reglerades i 

Socialtjänstlagen.90 Kommunen har enligt denna lag det yttersta ansvaret för dem som vistas i 

kommunen så att de får det stöd och den hjälp som de behöver.91 Om kommunen tecknar avtal 

med andra parter som ska driva delar av deras verksamhet är det då viktigt att några 
                                                 
88 Holgersson, Leif & Grönwall, Lars (1993) Arbete med äldre och funktionshindrade. Förlagshuset Gothia, 
Stockholm. s. 7 
89 Ibid. s. 8-12 
90 Ibid. s. 44 
91 Ibid. s. 21 
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huvudprinciper fastslås. Detta gäller målen för verksamheten, hur den enskildes rättssäkerhet 

ska garanteras samt kommunens möjlighet till insyn och kontroll av verksamheten.92  

Verksamhetschefen har ett samlat ansvar för den verksamhet som bedrivs, bland annat krav 

på patientsäkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet men kan välja att delegera enskilda 

uppgifter till sina medarbetare.93 

 

Kort bakgrund om verksamheterna 
Det privata vårdbolag som vi besökte etablerade sig i slutet av 1980-talet och har sedan dess 

expanderat genom att de har köpt upp andra privata entreprenörer och finns idag etablerade på 

ett 70-tal orter i Sverige och är ett av de ledande vårdbolagen i landet. De driver även 

verksamhet i Norge och Danmark. De kommunala verksamheterna som vi har besökt ligger i 

Helsingborgs stad. Verksamheterna inom kommunen är indelade i fem geografiska områden 

norr, väster, öster, syd och centrum. De verksamheter som vi har besökt ligger inte inom 

samma geografiska vårdområde men är ändå sammankopplade på grund av att de befinner sig 

i samma kommun. Totalt arbetar det 2 800 inom äldrevården i Helsingborgs stad. 

 

Våra intervjupersoner 
I vår uppsats har vi valt att låta våra intervjupersoner vara anonyma. Här nedan beskriver vi 

dock kort intervjupersonerna så att läsaren ska kunna få en bild av dem och deras erfarenhet. 

Fortsättningsvis kommer vi att benämna våra intervjupersoner efter nedan angivna 

förkortningar. 

• Kommunal verksamhetschef 1 (KV1♀): Kvinnlig verksamhetschef i kommunal 

verksamhet. Arbetat 30 år inom vården, utbildad sjuksköterska. Har enbart arbetat 

inom kommunal verksamhet. 

• Kommunal verksamhetschef 2 (KV2♂): Manlig verksamhetschef i kommunal 

verksamhet. Utbildad sjuksköterska, har arbetat med ledningsuppdrag. Tidigare primär 

regionchef på ett privat vårdföretag. Är sedan ett halvår tillbaka anställd inom 

kommunal verksamhet.      

                                                 
92 Holgersson, L. et al (1993) s. 39 
93 Ibid. s. 39 
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• Privat verksamhetschef 1 (PV1♂): Manlig verksamhetschef inom privat verksamhet. 

Underskötare i grunden. Utbildad i arbetsledning inom den sociala sektorn. Tidigare 

anställd inom kommunal verksamhet.    

• Privat verksamhetschef (PV2♀): Kvinnlig verksamhetschef inom privat verksamhet. 

Socionom i grunden, har arbetat som kurator men även drivit egen rörelse. Började 

som verksamhetschef på sitt nuvarande arbete för drygt ett år sedan när den 

verksamheten startades upp.  

 

 

Jag är ledare men även en människa 

 

”Som chef måste man tycka att det är roligt att umgås” 

 

Citatet ovan är från vår intervju med PV1♂ som menade att det är motiverande för honom att 

se sin personal utföra arbetet på det sätt de kommit överens om. Även att umgås med 

personalen på frukosten motiverade honom eftersom det gav honom den ”skarpa bilden från 

verkligheten”. Under följande empiriska avsnitt kommer vi att se vilka egenskaper som är 

viktiga för en ledare inom äldreomsorgen att besitta och utveckla.  

 I våra intervjuer med verksamhetscheferna märkte vi tydliga skillnader på hur de 

var som ledare och hur de såg på sitt eget ledarskap. PV1♂ berättade att det enligt lag krävs 

utbildning för att få arbeta som verksamhetschef i Sverige. Det förutsätter därför att ledaren 

har den kompetens som Bohlin menar är ett av de tre nyckelorden för att lyckas som chef, 

nämligen att vara duglig. Samtliga verksamhetschefer som vi intervjuade hade en utbildning 

inom vård bakom sig samt erfarenhet från att själva ha arbetat inom vården vilket innebär att 

de har bra kunskaper inom området. Alla verksamhetschefer talade också om att de tyckte om 

att arbeta med människor och att det var därför de hade valt att utbilda sig till 

verksamhetschefer. Det gemensamma intresset för människor skapar en tydlig 

värderingsgrund. Som verksamhetschef inom äldreomsorgen har de en position där de sitter 

närmast medarbetarna och har ledningen ovanför sig. De ska följa direktiv som beslutas högre 

upp i organisationen samtidigt som de ska tillvarata personalens och brukarnas intressen. 

KV1♀ uttryckte det: 
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”/…/ det viktigaste är inte att se mig som chef och att man ska ha respekt utan det 

vikiga är att vi får arbetet gjort på ett bra sätt”.  

 

PV1♂ uttryckte dock sin syn på ledarskap lite annorlunda:  

 

”Det kommunikativa ledarskapet, jag tycker om det kommunikativa /…/ dels tror jag 

på ordning och reda i organisationen. Tydliga riktlinjer, folk ska veta vad som är 

tillåtet och vad som inte är tillåtet”.  

