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Abstrakt 

 

Titel: Arbetsmotivation inom svensk äldreomsorg 

Författare:  Sanela Adilagic, Zeinab Mourad, Petra Nyholm. 

Handledare: Katja Lindqvist, Ulrika Westrup.  

Nyckelord: Motivation, Ledarskap, Belöningssystem, inre och yttre belöningar, utbildning 

och kompetensutveckling,  

Syfte: Vårt huvudsyfte med uppsatsen är att öka kunskapen om hur enhetscheferna inom 

svensk äldreomsorg skapar motivation för sin personal. Vi syftar även till att undersöka vilka 

drivkrafter som ligger bakom dessa handlingar. 

Frågeställning: Hur jobbar enhetscheferna för att skapa förutsättningar för en motiverad 

personal och varför gör cheferna som de gör ur ett ledningsperspektiv? 

 

Metod: Vår uppsats är en kvalitativ studie där vi har använt oss av olika typer av 

vetenskapliglitteratur som grund för vår teori. För insamling av vår empiri har vi använt oss 

av metoden semi strukturerade intervjuer.  

Resultat: Alla intervjuade enhetschefer har visat stor medvetenhet om vikten av att ha en 

motiverad personal och jobbar hård med detta. De kommunicerar på daglig basis med sin 

personal och tar hänsyn till personalens individuella mål och behov vid utveckling av 

verksamhetens mål. Enhetscheferna använder sig främst av icke-monetära belöningar i form 

av uppmuntran och beröm eftersom de anser att detta motiverar personalen på bästa sätt. 

Personalen erbjuds utbildning och chans till utveckling bland annat eftersom äldreomsorgen 

befinner sig i en förändringsfas då många vårdhem blir privatiserade. Utbildning erbjuds även 

för att stärka personalens kompetens och för att förbättra kvaliteten på vården mot de boende. 
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Abstract 

 

Title: Work of motivation within Swedish geriatric care. 

Authors: Sanela Adilagic, Zeinab Mourad, Petra Nyholm. 

Instructors: Katja Lindqvist, Ulrika Westrup.  

Keywords: Motivation, Leadership, Reward system, inner- and outer rewards, education and 

competence development,  

Purpose: Our purpose with this paper is to enhance the knowledge about how the unit 

manager within Swedish geriatric care works to create motivation for their personnel. Our aim 

is also to examine what kind of forces that lays behind these actions. 

Question of issue: How does the unit manager work to create conditions for motivated 

personnel and why are they doing what they do from a management perspective?  

 

Method: Our paper is a qualitative study where we have used different kinds of scientific 

literature as a foundation for our theory and semi structured interviews as a method of 

collecting our empirical part. The persons we interviewed have been chosen from a non- 

random selection.  

 

Results: All of the unit managers we interviewed have showed great awareness of the 

importance of having motivated personnel and they are working really well whit this. They 

are communicating on a daily basis whit their personnel and are taking into consideration the 

personnel’s individual goals and needs when developing the organizational goals. 

The unit managers are mainly using rewards that does not involve money but instead they use 

encourage and commendation because they think this is the best way when motivating the 

personnel.  The personnel are being offered education and chance of developing since the 

geriatric care is at present in a change of phase when many nursing homes is about to become 

privatizes.  Education is also offered to strengthen the personnel’s competence and to enhance 

the quality of the care for the elderly.  
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1. Inledning 

 

1.1. Problemformulering  

I det svenska moderna samhället har de arbeten med lägre status blivit allt mindre attraktiva. 

Denna kategori av arbeten hör äldreomsorgen till.
1
 Äldreomsorg kännetecknas av bland annat 

hög personalomsättningen och det råder ett stort behov av att rekrytera ny personal. Detta 

bland annat på grund av att den största arbetsgruppen inom yrket är personal i övre 

medelåldern, vilka förväntas gå i pension inom de närmaste åren. Andelen äldre pensionärer 

ökar även allmänt i samhället vilka är i stort behov av vård och omsorg. Dessa faktorer leder 

till ökat behov av kunnig personal samt ökade satsningar på rekrytering av ny personal. För 

att väcka intresset hos ny personal, att söka sig till detta arbetsområde och dess 

arbetsuppgifter, är det därför viktigt att utveckla arbetsplatserna till mer motiverande och 

attraktiva. Eftersom behovet av personal anses vara stort och det är omöjligt att täcka med 

enbart ny personal, är det därför viktigt att vidta åtgärder som motiverar den befintliga 

personalen att stanna på sitt arbete.
2
 Detta är ett strategiskt problem som de ansvariga inom 

området bör ta på allvar, uppmärksamma samt skapa lösningar för.  

 

En viktig och avgörande åtgärd som de ansvariga inom äldreomsorgen måste vidta, är att 

kontinuerligt satsa på olika faktorer som påverkar personalens motivation. Med motivation 

avses i denna uppsats drivkrafterna som får människor att handla i en viss riktning för att 

uppnå olika mål.
3
 Forskare har ägnat sig åt att identifiera de faktorer som skapar motivation, 

särskilt i arbetslivet då motivation anses ha en direkt kopplig till prestationsviljan.
4
 

Motivationsteorin har delat upp dessa faktorer i två kategorier, de yttre och de inre faktorerna. 

Den yttre motivationen syftar till fysiska saker som till exempel monetär belöning, befordran 

eller mer meningsfulla arbetsuppgifter. Den inre motivationen handlar om vad själva 

individen anser ger mening för denne att arbeta. Exempel på detta kan vara det personliga 

engagemanget, uppmärksamhet från ledningen, bekräftelse för väl utförda uppgifter eller 

möjligtvis glädjen av att ha utfört en krävande uppgift.
5
  

                                                           
1
 Larsson, S. (2009). Ring Chefen. Om ledarskap inom omsorgen. Kommunlitteratur, Höganäs. Sid 61. 

2
 Catarina Annetorp Hörnsten & Ingrid Bergström- Levander Personalbrist inom sjukvård och omsorg. 

VälfärdsBulletinen Nr 3 (2002) 
3
 Kaufmann, G & Kaufmann, . (2000) Psykologi i organisation och ledning. Studentlitteratur, 2:a upplaga. Lund. 