 

Han menade därmed att han måste ha ett tydligt ledarskap där han ger klara signaler till 

personalen, att han vet vad han gör för att personalen ska tro på honom. Om han inte är tydlig 

i sitt ledarskap och med målet för verksamheten blir personalen förvirrad. Detta ligger nära 

det som Bohlin och Larson talar om med tydlighet och struktur samt att vara synlig som 

ledare. En ledare måste också vara tydlig med verksamhetens mål och visioner. PV2♀ 

menade att om hon märkte att någon i personalen inte hade samma mål och värderingar som 

verksamheten, pratade hon med dem och förtydligade hur hon menade för att få in dem på rätt 

spår igen. Målet för verksamheten är ett sätt för ledaren att motivera sin personal, vilket vi 

skriver om under rubriken Mål och deltagande. En annan av Larsons ledarskapsstilar är 

relationsinriktat ledarskap som bygger på känslor, öppenhet och förtroende. Samtidigt som 

PV1♂ menade att struktur och tydlighet är viktigt i ledarskapet sa han även:  

 

”Jag är en engagemangsmänniska, jag går mycket på det här personliga /…/ jag går 

mycket på känsla.”  

 

Han menade då att de i personalen som visade ett stort engagemang och flexibilitet kunde 

utvecklas inom hans verksamhet. Bohlin förespråkade att hitta nyckelpersoner i företaget och 

sedan bygga verksamheten kring dem.94 Inom den privata verksamheten delade 

verksamhetschefen ut ett så kallat teamledaransvar vilket vi menar är ett sätt för ledaren att 

bygga upp organisationen kring dessa nyckelpersoner. Teamledaransvaret innebär att en 

undersköterska får ett utökat ansvar för sin avdelning, där hon tillsammans med 

sjuksköterskan och verksamhetschefen har ett gemensamt ansvar för verksamheten. Enligt 

Jäghult är det motiverande att få ett ökat ansvar allteftersom en person utvecklas. Detta ser vi 

                                                 
94 Bohlin, K. (2006) s. 7-8 
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tydligt med teamansvaret som en undersköterska kan tilldelas då hon uppfyller vissa kriterier 

som verksamhetschefen har.   

 

”Jag ser vem som kommer och går, jag sitter här och lurar som en gädda i vassen.” 

 

Samtliga verksamhetschefer som vi träffade var placerade på boendet de ansvarade för. 

KV1♀, som vi citerade här ovan, tyckte att det passade henne bäst att sitta på boendet 

eftersom hon då är djupt inne i verksamheten och på så vis har kontakt med sin verksamhet, 

såväl med personalen, vårdtagarna och de anhöriga. Detta var något som samtliga 

verksamhetschefer betonade. KV2♂ betonade vikten av att alltid vara närvarande för dem 

som arbetar, att synas, att vara tillgänglig, kanske inte alltid fysiskt eftersom det kan vara 

svårt men att han finns till om de behöver honom. Han ville upplevas som en så vanlig person 

som möjligt och det skulle vara möjligt för vem som helst att komma fram och prata med 

honom när som helst. PV1♂ berättade att han alltid fanns tillgänglig på sin mobiltelefon, även 

om det är sjuksköterskan som hade det yttersta ansvaret för den dagliga omvårdnaden.  

 

Den styrande mannen & den närvarande kvinnan 
 

”Närvaro, att man bryr sig, jag kan hämta kaffe till all personal, jag vet vad de har i 

kaffet. Vilka familjeförhållanden de har, om de har personliga problem på gång, jag 

försöker vara omsorgsfull genom att fråga hur det är /…/”  

 

Detta var hur KV1♀ såg på sitt ledarskap. Att hon vet vad samtliga i hennes personal vill ha i 

kaffet visade enligt henne själv att hon står nära personalen och känner dem på ett mer 

personligt sätt. PV2♀ uttryckte det: 

  

”/…/ Jag är väldigt relationsorienterad genom att jag känner dem, kan läsa dem, hur 

de mår /…/”.  

 

De båda, ovan citerade, verksamhetscheferna uttrycker den nära relation de har till sin 

personal. Detta kan även kopplas till det som Bohlin skriver om manliga och kvinnliga 

ledarskapsstilar där den kvinnliga stilen strävar efter samhörighet och en mer platt 

organisation än den mer manliga. KV1♀ sa också att:  
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”Det viktiga för mig är inte att få rätt och banka i bordet utan det viktiga för mig är 

att alla blir nöjda.”  

 

PV2♀ visade också på sin kvinnliga ledarskapsstil då hon berättade:  

 

”Jag tycker att det är roligt att gå till jobbet, att vara med och påverka, det blir bra 

det man gör tillsammans, så är det i team.”  

 

Att PV2♀ säger att hon vill arbeta i team tyder på den platta organisationen som hon vill 

skapa. Hon vill vara på samma nivå och inte utmärka sig för mycket från sin personal. PV1♂ 

sa däremot att han tycker om att vara med och påverka och bestämma. Han tycker om 

organisation och ledarskap, han vill ha tydliga riktlinjer med tydlighet i vad personal får och 

inte får göra, vilket Drake och Solberg skriver är typiskt för manliga ledarskapsstilar.95  

 Inom äldreomsorgen, vilket är ett kvinnoyrke, kan vi se att det finns många 

kvinnor representerade till skillnad från andra branscher där männen är överrepresenterade på 

ledarposition. Därmed kan vi inte se att glastaket, vilket stoppar kvinnor från att nå 

ledarpositioner, finns inom äldreomsorgen.   

 

Kommunikativt ledarskap 
 

”/…/ Det är viktigt att man upplevs som lättkommunicerad, vem som helst ska kunna 

komma fram och snacka med mig, att man finns där, att man bryr sig” 

 

KV2♂ betonade starkt det kommunikativa ledarskapet, precis som det står i citatet ovan, där 

han menade att han gärna för diskussioner med sin personal. Det kommunikativa ledarskapet 

är något som poängteras såväl i teorin som av våra intervjupersoner. Normann menar, i likhet 

med det som Angelöw skriver om kommunikation och arbetsglädje, att en ledare ska kunna 

förmedla de mål och värderingar som företaget står för så att medarbetarna inte tvivlar på vad 

det är som leder företaget till framgång och för att kunna bygga relationer med medarbetarna. 