Sid 51 
4
 Kaufmann, G & Kaufmann, A. (2000) Sid.76 

5
 Porter L et al (2003). Se Stiblarova T & Suomela C (2006) Motivation att arbeta-stämmer arbetsledarens och 

de anställdas uppfattning överens?: En fallstudie vid Atlas Copco och Drills AB i Örebro. D-uppsats. Örebro 

University Sid.21 
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Äldreomsorgen tillhör människonära tjänster som karaktäriseras av att personalen arbetar och 

interagerar med tjänstetagaren, vilket påverkar arbetsprocessen och utfallet av arbetet.
6
 

Undersökningar visar att arbetsmotivationen hos personalen som väljer människonäratjänster 

som arbete, skiljer sig från den motivation som personalen upplever som jobbar inom 

organisationer med inriktning på andra tjänster. Personer som väljer att jobba nära människor 

lockas av de inneboende aspekterna som finns i själva arbetet, som att hjälpa människor, mer 

än de kontextuella aspekterna som lönen och säkerheten.
7
 

 

Äldreomsorgen i Sverige hör till politiskt styrda organisationer där kommunerna enligt lagen 

har ansvaret för vård och service till äldre. Detta ansvar uttrycks genom Hälso- och 

Sjukvårdslagen (HSL 1982:763 §17-29). Kommunerna är enligt denna lag skyldiga att 

erbjuda de äldre, särskilda äldreboende med all service som krävs för god hälsa och vård.
8
 

Enligt en studie som Andersson utförde år 1995 visade det sig att ledningens främsta ansvar 

inom politiskt styrda organisationer är att motivera och engagera medarbetarna för att kunna 

klara av sina arbetsuppgifter. Problem som kan uppstå är att det är svårt för chefen att klara av 

dessa uppgifter i praktiken.
9
 Det krävs att denne förstår innebörden av motivation samt vilka 

motivationsfaktorer som är mer betydelsefulla för personalen. Det är chefens uppgift att skapa 

förutsättningar till arbetsmotivation för sin personal. Bengt Flach använder sig av en modell 

för att beskriva motivationsfrämjande ledarskap. Modellen innehåller tre riktlinjer för 

motivationsskapande där den första är ett förtydligande av organisationens mål och 

anpassning av dessa med personalens egna. Den andra är att ge stöd och stimulera 

medarbetarna med ökad delaktighet. Den sista innebär att ledaren måste vara 

utvecklingsorienterad och har förtroende på medarbetarnas förmågor och deras fortlöpande 

kompetensutveckling.
10

 

 

Andra författare som kopplar samman motivation till organisationens och individens mål är 

Skärvad och Krona. De beskriver hur människors vilja att arbeta på en viss arbetsplats bottnar 

i att de först och främst vill förverkliga sina egna mål istället för att ta anställningen för att 

                                                           
6
 Jönsson, S. (2005).  Client work, job satisfaction and work enviroment aspects in human service organisations.  

Department of psychology.  Malmö. Sid 3-4. 
7
 Ibid. Sid 13. 

8
 Falk, V. & Nilsson, K.(1999). Hälso- och sjukvårdens organisation i Sverige. Studentlitteratur. Lund Upplaga 

2.10.Sid 52-53. 
9
 Ibid. Sid 91.  

10
 Flach, B.(2006). Personalledning. Human resource Management i forskning och praktik. Student litteratur 

Lund.  Sid 195. 
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uppnå företagets mål.
11

 Av denna anledning kan det anses viktigt för företaget att anställa 

människor med liknande värderingar och mål som de själva har för att på detta sätt kringgå 

risken med att personalen avviker från företagets mål. Ledningens uppgift blir därför att finna 

en väg som sammanbinder företagets mål med personalens mål för att motivera personalen.
12

 

Ett redskap som hjälper ledaren i målstyrningsarbetet är utbildning och kompetensutveckling 

för personalen. Personalen måste vara motiverad för att arbeta effektivt mot organisationens 

mål, men detta räcker inte. De måste tillägna sig kompetensen för att uppnå dessa mål och om 

de inte innehar denna kompetens bör ledaren sträva efter att tillgodose denna.
13

 Om 

personalen på grund av brist på kompetens misslyckas med sina arbetsuppgifter skapas det 

hos dem en känsla av otrygghet och minskad motivation till arbetet.
 14

 

 

En annan sorts motivation kan styras med belöningar. Människan har ett belöningscentra i sin 

hjärna och detta center skickar ut glädjesignaler när andra visar uppskattning för något 

personen ifråga gjort bra.
15

 Oavsett om belöningen blir monetär eller icke-monetär känns det 

uppfyllande för personen. Människor har därför en tendens att upprepa de handlingar som de 

är medvetna om ger belöningar.
16

 Monetära belöningar är något som stimulerar den yttre 

motivationen medan den icke monetära stimulerar den inre motivationen.
17

 

 

Sammanfattningsvis, står chefen tillsammans med sitt ledarskap högst bland de faktorer som 

påverkar motivationen hos personalen i organisationen. Chefen har olika uppgifter i 

motivationsprocessen, vilka varierar från målstyrning till belöningar i olika former, samt 

utveckling av personalens kompetens.  Utifrån detta har vi valt att lägga fokus på ledarskap, 

belöningar samt utbildning och kompetensutveckling då detta anses vara viktiga faktorer som 

påverkar motivationen. Syftet har därmed formulerats med hänsyn till dem tre ovan nämnda 

faktorerna. 

 

                                                           
11

 Skärvad, P-H. & Krona, H. K. (1997). Framgångsrika företagskulturer. Ekerlid förlag: Stockholm. 

Sid. 38 
12

 Ibid Sid. 35 
13

 Dalin, Å. (1997). Den lärande organisationen, kompetensutveckling i arbetslivet. Studentlitteratur, Lund. 

.Sid 80. 
14

 Kaufmann, G & Kaufmann, A. (2000) Sid 74. 
15

 Arvidsson, P i Samuelsson, L A. (2004), Controllerhandboken.Nya almqvist & Wiksell Tryckeri AB, Uppsala 

Sid 135 
16

 Ibid 168 
17

 Flach, B. (2006) Sid 79. 
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1.2. Syfte och frågeställning 

Vårt huvudsyfte med uppsatsen är att öka kunskapen om hur enhetscheferna inom svensk 

äldreomsorg skapar motivation för sin personal. Vi syftar även till att undersöka varför de gör 

som de gör, alltså vilka drivkrafter som ligger bakom dessa handlingar. Därmed ser vår 

frågeställning ut som följande: 

 Hur jobbar enhetscheferna för att skapa förutsättningar för en motiverad personal och 

varför gör cheferna som de gör ur ett ledningsperspektiv? 

 

 

1.3 Disposition 

Denna uppsats innehåller sex kapitel och det första kapitlet börjar med en kort introduktion 

till varför vi valt att undersöka det berörda ämnet, följt av syfte och frågeställning. I det andra 

kapitlet, metoddelen, behandlas tillvägagångssättet för insamling av det teoretiska och 

empiriska materialet. Det tredje kapitlet behandlar de utvalda teorierna och avslutas med en 

översikt på hur dessa kommer att tillämpas i analysavsnittet. Därefter utgör analysavsnittet det 

fjärde kapitlet i vilket den insamlade empirin presenteras och relateras till teorierna. I detta 

kapitel sammanställer vi även slutsatser av vår bearbetade analys samt besvarar den aktuella 

frågeställningen. I kapitel fem, slutsatser och avslutande reflektioner, presenteras de mest 

väsentliga slutsatserna och våra reflektioner över dessa. Slutligen, i kapitel sex, kommer en 

övergripande summering samt förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 

 

I metodavsnittet presenterar vi bakgrunden till val av ämne och litteratur. Vidare kommer vi 

att presentera hur vi har gått tillväga för att samla vårt empiriska material. 

 

2.1. Val av ämnet 

Eftersom det talas mycket i medierna om alla de 40-talister som förväntas gå i pension de 

närmaste åren blev vi intresserade av ämnet äldreomsorg. Vi inledde arbetsprocessen med en 

sökning på internet om vilka problem som anses aktuella inom äldreomsorgen. Även på 

internet uppmärksammade vi det stora rekryteringsbehovet som råder inför framtiden. På 

grundval av detta bestämde vi oss för att utföra en undersökning som kan ligga som underlag 

vid lösning av detta problem. Vår utbildning handlar om hur en ledare skapar hälsosamma 

arbetsplatser med motiverade och engagerade personal. Tankarna kring detta ledde oss vidare 

till att vilja undersöka vilka faktorer som motiverar människor då de väljer att arbeta inom 

äldreomsorgen, samt vilka faktorer som motiverar den befintliga personalen att stanna och 

vilja öka kvalitén på sitt arbete. Utifrån detta har vi formulerat vårt syfte som går ut på att öka 

kunskapen om hur ledaren skapar förutsättningar för en motiverad personal inom 

äldreomsorgen. Som vi tidigare nämnt finns det ett flertal faktorer som går in i 

motivationsskapandet men de faktorer vi valt att undersöka skapas ofta från ledningen. På 

grund av detta har vi valt att bygga vår uppsats ur ett ledningsperspektiv eftersom det är 

ledningen i en organisation som har ansvaret för belöningssystemet samt 

utvecklingsmöjligheterna hos personalen. Eftersom undersökningen görs utifrån ett 

ledarskapsperspektiv har vi därför även försökt att förklara vad som utgör ett bra ledarskap 

och hur denne bör bete sig för att motivera sina anställda. 

 

 

2.2. Val av litteratur  

Då vi valt temat motivation inom äldreomsorgen började vi söka litteratur som behandlar 

ämnet. I första hand har vi använt oss av Lunds Universitets uppsatsdatabas, där vi har tagit 

del av olika uppsatser som behandlar ämnet motivation och därefter tagit tillvara på vilka 

källor som har använts i tidigare undersökningar. Syftet med detta var att få hjälp på vägen. 

Vi påbörjade vår insamling av litteratur som vi ansåg var relevanta för vår undersökning, detta 

genom att söka på universitetens bibliotek samt stadsbiblioteken både i Malmö och i 

Helsingborg. Under vistelsen på de olika biblioteken tog vi även tillfället i akt att överskåda 
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litteratur skriven av andra författare än de som vi redan hade i åtanke. Detta eftersom vi, av 

erfarenhet, kände till att biblioteken vanligtvis samlar alla böcker som handlar om ett eller 

likartade ämnen, på samma hylla. Redan innan besöken hade vi en uppfattning om vilka 

nyckelbegrepp vår uppsats skulle komma att innehålla, och med hjälp av dessa kunde vi hitta 

andra relevanta böcker än den litteratur vi valt från början. Denna metod av litteratursökning 

kallar Bryman för snöbollsurval vilken är ett slags bekvämlighetsurval. Generellt sett används 

snöbollsurvalet inom den kvalitativa forskningen,
18

 vilket vår uppsats är uppbyggd kring. 

Skillnaden gällande vår uppsats är att vi har använt oss av snöbollsurval vid teoriinsamlandet 

istället för vid insamlandet av respondenter.  

 

2.3. Tillvägagångssätt för intervjuer  

Vårt empiriska material har vi valt att enbart samla genom djupintervjuer med enhetschefer 

inom den kommunala och den privata sektorn. Detta eftersom intervjumetoden sedan länge 

ansetts vara en väsentlig och etablerad källa inom ämnen som handlar om människan och 

samspelet mellan människor.
19

 Vi anser att arbetsmotivation är ett fenomen som är svårt att 

utreda genom till exempel observationer då dessa är mer passande då kunskap om händelser 

eller människors beteende sökes.
20

 Intervjumetoden möjliggör för de deltagande individerna 

att berätta om sina erfarenheter, upplevelser och tankar vilket resulterar i erfarenhetsnära, 

nyansrikt och mångfacetterat material.
21

 Intervjuer erbjuder även möjligheter att gå på djupet 

av ämnet, genom exempelvis följdfrågor eller genom att be den intervjuade att tydliggöra sitt 

svar.
22

 Det finns även chans till dynamiskt utbyte mellan den intervjuade och den som 

intervjuar, vilket är något som går förlorat vid till exempel en telefonintervju.
23

 Av denna 

anledning anser vi att djupintervjuer är den mest lämpliga metoden för vårt syfte. Hade vi valt 

att använda oss av enkäter, tillhörande kvalitativa metoder, hade vi visserligen fått ett större 

urval. Dock fann vi det mer intressant att undersöka ämnet på ett kvalitativt sätt eftersom det 

redan existerar ett flertal undersökningar om detta ämne ur ett kvantitativt perspektiv . Detta 

för att täcka den kunskapslucka som råder i ämnet.
24

  