Detta kan dock variera från en ledare till en annan. Vissa vill uppmärksammas och ha ett 

                                                 
95 Drake, I. Solberg, A-G. (1996) s. 277 
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synligt ledarskap medan andra håller en låg profil.96 KV1♀ och PV1♂ brukade båda delta i 

förmiddagsfikat med personalen, båda menade att det är en viktig del för att förstå hur 

personalen verkligen mår och att verksamhetschefernas närvaro där uppskattades. De kunde 

då få en bild av personalen som inte var möjlig att få då de enbart mötte dem i korridoren. 

PV1♂ uttryckte sin närvaro vid fikat på följande sätt:  

 

”Det hör man ju när man sitter och fikar med dem, då hör man ju de där skarpa 

bilderna från verkligheten som jag inte får när jag sitter på mitt kontor.”  

 

Privat & kommunal verksamhet 
 

”/…/ Ni får inte tro att jag är negativ till kommunen men jag kan se fördelarna med 

att vara privat, för att vi kan då sätta igång bollen direkt.” 

 

Som PV1♂ uttrycker i citatet ovan är beslutsfattandet i kommunal sektor inte lika flexibelt 

som i privata organisationer då politiker ska involveras i processen.97 Det var framförallt 

PV1♂ som betonade de stora skillnaderna i flexibilitet i privata och kommunala 

verksamheter, något som han hade personlig erfarenhet från. PV2♀ hade endast arbetat inom 

privat verksamhet men såg ändå skillnaden i beslutsprocessen genom att politiska beslut tar 

längre tid. KV2♂ hade tidigare arbetat inom privat verksamhet och han ansåg att 

möjligheterna var större inom den privata sektorn och att det inte var lika styrt med 

exempelvis budget som det är i den kommunala verksamheten, att hela processen såg 

annorlunda ut. Han uttryckte det:  

 

”/…/ Nu kommer jag från ett privat vårdboende och där har man otroligt mycket 

större möjligheter /…/.”  

 

KV2♂ sa också att hans erfarenhet var att människor inom den privata sektorn pratade mer 

om pengar i sina diskussioner än vad han upplevde att de gjorde i den kommunala 

verksamheten. För att kunna skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och tar ansvar 

krävs det enligt Angelöw att ledaren har ett rimligt antal anställda under sig, vilket han menar 

                                                 
96 Normann, R. (1992) 
97 Blom, A. (1994) s. 41 
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att chefer inom den kommunala sektorn inte har. Vid våra intervjuer med 

verksamhetscheferna visade det sig att skillnaderna i storleken på personalgrupper skiljde sig 

mycket från ett boende till ett annat, dock inte beroende på om det var kommunalt eller privat 

styrt. De kommunala verksamhetscheferna hade cirka 100 anställda respektive 50 anställda. 

De privata verksamhetscheferna hade 80 anställda respektive 38 anställda. KV1♀ tyckte dock 

inte att det var storleken på gruppen som avgjorde belastningen utan hur många verksamheter 

hon ansvarade för. Tidigare hade hon haft en personalgrupp på 70 personer, men eftersom det 

innefattade många olika typer av verksamheter tyckte hon att det kändes som att hon hade 370 

anställda.  

  

Arbetet som motivation 
 

”Jag trivs med mitt yrke /…/ Jag mår bra av att hjälpa andra människor. /…/ Det får 

mig att må bra, att gå hem för dagen och att veta att jag har hjälpt dem med det de 

behöver”.98 

 

Under våra intervjuer med undersköterskorna såg vi en gemensam anledning till varför de 

hade valt att arbeta inom äldreomsorgen, vad det var som drev dem. Alla talade om att de 

tyckte om att arbeta med människor och att det inte handlade om att de ville ha högre lön för 

att prestera bättre, även om de inte hade tackat nej till en löneförhöjning. En undersköterska 

uttryckte det:  

 

”Det skadar ju inte att de höjer lönerna lite för undersköterskor, men jag hade nog 

inte sett det som, alltså jag hade velat gå till mitt jobb även om jag hade haft mindre 

betalt.”  

 

Scientific Managementanhängarna menade att det är materiella och ekonomiska belöningar 

som motiverar människor och får dem att göra ett bättre arbete, vilket undersköterskorna inte 

menade var grunden till vad som motiverade dem utan att det snarare handlade om en inre 

motivation. I Maslows behovshierarki menar han att en människa först måste uppfylla ett 

                                                 
98 Kommunalt anställd undersköterska 
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behov för att kunna uppfylla ett annat högre behov i hierarkin.99 Kaufmann och Kaufmann 

kritiserar dock Maslow och menar att det är möjligt för en människa att inte uppfylla ett visst 

behov men att ändå uppfylla ett högre i behovshierarkin.100 Undersköterskorna var inte nöjda 

med sina löner, trots det trivdes de på sin arbetsplats och kände att de hade ett betydelsefullt 

arbete. Enligt Maslow skulle inte detta vara möjligt eftersom han menar att de först och främst 

måste vara nöjda med sin lön för att kunna känna tillfredsställelse i sitt arbete. Tre av de 

verksamhetschefer vi talade med tyckte att det var positivt att kunna motivera sin personal 

genom ekonomiska belöningar men det var däremot enbart två av dem, de som arbetade i 

privat verksamhet, som hade möjlighet att göra det. Samtliga verksamhetschefer motiverade 

sin personal genom uppskattning och beröm vid goda prestationer, den enda skillnaden var att 

de inom den privata verksamheten dessutom kunde motivera sin personal med materiella 

incitament. Human Relationsanhängarna kritiserade Scientific Managementteorin och menade 

att arbetarnas motivation snarare handlade om att få vara deltagande och att ha en ömsesidig 

kommunikation. De sociala belöningarna ansågs viktigare än de materiella.101 Kritik har dock 

riktats mot Human Relationsteorierna eftersom det är svårt att helt bortse från bland annat 

fysiska och materiella belöningar. Vi kan till viss del hålla med om det även om det är de 

sociala variablerna som har störst betydelse.  