                                                           
18

Bryman, A.(2002). Samhällsvetenskapliga metoder.Upplaga 1:5. Liber AB. Malmö. Sid 116 
19

Kaijser, L. & Öhlander, M. (1999) Etnologiskt fältarbete. Studentlitteratur, Lund. Sid. 55 
20

 Ibid Sid 55 
21

 Ibid Sid 55 
22

 Ibid Sid 58 
23

 Bryman, A.(2002). Sid 302 
24 Föreläsning. Anette Svingstedt. 100408 
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När vi valde intervjumetoden var vi medvetna om att detta ställer specifika krav på oss som 

intervjuar att inte hamna i en situation som går utanför det bestämda området.  Termen 

intervju kräver en väldefinierad situation mellan parterna (intervjuaren och den intervjuade), 

vilket innebär att båda parterna skall vara införstådda i ämnet. En intervju bör även utformas 

med ett bestämt syfte genom att intervjuaren spanar de intervjuades upplevelser, synpunkter 

och tankar om något.
25

 Denna intervjusituation uppfattas ibland som en begränsning med 

metoden, då den ger den utfrågade större valmöjligheter till att framhäva eller nedtona ett 

visst tema beroende på egna intressen.
26

 De enhetschefer vi kontaktat för en intervjutid har vi 

i förväg informerat om ämnet och vilka frågor vi kommer att diskutera under själva intervjun. 

Vi har även skickat våra intervjufrågor till enhetscheferna via e-post cirka två dagar innan 

intervjutillfället för att ge dem möjlighet att vara införstådda i ämnet.  

 

För att ha möjligheten att kunna ställa följdfrågor under själva intervjun har vi använt oss av 

den typ av intervjuer som kallas för semi strukturerade intervjuer vilket innebär att forskaren 

förbereder sig med en frågelista över de teman som ska beröras i en så kallad intervjuguide.
27

 

Däremot har den som intervjuar full frihet att ställa frågor som inte finns med i guiden men 

som anknyter till någonting som intervjupersonen har sagt vilket gör intervjun mer flexibel.
28

 

I praktiken innebär detta att vi under intervjuerna kunde ställa följdfrågor som inte fanns med 

i guiden för att på så vis kunna gå på djupet av ett angivet svar och få ett ytterligare 

förtydligande. Under våra intervjuer har vi utnyttjat denna möjlighet med syfte att ha mer 

kontroll över intervjun. 

 

Eftersom vår undersökning är av det kvalitativa slaget, har vi utgått från icke slumpmässiga 

urval som metod vid valet av intervjupersonerna. Det icke slumpmässiga urvalet skiljer sig 

från det slumpmässiga både när det gäller sammansättning och storlek vilket innebär att det är 

forskaren själv som väljer intervjupersonerna, samt att urvalen är små.
29

 Det vill säga att vi 

valde intervjupersonerna utifrån deras position. Vi är medvetna om att det kan finnas 

eventuella brister genom det icke-slumpmässiga urvalet då vi inte kan råda över 

intervjupersonernas egenskaper och intressen.
 30

 

 

                                                           
25

Kaijser, L.& Öhlander, M. (1999) .Sid 57 
26

Ibid Sid 58 
27

 Bryman, A.(2002). Sid 301 
28

 Ibid. Sid 301 
29

 Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju. Från vetenskapsteori till fältsstudier. Liber. Malmö. Upplaga 1:1.Sid. 77 
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Vid kvalitativa intervjuer är huvudavsikten att få tillgång till handlingar och händelser som är 

relevanta för syftet. Hur intervjupersonerna jobbar och ser på världen är det centrala och inte 

mängden åsikter.
31

 Eftersom vi är intresserade av hur cheferna jobbar med motivationen och 

varför de gör som de gör ur ett ledningsperspektiv, tyckte vi att det är en lämplig metod för 

vårt syfte.  

 

Det var svårt för oss att få tillgång till informationen om hur ledarna arbetar med motivation 

utan att medvetet välja just enhetschefer som intervjupersoner. Vi har valt att intervjua 

enhetschefer från sex kommunala vårdhem samt tre privatstyrda vårdhem i södra Sverige. 

Detta för att få en allomfattande uppfattning om ämnet som undersöks och dels för att inte gå 

miste om viktig information som antingen den ena eller den andra sektorn kan bidra med. De 

privata aktörerna inom äldreomsorgen arbetar som entreprenörer för kommunen där 

vårdhemmen de driver finns lokaliserade i. Enligt lagen är det kommunens ansvar att erbjuda 

de äldre god omsorg. Kvalitén kan skilja sig mellan kommunerna beroende på de ekonomiska 

förutsättningarna. En skillnad vi vill klargöra är att verksamhetscheferna vi intervjuat har 

olika namn på sin befattning beroende på vilken kommun de är verksamma i. I en av 

kommunerna kallas de för enhetschefer och i en annan kallas de för sektionschefer. I de 

privata företagen har deras befattning fått namnet verksamhetschef. För att underlätta för 

läsaren har vi valt att benämna alla chefer som vi har intervjuat för enhetschef och med det 

syftar vi till den aktuella verksamhetschefen. För att förtydliga för läsaren vilka arbetsgivare 

och vilka enhetschefer vi har intervjuat, valde vi att sammanställa en summering av namnen, 

befattning och arbetsgivaren samt detaljer om intervjuerna i följande tabell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Ryen, A. (2004).  Sid. 77 
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Organisation 

 

 
Namn 

 
Befattning 

 
Sektor 

 
Intervju 

 
Tid 

(min) 
Basens Vårdboende Stig 

Nedavaska 
Sektionschef Kommunal Telefonintervju 25 

Bergalidens vårdboende Håkan 
Håkansson 

Enhetschef Kommunal Intervju 40 

Drottninghögshemmets 
vårboende 

Ann-Christin 
Bono 

Enhetschef Kommunal Intervju 45 

Fredriksdalshemmets 
vårdboende 

Thekla 
Larsson 

Enhetschef Kommunal Intervju 55 

Fullriggarens vårdboende 
 

Åsa Edahl Enhetschef Kommunal Intervju 55 

Jonasgårdens Vårdboende Jonas Molin Assisterande 
Enhetschef 

Kommunal Telefonintervju 35 

Kronprinsens Vårdboende Elna 
Wearner 

Enhetschef Privat Telefonintervju 30 

Murteglets vårdboende, 
Carema 

Maj 
Millborg 

Enhetschef Privat Intervju 65 

Ragnvallagården, Avesina Tommy 
Sundblad 

Verksamhetschef Privat Intervju 30 

 

Figur 1. En sammanställning av intervjupersonerna 

 

 

Då vi bestämt oss för ämnet samt hittat den relevanta litteraturen och enhetscheferna vi ville 

intervjua startades den praktiska resan mot intervjuerna. Enhetschefernas telefonnummer och 

e-post fick vi tillgång till genom respektive arbetsgivares hemsida. Vi valde först att kontakta 

cheferna via e-post då detta upplevs som mindre störande än via telefon. Efter några dagar då 

vi ännu inte fått något svar valde vi istället att kontakta dem via telefon. Detta visade sig vara 

en mycket bättre samt mer effektiv metod eftersom vi fick ett direkt svar. Majoriteten av 

enhetscheferna visade ett stort intresse till deltagandet och ställde gärna upp för en intervju. 