 

”/…/ Är det så att man inte trivs i vårdsektorn så gör något annat, montera bilar, sälj 

läppstift, vad som helst, gå inte här i onödan det har vi inte utrymme för /…/”.102 

 

Samtliga verksamhetschefer betonade att det är viktigt att den anställde tycker att det är roligt 

att komma till arbetet, personalen ska trivas på sin arbetsplats och känna sig stolt över den. 

KV2♂ uttryckte det på följande sätt:  

 

”Du ska tycka att det är roligt att jobba med det du gör, i alla fall 80 procent av tiden 

/…/ Man ska inte gå hit om man tycker att det är tråkigt”.  

 

Herzberg menar att hygienfaktorerna måste uppfyllas för att en person inte ska vantrivas på 

sitt arbete. Dessa är fysiska och sociala arbetsförhållanden, löneförhållanden, status och 

arbetsmiljö. Det är därför viktigt att verksamhetschefen uppfyller dessa förhållanden för att 
                                                 
99 Maslow, A. (1970) Kap. 4 
100 Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2005) s. 55-56 
101 Flaa, P. et al (1998) s. 43-46 
102 Kommunal verksamhetschef 2 ♂ 
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medarbetarna inte ska vantrivas. Om en person inte trivs på sin arbetsplats menar Burand att 

hon bör byta arbete. PV1♂ såg positivt på att regelbundet byta arbetsplats vart tredje, fjärde år 

och han menade att det är utvecklande för både individen själv och verksamheten med en viss 

personalomsättning.103 Borzaga och Tortio förespråkar dock att få personalen lojala mot 

verksamheten för att få dem att stanna kvar och på det sättet bygga upp verksamhetens 

humankapital.104 

 

Mål & deltagande 
Samtliga verksamhetschefer delade ut ansvarsområden till sin personal. PV1♂ och KV2♂ 

ansåg båda att det var viktigt att lägga så mycket ansvar på personalen som möjligt. Genom 

att trycka ut det i organisationen får de personalen att bli mer deltagande. Såväl inom den 

privata som i den kommunala verksamheten fanns det mål som hade satts högre upp i 

hierarkin utan att ha diskuterats på verksamhetsnivå. Enligt Burand bör anställda vara med i 

processen då målen fastställs för att få dem engagerade och delaktiga.105 KV1♀ och KV2♂ 

berättade om att det fanns mål satta på politisk nivå men att de båda var dåliga på att 

kommunicera ut detta i organisationen, KV1♀ menade att målen är övergripande och som hon 

uttryckte det ”tror jag upplevs som väldigt långt ifrån folk i vardagen”. På avdelningsnivå 

talade KV2♂ om basmålsättningar vilka han menade är den dagliga omvårdnaden. För honom 

var det allra viktigaste att medarbetarna gör ett bra jobb med de boende, att personalen ser de 

boendes behov och sköter omsorgen så att de ser välskötta ut. KV1♀ uttryckte det på ett 

liknande sätt att: 

 

”Vår verksamhet går ut på att vi får nöjda kunder och nöjda ska de gud hjälpe mig 

vara, det är målet med vår verksamhet.” 

 

Vi tycker att det är intressant att en verksamhetschef inom den kommunala verksamheten 

uttrycker sina brukare för kunder eftersom detta är ett typiskt uttryck inom New Public 

Management och för privata verksamheter. I de privata verksamheterna fanns fyra ledord som 

ska genomsyra hela deras verksamhet nämligen medarbetare, kund, ekonomi och kvalitet. 

Dessa mål fanns uppsatta på boendet. På avdelningsnivå sätter verksamhetschefen upp mål 

                                                 
103 Burand, C. (2005) s. 8 
104 Borzaga, C. & Tortia, E. (2006) s. 30 
105 Burand, C. (2005) s. 8 
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genom att göra en affärsplan en gång om året. Han gjorde målen tydliga för personalen genom 

sitt sätt att göra uppföljningar. Ett exempel han gav oss var kostnaden för korttidssjukfrånvaro 

vilken han menade kostade deras organisation alldeles för mycket pengar. Då hade han satt 

upp målet att minska denna till en viss procent. För att få personalen att förstå detta krävde 

han sjukintyg från första dagen. Ett annat mål som de hade var att ge absolut högsta kvalitet 

med de resurser de har. Detta blir ett tydligt mål, enligt honom, eftersom det är 

sjuksköterskorna och undersköterskorna som måste utföra arbetet. Personalen tilldelas då 

ansvar och får själva komma med idéer om hur de ska nå målet, på så vis blir det verkligt för 

dem.106 KV1♀ och KV2♂ verkade dock inte kommunicera målen lika tydligt och ge 

personalen utrymme att själva uppnå dem, det var här mer en fråga om rutiner och att göra 

som vanligt, det framstod inte heller som att de hade en lika tydlig uppföljning som PV1♂ 

hade. Flera författare i våra teorier har uttryckt styrkan i att låta personalen vara med då 

företagets mål och visioner bestäms. De kan då lättare få en förståelse och bli motiverade till 

att göra ett bra arbete eftersom de då tror starkare på att målen går att uppnå.107 Enligt Brander 

med flera är det viktigt att chefen klargör för personalen vilken utveckling och vilka insatser 

som behövs för att de ska få en bättre löneutveckling. Dessa insatser bör kopplas till målet 

med verksamheten för att bli maximalt effektivt.108 Synen på lönesättning var snarlik för de 

olika verksamhetscheferna. Alla verkade överens om att det var engagemang och flexibilitet 

på arbetsplatsen som skulle vara avgörande för individens löneutveckling. Samtidigt spelade 

individens tidigare erfarenhet en viss roll. KV2♂ uttryckte det: 

 

”/…/ det är klart att om du har 25 års erfarenhet som undersköterska ska det klart 

betala sig /…/ Så man får ett visst genomslag på om man har lång erfarenhet /…/”  

 

KV1♀ uttryckte det: 

 

”Det är så att detta är ett kvinnoarbete och har man små barn så har man inte 

samma energi att sätta på sitt arbete men som ensamstående eller dina barn har växt 

upp då har man lite mer energi att lägga på sitt arbete. Jag menar inte att det ska 

vara jättestor skillnad men det ska synas lite grann att här satsar jag mer på mitt 

arbete än vad mina arbetskamrater gör.”  

                                                 
106 Privat verksamhetschef 1 ♂ 
107 Burand, C. (2005) s. 8, Bengtson, I. (2001) s. 13 samt Nelkov, R. (2005) s. 14-15 
108 Brander, L-O. et al (2001) s. 54 
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En av de privat anställda undersköterskorna sa: 

 

”Vi har ju ansvar allihopa men sedan är det ju lite hur man är som person. Jag är 

van vid att ha väldigt mycket ansvar så jag tar ju på mig ibland utan att tänka på att 

jag inte får betalt för det /…/”. 

 

Hon menade då att hon ville ha mycket ansvar. Detta är i likhet med det Jäghult säger om 

ansvarstagande där han menar att människor utvecklas och motiveras av att få ta eget ansvar.  

 

”När jag har pratat med mina kompisar som jobbar kommunalt så har man bättre 

kontakt med sin chef i min position när man jobbar privat. /…/ Jag vaknar glad och 

går och lägger mig glad. Det beror mycket på dels mina chefer som uppmuntrar 

personalen mycket, man får lite frihet men inom rimliga gränser, vi har ju våra regler 

och normer att hålla oss till”.109  

 

Denna undersköterskans erfarenhet säger emot det som Tengblads undersökning visade, att 

kommunalt anställda känner sig mer uppskattade av sin chef än de som är privat anställda. 

Undersköterskan, från ovanstående citat, fick feedback från sin chef både när hon hade gjort 

något bra och när hon hade gjort något mindre bra, något som hon uppskattade. Catherine 

Jacobson menar att ledare ska ge mer positiv än konstruktiv feedback och att det ska göras 

direkt efter händelsen. Det är också viktigt att förmedla om personalen behöver förbättra sig 

på något.110 Även verksamhetscheferna betonade att det är viktigt att ge personalen feedback 

på såväl bra som på dåliga prestationer. Vi inledde vår uppsats med ett citat från KV2♂ där 

han hade givit en undersköterska direkt feedback på vad han ansåg vara en bra prestation.   

 

Belöna med hjärtat eller med pengar? 
Burand med flera skriver om att motivation är något som skiljer sig från individ till individ 

och att det förändras över tiden. Ledare bör därför prata med personalen för att ta reda på vad 

som motiverar dem och därefter utforma motivationsförslag för gruppen. PV1♂ hade inte 

tidigare tänkt på det när vi frågade honom under intervjun, däremot höll han med om att det är 

                                                 
109 Undersköterska i privat verksamhet 
110 Bolster, C. (2007) s. 58 
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ett bra och önskvärt sätt att arbeta. De har medarbetarsamtal men han menade att det samtalet 

inte var så detaljerat och att det var relativt styrt vad som skulle tas upp. KV1♀ och KV2♂ 

hade utvecklingssamtal en gång om året då de bland annat tog upp motivationen med de 

anställda. De pratar då om vad som motiverar dem i arbetet och på vilket sätt de kan 

utvecklas. Detta kan ses som en inre belöning på så vis att medarbetarnas inre tillfredsställelse 

stärks och att de känner att de utvecklas inom arbetet. Inom de kommunala verksamheterna 

hade de ett stort kompetensutvecklingsprogram där personalen skulle gå ett flertal kurser. 

Inom den privata verksamheten hade de ett krav på att samtliga i personalen skulle gå två 

kurser per år utifrån verksamhetens behov. Nasenius menar att inre belöningar även innefattar 

att tycka om sina arbetsuppgifter samt gemenskapen med arbetskamraterna, det som Borzaga 

och Tortia benämner sociala aktiviteter. Samtliga undersköterskor trivdes och kände 

tillfredställelse med sitt arbete, dessutom tog två av dem upp vikten av social gemenskap med 

sina arbetskamrater. KV2♂ berättade att verksamheten anordnade två fester om året, en 

sommarfest och en julfest, för att stärka den sociala gemenskapen. Han menade dock att det 

inte är tillräckligt med två fester per år och att det därför borde anordnas fler. KV1♀ berättade 

att de på hennes boende hade tre till fyra personalfester per år. Några av verksamhetscheferna 

berättade även att personalen själva tog egna initiativ och träffades utöver arbetstid.   

Jäghult och Nasenius delar upp yttre belöningar i två former, dels de 

ekonomiska och dels de icke ekonomiska, eller som Borzaga och Tortia benämner monetära 

och icke monetära. De ekonomiska är i form av lön och bonus medan de icke ekonomiska är 

sådant som titel. Inom den privata verksamheten kunde en medarbetare tilldelas ett så kallat 

teamansvar om verksamhetschefen tyckte att någon i personalen förtjänade det genom att de 

hade visat sig vara flexibla och engagerade i verksamheten. Detta var dock inget som förekom 

i den kommunala verksamheten. I den privata verksamheten hade verksamhetschefen 

dessutom möjlighet att belöna den personal, som hon tyckte gjort en extra bra insats, med en 

summa pengar. KV2♂ önskade att han hade samma möjlighet. Han hade tidigare arbetat inom 

privat verksamhet där den typen av belöningssystem förekom och tyckte att det var ett bra sätt 

för att motivera personalen under en kortare period. För att ett företag ska kunna uppnå 

effektivitet måste de mäta den för att sedan kunna sätta mål och visioner och i sin tur belöna 

prestationerna. Det måste där finnas ett klart samband mellan ansträngning och belöning.111 

Jenkins med flera såg i sin undersökning att det inte fanns något samband mellan ekonomisk 

stimulans och kvaliteten på det utförda arbetet, däremot såg han en klar skillnad på 

                                                 
111 Furnham, A. (2006) s. 27 
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kvantiteten som utfördes då det fanns ekonomiska incitament.112 Vi menar då att det blir av 

central betydelse att verksamhetschefer noga tänker igenom vilka insatser de belönar eftersom 

det handlar om människor där kvaliteten på den utförda omsorgen spelar en avgörande roll 

och inte som inom produktionsindustrin där mängden utfört arbete är det väsentliga. Både den 

kommunala och den privata verksamheten genomförde enkätundersökningar för att se hur bra 

det går för verksamheten.  