Under telefonsamtalet presenterade vi oss själva samt syftet med intervjun. Enligt kriterierna 

på institutionen för Service Management skall det göras minst nio intervjuer, då detta anses 

vara rimligt. Vi bokade alla nio intervjuer i ett intervall av två veckor men på grund av 

enhetschefernas limiterade scheman valde vi att utföra tre av de nio intervjuerna via telefon.  

 

Som förberedelse innan själva intervjuerna använde vi oss utav vår egenskrivna intervjuguide. 

Våra valda motivationsfaktorer blev riktlinjerna för själva intervjuguiden och frågorna 

baserades utifrån dessa. Som vi tidigare nämnde har vi använt oss av semi strukturerade 

intervjuer och guiden bör i sådana intervjuer innehålla frågor som ger forskaren information 
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om hur de intervjuade upplever sin värld.
32

 Alan Bryman ger en uppställning med olika råd 

vid förberedelsen och utformning av en intervjuguide vilket vi har haft stort nytta av. Bryman 

menar att en intervjuguide bör ha ett viss mått av ordning i de teman som är aktuella samt att 

intervjufrågorna ska formuleras på ett sätt som underlättar för oss som intervjuar att svara på 

frågeställningen.
33

 Vår intervjuguide innehåller tre huvudteman med tillhörande frågor, se 

bilaga 1. Dessa tre huvudteman rör följande; ledarskap, belöningssystem och 

utvecklingsmöjligheter.  Vi valde att dela upp dem i dessa teman för att få en tydlig struktur 

på empirin samt för att detta berör undersökningssyftet. Redan i tidig fas bestämde vi oss för 

att enbart två av oss tre skulle ta hand om de sex intervjuerna. Den tredje gruppmedlemmen 

fick ansvaret för de tre telefonintervjuerna. Syftet med denna indelning var att vi ville vara 

effektiva och maximalt utnyttja den tid vi hade tillgodo. Vi anser även att en telefonintervju 

sker bäst mellan två personer för att undvika eventuella missförstånd. 

 

Vi har inlett alla intervjuer med en liten presentation av oss själva, var vi kommer ifrån, syftet 

med intervjun samt en mer ingående presentation om ämnet. Intervjuguiden som skickades 

två dagar i förväg var enligt enhetscheferna till stor hjälp för att få dem införstådda i ämnet. 

För att underlätta bearbetningen av materialet i senare skede har vi frågat enhetscheferna om 

vi fick lov att spela in intervjuerna vilket alla var positiva till. De intervjuer som utfördes 

ansikte mot ansikte spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att sedan överföras till datorn 

som en ljudfil. Telefonintervjuerna spelades in med en enkel bandspelare. Under intervjuerna 

har vi delat de olika temana mellan oss så att varje gruppmedlem hade ansvaret för två av 

temana medans andra skrev ner stödord. Detta som en försäkring om inspelningen på något 

sätt skulle misslyckas. I slutet av varje intervju har vi ställt frågan till enhetscheferna om de 

möjligtvis ville tillägga någonting som de ansåg var viktigt som vi inte berört. Alla chefer 

kände dock att de var nöjda. 

 

2.3.1. Transkribering 

Ansvar för transkriberingen har vi delat mellan oss så att var och en transkriberar tre 

intervjuer. Efter varje avslutad intervju har vi laddat upp materialet från direktintervjuerna till 

en ljudfil på datorn, vilket påskyndade transkriberingsprocessen. Telefonintervjuerna har vi 

spelat in på bandspelare och därför inte kunnat ladda upp som ljudfil på datorn utan alla tre 

har lyssnat igenom dessa samt läst transkriberingarna. Vi har transkriberat tre intervjuer var 

och transkriberingen har sedan legat som underlag vid analysen. 

                                                           
32

 Bryman, A. (2002). Sid 305. 
33

 Ibid. Sid 305 
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3. Teori 

 

Vårt teoriavsnitt kommer att innehålla teorier som behandlar motivation allmänt. Vi kommer 

även att ta upp teorier som innefattar de tre valda faktorerna, ledarskap, belöningssystem och 

utvecklingsmöjligheter, och hur dessa bidrar till personalens motivation.  

 

3. 1. Allmänna motivationsteorier 

Begreppet motivation kommer från det latinska ordet ”movere” vilket betyder röra.
34

Inom 

psykologin finns det en allmän definition om motivation som ”ett inre tillstånd hos individen 

som ger upphov till en önskan att agera med bestämda avsikter”.
35

 Arbetsmotivation innebär 

”Den energi vi ådagalägger för arbete, den ambition vi har att söka och behålla ett arbete”.
36

 

Många teorier inom området arbetsmotivation kopplar den samman till ökad 

arbetstillfredställelse och prestation vilket i sin tur leder till framgång och ökad produktivitet 

för organisationen. Av denna anledning har forskning inom området fått stort uppmärksamhet 

under senaste seklet.
37

 Arbetsmotivationsteorier skilja sig åt i de orsaker som anses skapar 

motivation.
38

 

 

 

3.1.1. Behovs teorier: Maslow behovshierarki 

 Behovsteorierna utvecklades i USA vid seklets mitt och har präglat vårt synsätt på 

arbetsmotivationen länge.
39

 Dessa teorier svarar på frågan: Varför arbetar människor? De 

betonar förhållandet mellan de olika behoven och hur dessa påverkar motivationen.
40

 Ett 

exempel på behovsteorierna är Maslows behovshierarki. 

 

Abraham Maslow har delat upp de mänskliga behoven i fem kategorier i en hierarki. Längst 

ner i behovshierarkin finns våra fysiologiska behov och sedan kommer trygghetsbehoven, 

sociala behoven, uppskattningsbehoven, utbildningsbehoven samt, längst upp i hierarkin, 

självförverkligandet.
41

 Maslow menar att dessa behov måste tillfredställas i en viss ordning. 

De lägre behoven är livsavgörande och de måste tillgodoses innan ett högre behov blir 

                                                           
34

 Kaufmann, G.& Kaufmann, A. (2000). Sid. 51 
35

 Flach, B. (2006). Sid. 61 
36

 Ibid. Sid. 59 
37

 Jönsson, S.(2005). Sid. 13 
38

 Flach, B. (2006). Sid. 60. 
39

 Ibid. Sid. 61 
40

 Jönsson, S. (2005).  Sid 11 
41

 Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2000). Sid. 53-54 
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aktuellt. Maslows poäng är att vi blir motiverade av de faktorer som matchar den nivå i 

behovshierarkin som vi befinner oss i.
42

  

 

Maslows teori har blivit kritiserad från olika håll inte minst när det gäller ordningen av 

behovens tillfredställelse. Forskarna menar att vi människor kan röra oss upp och ned i 

hierarkin och engagera oss i olika aktiviteter som tillfredställer de högre behoven på 

bekostnad av de lägre.
43

 En annan kritik är att behoven ibland är svåra att förstå och lätta att 

missuppfattas. Nils Nilsson tar upp självförverkligandet som ett exempel och menar att många 

uppfattar detta behov som ett starkt intresse av att utveckla sig själv för att komma framåt. 

Detta tillhör enligt Maslow en mycket lägre nivå i hierarkin som till exempel 

uppskattningsbehoven.
44

  

 

3.1.2 Arbetskaraktäriska teorier: Herzbergs tvåfaktorteori 

Denna typ av motivationsteorier fokuserar på förhållandet mellan de egenskaper som finns i 

själva arbetet och hur dessa påverkar motivationen.
45

  

 

Fredrik Herzberg kopplar motivationen till belöningar.
46

 Efter många undersökningar om 

vilka belöningsfaktorer som motiverar människor har han lyckats dela upp dessa faktorer i två 

kategorier, hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Den förstnämnda innehåller yttre 

belöningar som löner, status och arbetstrygghet. Herzberg anser att när dessa hygienfaktorer 

tillhandahålls försvinner vantrivseln bland medarbetarna. Motivationsfaktorerna innehåller 

inre belöningar såsom erkännande för väl utfört arbete, prestation, möjlighet till personlig 

utveckling, ansvar och kontroll över arbete och arbetet i sig.
47

 Herzberg menar att 

hygienfaktorerna eller de yttre belöningarna motiverar människor men bara till en viss nivå 

och för en kortare tid. Däremot är det motivationsfaktorerna som är den riktiga källan till 

motivationen eftersom de kommer inifrån en person. Inre belöningar i form av 

delaktighetskänslor och känslan av att bidra, påverkas av arbetsuppgiften och organisationen 

av arbetet och detta skapar en hög motivation.
48

  

                                                           
42

 Nilsson, N. & Andesson, J- O. (2003). Organisation och ledarskap. Fakta & övningar. Upplaga 1:1. Liber 

ekonomi. Malmö. Sid. 128-129 
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 Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2000). Sid. 56 
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 Nilsson, N. & Andesson, J- O. (2003). Sid.130 
45

 Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2000). Sid. 69 
46

 Nilsson, N.& Andersson, J- O. (2003). Sid.128  
47

 Pinnington, A. & Edwards, T.  (2000). Introduction to Human Resource Management. OxfordUniversity 

Press. Sid. 125-126 
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 Nilsson, N.& Andersson, J- O. (2003). Sid.127-128 
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Liksom Maslows så har Herzbergsmodellen ifrågasatts. En gemensam kritik är att 

motivationen inte bara skapas på arbetsplatsen utan även i andra kontexter som till exempel i 

hemmet.
49

 En annan kritik mot Herzbergsmodellen är att människan i sin natur tar till sig äran 

för tillfredställelse och skyller missnöjet på externa faktorer.
50  

 

3. 1.3 Kognitiva teorierna: Förväntningsteorin 

De kognitiva teorierna betonar att motivationen skapas genom handlingar som vi utför efter 

medvetna, rationella och kalkylerade val.
51

   

 

Förväntningsteorin anses ha det mest övergripande perspektivet på motivationsproblemet, 

eftersom den inrymmer aspekter från övriga motivationsteorier.
52

 Vroom som har myntat 

teorin, betonar att människor motiveras till en viss handling när de förväntar sig att uppnå det 

som de vill av sitt arbete. Dessa förväntningar är en föreställning om arbetets konsekvenser 

för belöningsönskemålen och om hur attraktiv belöningen är. Dessa belöningar kan vara yttre 

belöningar i form av lön och andra monetära värden eller inre belöningar i form av 

tillfredställelse av själva arbetets utförande.
53

 Vissa människor prioriterar de inre belöningar 

framför de yttre eller tvärtom. Därför utvecklades denna teori som ett försök att förklara hur 

man motiverar människor som har olika värderingar och olika prioriteringar för belöningar på 

en arbetsplats. Personalen motiveras till att prestera bra om deras arbete leder till den typ av 

belöningar de önskar sig.
54

 

 

En kritik som riktas mot förväntningsteorin är att den inte tar hänsyn till alla faktorer som bör 

finnas i en organisation som vill motivera sin personal. En sådan faktor är relationen mellan 

ledningen och personalen eller utvecklingsmöjligheter för personalen. All fokus ligger bara på 

belöningen.
55

 En annan svaghet är att personalen, som har hög bedömning om att de skulle 

lyckas med sitt arbete och belönas för det, inte tappar motivationen helt även om belöningen 

inte visar sig bli den de önskade sig. Detta innebär att de tre grunder som teorin är byggd på 

inte alltid hänger ihop.
56
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3.2. Chefens redskap för att skapa motivation 