 

Slutsatser 
Efter att ha studerat vårt valda ämne har vi kommit fram till att vi inte funnit ett entydigt svar i 

vårt material, dock har vi sett tendenser som vi tycker är värda att belysa och lyfta fram. Vi 

kommer i detta avsnitt att lyfta fram dessa och i den avslutande diskussionen sedan visa på 

hur vi sätter problemet i ett större sammanhang. 

 Vårt syfte var att se hur verksamhetschefer inom äldreomsorgen leder, motiverar 

och belönar sin personal. Genom att undersöka såväl privat som kommunal verksamhet vill vi 

också se på likheter och skillnader samt om det finns något de kan lära av varandra.  

 Vår frågeställning löd: Hur påverkar verksamhetschefens ledarstil hur hon 

leder, motiverar och belönar sin personal? 

Vi har även arbetat efter följande underfrågor: 

– Vilken ledarstil är utmärkande för verksamhetschefer inom äldreomsorgen? 

– På vilka sätt arbetar verksamhetschefen inom äldreomsorgen med att motivera och belöna 

sin personal? 

– Hur ser skillnaderna och likheterna ut i privat respektive kommunal verksamhet och finns 

det något de kan lära av varandra? 

 

Inom äldreomsorgen finns ett utbrett intresse för arbetet med människor vilket vi märkte i 

våra intervjuer med såväl verksamhetschefer som undersköterskor. Detta skapar en gemensam 

värderingsgrund för samtliga inom äldreomsorgen. Vi kunde se många likheter mellan 

organiseringen privat respektive kommunalt trots att den ena verksamheten har ett 

vinstmaximerande syfte och den andra är politiskt styrd utan vinstintresse. Hur ledarna inom 

dessa verksamheter väljer att motivera och belöna sin personal beror till viss del på 

organisationen som de är verksamma i eftersom denna begränsar alternativt ger dem utrymme 

                                                 
112 Jäghult, B (2005) s. 48 
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att fatta vissa beslut och att vidta vissa åtgärder. I den privata verksamheten finns en 

flexibilitet och ett större utrymme för verksamhetschefen att själv styra sin verksamhet och 

hon kan friare fördela sin budget, därigenom också dela ut monetära belöningar som ett sätt 

att motivera personalen. Inom den kommunala verksamheten styrs verksamhetschefen hårdare 

på grund av att det är en politiskt styrd organisation där alla beslut måste nå dem innan de kan 

verkställas på verksamhetsnivå. Verksamhetschefen kan därmed inte ta många egna initiativ 

och det finns inget utrymme att monetärt motivera och belöna sin personal. Eftersom de 

privata verksamhetscheferna har möjlighet att belöna sin personal med monetära medel 

använde de sig också till viss del av den formen. Däremot uteslöt det inte att de motiverade 

sin personal genom inre belöningar även om vi kunde se en viss skillnad för hur detta gjordes 

inom privat och kommunal verksamhet. Inom den kommunala verksamheten hade 

verksamhetscheferna ingen möjlighet att belöna sin personal genom monetära belöningar. Ett 

annat perspektiv på hur en ledare leder, motiverar och belönar sin personal kunde vi urskilja 

då vi lyfte fram skillnaden mellan manliga och kvinnliga ledarskapsstilar. I vårt empiriska 

material kunde vi se tendenser av hur de manliga verksamhetscheferna styrde organisationen i 

jämförelse med hur de kvinnliga verksamhetscheferna gjorde. Männen hade en mer tydlig och 

rak kommunikation där de värdesatte att förmedla organisationens mål och visioner. De 

kvinnliga verksamhetscheferna var mer relationsorienterade och ville betona hur väl de kände 

sin personal och att de ville att alla i personalen skulle vara nöjda. Dock kunde vi även se 

tendenser till att de manliga verksamhetscheferna förespråkade ett kommunikativt ledarskap, 

vilket vi utifrån teorin har sett kännetecknar en kvinnlig ledarskapsstil. Den kvinnliga, privat 

anställda, verksamhetschefen tyckte att det var viktigt att vara tydlig med verksamhetens mål 

inför de anställda, något som vi kan se kännetecknar en manlig ledarskapsstil. Detta tror vi 

snarare beror på att hon var verksam inom en privat organisation där målen för verksamheten 

verkade vara tydligare än vad vi kunde se inom den kommunala sektorn. I vår studie har vi 

funnit ett material som pekar på likheter vad gäller manliga och kvinnliga ledarskapsstilar där 

vi har kunnat se att de kvinnliga och manliga verksamhetscheferna ofta var som teorierna 

beskrev. Hade vi däremot gjort en större studie med fler intervjupersoner är vi säkra på att vi 

hade funnit ett betydlig mer komplext material med kvinnliga ledarskapsstilar bland männen 

och tvärtom.  

 I vårt material kan vi se att ledaren påverkas av såväl sin egen ledarstil som 

vilken verksamhet hon arbetar inom i sitt arbete. Vi kan inte säga vilken av faktorerna som 

spelar störst roll eftersom en ledare vill leda sin verksamhet utifrån sin egen stil och sina egna 
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preferenser. Däremot begränsas de av verksamhetens karaktär vilket är något som de inte 

direkt kan påverka.        
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Kapitel 5 

Avslutning 
Under detta avsnitt kommer vi att avsluta uppsatsen och knyta våra slutsatser till en vidare 

diskussion. Vi kommer även att reflektera över vårt eget arbete med uppsatsen samt ge förslag 

på framtida forskning inom området.  