Eftersom chefen har en central roll i motivationsprocessen är det viktigt att denne arbetar 

aktivt med att skapa förutsättningar för en motiverad personal. Genom sitt ledarskap kan 

chefen påverka och styra personalens beteende.
 57

 Ledarskap är ett redskap som hjälper chefen 

att styra personalen mot verksamhetens mål vilket är en förutsättning för en motiverad 

personal. Det är tydliga mål som ligger som grund för förväntningsteorierna då människor 

anses motiveras till ett visst beteende beroende på medvetna mål och avsikter.
58

 Ett annat 

redskap som chefen använder sig av för att skapa förutsättningar för motivation är 

belöningssystem. Dessa innefattar båda monetära och icke monetära belöningar vilka 

Herzberg kopplar till den inre motivationen och den yttre motivationen.
 59

  Ytterligare ett 

redskap chefen använder sig av är att skapa utvecklingsmöjligheter för personalen eftersom 

detta är en förutsättning för att motivationen ska leva vidare hos personalen.
 60

   

 

3.2.1. Ledarskap 

Med utvecklingens gång har företag förstått och tagit till sig det faktum att alla inom ett 

företag spelar en viktig roll för att företaget överhuvudtaget ska kunna presentera resultat. 

Med detta har därför ledarens roll gått över till att agera enligt namnet hans roll har- nämligen 

att ”leda”.
61

 Ett företag fungerar inte med enbart chefer vars uppgifter består av att sitta och 

diskutera ledarskap. Företaget fungerar inte fullgott om det enbart består av arbetare som är 

beredda att göra sitt jobb men inte har någon som förklarar för dem vad de ska göra och leder 

dem i arbetet. På grund av detta behöver alla på företaget arbeta tillsammans mot 

gemensamma mål. 
62

 Ledaren är en nyckelperson då företaget vill skapa gemenskap och styra 

personalens beteende på en gemensam riktning mot verksamhetens mål.
63

 För att lyckas med 

det bör ledaren satsa på information för att skapa en känsla av förankring hos medarbetarna. 

Det är god information som gör att medarbetarna ser sin roll i helheten och de mål som 

organisationen dras åt.
64

 Organisationens förväntningar och möjligheter till individens bidrag 

till organisationsen bör klargöras.
65

 Information är viktig för att förtydliga och matcha 

organisationens mål med medarbetarnas personliga mål och ambitioner vilket Flach anser 
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vara ledarens viktigaste motivationsuppgift. Ledaren bör ta reda på vad hans anställda vill 

med sin position på arbetsplatsen, vad de har för mål och förhoppningar. En bra ledare skapar 

en laganda på arbetsplatsen och ser till att han är omringad av de som vill tillhöra 

gemenskapen. 
66

  

 

Det är oerhört viktigt för personalen att ha god kommunikation med chefen samt att känna sig 

delaktiga på arbetsplatsen för att vara motiverade. Kommunikationen mellan chefen och 

medarbetarna bör vara direkt och inte bara genom tekniska medel, eftersom kroppsspråket och 

sättet på vilket vi kommunicerar står för mer än 90 procent av hur vi uppfattas av andra.
67

 En 

känsla av delaktighet spelar en stor roll i medarbetarnas välmående. De medarbetare som får 

dessa kriterier uppfyllda, anses enligt tidigare forskning, må och fungera bättre.
68

  

 

En annan viktig uppgift i motivationsprocessen för chefen är att ge beröm och konstruktiv 

kritik gentemot personalen. Detta gör att medarbetarna känner sig sedda och 

uppmärksammade av chefen, och när de känner sig sedda växer de i sin arbetarroll.
69

 Att se 

och bekräfta sina medarbetare hjälper chefen i målstyrningsprocessen.
70

 Inom omsorg är 

dessa kriterier extra viktiga hos en ledare, då arbetskaraktären förutsätter att personalen ger 

mycket av sig själva vilket innebär att de anställda behöver stöd och bekräftelse från chefen.
71

 

För att kunna vara en motiverande ledare bör denne leva som han lär och jobba mycket med 

sin egen personliga utveckling. Detta skapar trygghet hos chefen och bättre förutsättningar för 

att sprida denna trygghet vidare till medarbetarna.
72

 En bra ledare kräver att denne visar 

empati och bryr sig om sina medarbetare. Andra kännetecken på en bra ledare är att denne 

visar god självinsikt men samtidigt innehar förmågan att engagera sig i andras situationer och 

utveckling. En ledare med bristande självinsikt riskerar ofta att förmedla dubbla budskap då 

han säger en sak och gör en annan. Ett sådant beteende skapar otrygghet hos personalen och 

att känna sig trygg är en förutsättning för att känna sig motiverad.
73

   Om ledaren är öppen 
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kommer också dennes anställda att så småningom inneha denna egenskap.
74

 Det är med andra 

ord viktigt att ledaren skapar en relation med sina anställda.
75

  

 

3.2.2. Belöningssystem 

Eftersom företag har blivit mer och mer beroende av sina arbetare måste företagen ständigt 

försäkra sig om att deras anställda delar samma värderingar som företaget har. Ett sätt för 

företag att säkerställa att personalen arbetar i linje med företagets mål och ambitioner är att 

använda sig av belöningssystem. Dessa belöningssystem fungerar som en sorts yttre 

motivationskälla och existerar för att motivera personalen att göra ett bra jobb som hjälper till 

att föra företaget framåt.
76

 Båda parterna tjänar därför på att använda sig av detta system. 

Arvidsson beskriver att det är ledningens uppgift att utforma belöningssystemet genom att 

bestämma vilka handlingar som är acceptabla inom företaget samt vilka arbetssysslor som blir 

premierade.
77

 Det finns olika belöningar beroende på vad företaget bestämmer sig för att ge 

sina anställda. Arvidsson nämner monetära belöningar på första plats, sedan kommer icke-

monetära som till exempel utökade stimulerande arbetsuppgifter och sist men minst vanliga 

optionsandelar i företaget. De personer som drivs av yttre motivation gynnas bäst av monetära 

belöningar då de eftersträvar materiella ting. De som drivs av inre motivation gynnas av de 

icke-monetära belöningar, då de till exempel eftersträvar stimulerande arbetsuppgifter och vill 

tillfredsställa sina behov av ökad kunskap, det vill säga släcka sin kunskapstörst.
78