  

Avslutande diskussion 
Det vi har sett för verksamhetschefer inom äldreomsorgen är att det inte är helt 

oproblematiskt för dem att motivera och belöna sin personal. Det finns tydliga skillnader i hur 

detta kan göras utifrån om de är en politiskt styrd organisation eller om de är ett vinstdrivande 

företag. Inom de privata verksamheterna finns ett större handlingsutrymme för 

verksamhetschefer vilket vi anser vara något som de kommunala verksamheterna borde ta 

efter. Verksamhetschefen är den som sitter närmst verksamheten och därmed har bra koll på 

vad som behövs för att göra arbetet mer effektivt och för att få personalen att trivas. Om de 

skulle få en friare budget per verksamhet som de själv kunde disponera hade det skapat en 

mer effektiv organisation där vissa problem skulle kunna lösas genom monetär belöning. Det 

är dock viktigt att balansera detta med icke monetära belöningssystem eftersom de monetära 

endast fungerar kortsiktigt. Det är viktigt att förstå detta så att de inte ersätter de inre 

belöningarna med de yttre eftersom de förra fungerar som en långvarig motivationsfaktor 

samt att det är det som driver och motiverar personalen i äldreomsorgen och inte främst 

monetära belöningar. Undersköterskorna som vi talade med betonade att de arbetade inom 

vården eftersom de tyckte om att arbeta med människor, de tyckte inte att monetär belöning 

var eftersträvansvärt men samtidigt tyckte de att deras löner borde höjas. Vi tror inte att någon 

människa tackar nej till en monetär belöning om de gör en extraordinär arbetsinsats eller på 

annat sätt utmärker sig. Vi tror snarare att det höjer motivationen och får personen att vilja 

prestera lika bra igen. Det finns samtidigt en risk som vi ser med att införa monetär belöning i 

den kommunala verksamheten. Det är att verksamhetschefen tar till denna typ av belöning i 

allt för hög grad för att motivera sin personal, istället för att göra det som är lite mer 

ansträngande, nämligen att ge inre belöning i form av muntlig feedback och uppmuntran.  
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 För stora organisationer och företag, där ledaren har ansvar för en stor grupp 

anställda, kan det vara svårt för ledarna att uppmärksamma enskilda individers prestationer 

och belöna dem på ett riktigt sätt. Det är därför viktigt att ledare inte har för många anställda 

eftersom de annars inte kan motivera sina anställda och belöna dem på rätt sätt för bra 

prestationer.   

 De framtida problem som äldreomsorgen kommer att ställas inför med stora 

pensionsavgångar, få som vill utbilda sig inom yrket och ökat antal äldre som behöver flytta 

in på boenden är ingen lätt nöt att knäcka. Det är viktigt att organisationen först och främst 

ger verksamhetscheferna utrymme att fatta egna beslut och styra mer fritt över sitt boende. Att 

införa ett större marknadstänkande med yttre belöningsformer kan motivera nyutbildade att 

stanna kvar inom äldreomsorgen istället för att de går vidare till andra typer av verksamheter. 

Vi vill samtidigt poängtera att det är viktigt att locka rätt människor till yrket eftersom det i 

slutändan handlar om att ta hand om äldre människor och vårda dem. Det allra mest 

betydelsefulla som vi kan se som en lösning på problemet är att göra personalen inom 

äldreomsorgen mer deltagande och ge dem större möjlighet att fatta egna beslut vilket skapar 

en form av inre motivation vilket i slutändan är det som motiverar människor under en längre 

tid.   

 

Reflektioner över det egna arbetet 
I början av vårt uppsatsskrivande hade vi en tanke på hur vi ville att vår uppsats skulle 

formas. Denna tanke har dock förändrats ett flertal gånger under arbetets gång i och med att vi 

genom insamlandet av såväl teoretiskt som empiriskt material har hittat nya, intressanta 

infallsvinklar. Efter våra intervjuer kunde vi se tydliga mönster som pekade tydligt åt att 

motivation och belöning är individuellt för varje ledare och vi kunde även se en tydlig 

skillnad mellan en kvinnlig ledarskapsstil och en manlig. Denna skillnad anser vi var större i 

ledarskapsstilen än huruvida ledaren arbetade inom en privat eller kommunal verksamhet 

vilket ledde till att vi lade en större fokus på detta än vad vi från början hade tänkt.  

 Under intervjuerna hade vi ett tydligt övertag i och med att vi var tre intervjuare 

och endast en intervjuperson. Detta var ett maktförhållande som vi var medvetna om och som 

vi på olika sätt försökte eliminera. Vi vet inte hur vi skulle ha gjort för att minska det 

ytterligare eftersom det i slutänden är så att vi var fler än vår intervjuperson. I intervjuerna 

med undersköterskorna trodde vi från en början att de skulle ge oss mer empiriskt material att 
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arbeta med men efter insamlandet kunde vi konstatera att problemen inte var så stora och 

intressanta. Trots detta är vi ändå nöjda med att vi använde oss av dessa intervjuer.   

 Vi tycker att detta har varit en intressant uppsats att skriva och vi tycker att vi 

har fått viktiga lärdomar som vi kommer att ha användning av i fortsättningen på vår 

utbildning men också i vårt framtida arbetsliv.  

 

Förslag på vidare forskning 
Som fortsatt forskning skulle vi tycka att det hade varit intressant att se närmare på New 

Public Mangementtankarna och då även ta in brukares och anhörigas perspektiv. Eftersom de 

tankarna är kring effektivisering av kommunal verksamhet är det då intressant att ta reda på 

hur de som ska ta emot vården påverkas av ett sådant mer målinriktat tänkande. En annan 

ingång till fortsatt forskning skulle kunna vara att se hur effektiva monetära belöningar 

verkligen är och om det går att fördela dem rättvist. Det kan vara flera personer som ligger 

bakom en bra prestation men det är kanske bara en som får belöningen eftersom det är hon 

som ”syns”. 
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Summering 

Vi har i denna uppsats skrivit om hur verksamhetschefer inom äldreomsorgen leder, motiverar 

och belönar sin personal. Syftet vi utgick från var att se hur verksamhetschefer inom 

äldreomsorgen leder, motiverar och belönar sin personal. Genom att undersöka såväl privat 

som kommunal verksamhet vill vi också se på likheter och skillnader samt om det finns något 

de kan lära av varandra. Vår frågeställning lyder: Hur påverkar verksamhetschefens ledarstil 

hur hon leder, motiverar och belönar sin personal? 

Vi har även arbetat efter följande underfrågor: 

- Vilken ledarstil  är utmärkande för verksamhetschefer inom äldreomsorgen? 

- På vilka sätt arbetar verksamhetschefen inom äldreomsorgen med att motivera och belöna 

sin personal? 

- Hur ser skillnaderna och likheterna ut i privat respektive kommunal verksamhet och finns 

det något de kan lära av varandra? 

 Vårt empiriska material samlade vi in genom att intervjua fyra olika 

verksamhetschefer inom såväl privat som kommunal äldreomsorg. Intervjupersonerna bestod 

av två kvinnor och två män. Vi har därmed använt oss av en kvalitativ metod.  

 Vi har kommit fram till att det finns en gemensam värderingsgrund för ledarna 

inom äldreomsorgen, såväl privat som kommunalt anställda, nämligen att de alla har valt och 

trivs att arbeta med människor. Vi kunde urskilja två avgörande faktorer för hur en 

verksamhetschef inom äldreomsorgen leder, motiverar och belönar sin personal. Dels beror 

det på vilken typ av verksamhet hon verkar i, om det är en privat eller kommunalt styrd 

organisation, dels huruvida ledaren har en manlig eller kvinnlig ledarskapsstil. För de ledare 

som verkar inom den privata äldreomsorgen finns större möjligheter att motivera och belöna 

sin personal monetärt än för ledare inom den kommunala verksamheten. 

Motivationsforskningen har förespråkat olika typer av belöningar genom tiden. I början 

pratade forskarna om yttre belöningar i form av pengar för att motivera anställda. 

Utvecklingen har sedan gått mot att det inte främst är monetära belöningar som motiverar 

människor utan snarare inre belöningar. Teorier idag visar att monetära belöningar inte är 

långsiktigt effektiva utan att det främst är de inre belöningarna som motiverar under en längre 

tid. Vi kunde även se skillnad i ledarnas agerande beroende på om de hade en manlig eller 

kvinnlig ledarskapsstil, tankar som vi fick stöd av i de teorier som vi har använt. Kvinnorna 

organiserade sig mer platt och var mer relationsinriktade än männen. Männen organiserade sig 
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mer hierarkiskt var tydligare med en rakare kommunikation än kvinnorna. Likheterna som vi 

såg var att samtliga verksamhetschefer använde sig av inre belöningar.   
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Muntliga källor 
Intervju med kommunal verksamhetschef 1 i Helsingborg 

Intervju med kommunal verksamhetschef 2 i Helsingborg 

Intervju med privat verksamhetschef 3 i Malmö 

Intervju med privat verksamhetschef 4 i Malmö 

Intervjuer med personal på ovanstående äldreboenden. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor till verksamhetschef 
 

Inledande frågor 

1. Vilken bakgrund har du? Utbildning och tidigare erfarenhet? 

2. Varför valde du att bli enhetschef? 

3. Hur många anställda har du under dig? 

4. Hur ser du på ditt ledarskap och hur är din syn på en bra ledare? 

 

Tema 1: Motivation 

1. Vad är motivation för dig? 

2. Arbetar du aktivt med att motivera din personal och i så fall på vilket sätt? 

3. Vad har du för resurser att motivera dina medarbetare? 

4. Hur tydliga är ni med målet/målen för verksamheten för era medarbetare? 

5. Hur arbetar ni för att göra arbetsuppgifterna mindre monotona? 

6. Vilka möjligheter finns det för personalen att utvecklas? Kurser och vidareutbildning? 

7. Hur nära personalen arbetar du? Kan du ge snabb feedback på en bra prestation? 

8. Finns det olika ansvarsområden för personalen? Vilka i så fall och hur tilldelas dem? 

9. Hur ser lönesättningen ut? 

10. Pratar du med din personal om vad som motiverar dem som individer? Har de 

individuella mål för motivationen? 

11. Hur arbetar ni med gruppdynamik och att stärka den sociala gemenskapen? 

12. Vad gör du om det uppstår konflikter? 

13. Om du märker att en medarbetare inte trivs på sitt arbete, vad gör du då? 

14. Hur fria är personalen när de utför sina arbetsuppgifter? (Regler? Styrda?) 

15. Om personalomsättningen är hög/låg, vad tror du att det beror på i så fall? 

 

Tema 2: Belöning 

1. Hur ser ert belöningssystem ut? 

2. Vilka resurser har du att belöna din personal?  

3. Vilka monetära och icke-monetära belöningssystem används? 

4. Hur möter ni prestationsmått? 

5. Vilka förmåner finns? 
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6. Hur belönas er personals prestationer? 

7. Ät det någon belöning som inte finns idag som du tycker bör finnas? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till personalen 
 

1. Ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet? 

2. Varför arbetar du just här? 

3. Trivs du med ditt arbete? 

4. Är ditt arbete varierat?  

5. Vad är det bästa respektive det sämsta med ditt arbete? 

6. Vad tycker du om dagens belöningssystem? Är det något som fattas och i så fall vad? 

7. Vad motiverar dig i ditt arbete? 

8. Känner du att dina prestationer uppmärksammas och belönas? 

9. Tror du att du hade känt dig mer motiverad att göra ett bättre arbete om du blev 

belönad? 

10. Känner du att det finns möjlighet att utvecklas inom ditt arbete? 

11. Tror du att belöningssystemet är mer utarbetat i den privata omsorgssektorn? 

 

 