 Dock kan 

personal som drivs av inre motivation men som ändå belönas ekonomiskt riskera att deras inre 

motivation åsidosätts vilket leder till att arbetsuppgiften blir lidande.
79

 Det är enligt Arvidsson 

viktigt att ledningen ständigt arbetar med sitt belöningssystem för att få en god intern 

kommunikation. Han förklarar vidare att om belöningssystemet inte uppdateras med jämna 

mellanrum tolkar de anställda detta som att ledningen inte lägger stor vikt vid systemet och 

resultatet blir att de anställda inte heller tar notis om det ledningen försöker implementera.
80
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3.2.3. Utvecklingsmöjligheter 

En ständigt pågående process i organisationen är personalutvecklingen. På grund av 

personrörligheten uppstår det behov av träning och utbildning hos personalen.
81

 

Utvecklingsbehov har normalt sett en dynamisk prägel vilket innebär att det ofta befinner sig i 

förändring.
82

  Faktorer som främjar den personliga utvecklingen är utvecklingsorientering och 

kreativt arbetsklimat. Dock kan en konservativ, stabil gruppdynamik motverka individuella 

initiativ. Detta leder därmed till att förändring och den personliga utvecklingen hämmas.
83

  

Varje enskild verksamhet har en egen viss tradition vid arbete som rör utbildningsfrågor. 

Exempel på dessa frågor kan vara; hur behov uppstår, hur behoven skall prioriteras, vilken 

kompetens som har prestige, vilka lärformer är vanliga och hur effekterna av utbildningen 

skall kartläggas.
84

 

 

Kompetensutvecklingen sker till största del i det vardagliga arbetet men även i speciella 

planerade aktiviteter i arbetet samt anordnade utbildningsprogram. För att personalen ska ha 

möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter väl är det därför viktigt att kompetensen i arbetet 

fortlöpande utvecklas.
85

 Liksom all operativ verksamhet bör även medarbetarnas utveckling i 

arbetet och personalutveckling planeras och styras.
86

  

 

3.2.3.1. Utbildning och kompetensutveckling 

En form av personalutveckling är personalutbildning. Personalutbildningen ska förmedla ett 

specifikt kunskapsinnehåll, med anknytning till arbetsuppgifterna och verksamheten.
87

 

Utbildningsbehov uppstår bland annat på grund av omvärldsförändringar vilka i sin tur 

påverkar medarbetarnas kunskaper och arbetskompetens. Dock uppstår utbildningsbehov även 

vid organisationens interna förändringar och arbetsutveckling.
88

  

 

En miljö som skapar möjligheter till lärande kallas för lärmiljö. Med lärande förknippas vissa 

aktiviteter mer än andra aktiviteter. I verksamheten sorteras aktiviteten under rubriken 

”utbildning”. Dessa aktiviteter finns i utbildningsbudgeten hos företaget.  Vid en närmare 

inblick i hur ett företag, i sin helhet, fungerar som en miljö för lärande och 
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kompetensutveckling räcker det inte enbart att bara ta hänsyn till de presenterade aktiviteterna 

som hör till utbildning. Vid ett sådant tillfälle bör även följande undersökas; hur det dagliga 

livet i organisationen utvecklar sig, på vilket sätt lärtillfällen ges samt på vilket sätt arbetet är 

organiserat. I verkligheten är lärandet i arbetslivet nära knuten till den dagliga verksamheten 

vilket är en inbäddad aktivitet i arbetsuppgifterna.
89

 Enligt tidigare forskning ska lärmiljön i 

en verksamhet ge motivation till nytt lärande. Detta genom; krav och utmaningar, 

yrkesmässigt och mänskligt stöd vid behov samt möjligheter att använda den kompetens som 

är under utveckling.
90

   

 

Kompetens i arbetet innebär en persons förmåga att fullgöra en uppgift i ett givet 

sammanhang. Personens förmåga innefattar någon form av yrkestekniska kunskaper och 

färdigheter, samt en funktionell kompetens. Denna funktionella kompetens rör tillämpningen 

av det yrkestekniska kunnandet i verksamhetens sammanhang. Till exempel kännedom av 

verksamhetens mål och samarbetsförmåga.
91

 En nyckelfaktor för en organisations framgång 

och dess konkurrensförmåga är organisationens kompetens. De centrala elementen i 

kompetensutveckling är lärande och utveckling i arbetet. Det är därmed oerhört viktigt att 

medarbetarna ständigt utvecklas i takt med organisationen.
92

  

 

3.3. Hur teorin tillämpas i analysavsnittet  

De allmänna motivationsteorierna kommer att ligga som grund till varför enhetscheferna 

arbetar på ett visst sätt. De kommer att användas genomgående i hela analysen för att stödja 

de andra teorierna. Vidare kommer de tre valda redskapen, ledarskap, belöningssystem och 

utvecklingsmöjligheter, att förklara hur enhetscheferna skapar förutsättningar för en 

motiverad personal. Mål, kommunikation, stöd och personlig utveckling är de begrepp som 

kommer att kopplas till ledarskapsteorin. Belöningssystemet kommer främst att kopplas 

samman till den inre - och yttre motivationen samt vilken typ av belöning enhetscheferna 

använder sig främst av för att motivera sin personal. Till sist kommer teorierna om 

utvecklingsmöjlighet att användas för att förklara varför enhetscheferna erbjuder sin personal 

detta samt hur de går tillväga.  
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4. Motivationsarbetet i praktiken 

 

I vår analys avhandlas vår insamlade empiri. Den kommer att relateras till våra valda teorier 

för att få fram resultat som besvarar vår frågeställning. 

4.1. Ledarskap 
Enhetschefen har en central roll inom sin verksamhet. Deras uppgifter består huvudsakligen 

av samordning av omvårdnadsinsatserna samt att tillämpa HSL, Hälso- och sjukvårdslagen, 

och SoL, Socialtjänstelagen. Det beror mycket på vad cheferna blivit utbildade i när det gäller 

vilket ansvar de kan ta gällande lagarna. En av enhetscheferna är enbart utbildad i SoL och får 

därför delegera ut ansvar för HSL till undersköterskorna samt till sjuksköterskorna.
93

 En 

annan viktig del av deras arbetsuppgifter går ut på att koordinera personalen och deras 

arbetsuppgifter men de har även ansvar för ekonomin samt arbetsmiljöansvar. Den viktigaste 

arbetsuppgiften för chefen, anser en enhetschef, går ut på att skapa förutsättningar för 

personalen för att sköta sitt arbete istället för att visa dem i praktiken hur de ska utföra den.
94

  

 

Majoriteten av enhetscheferna vi intervjuat anser att en motiverande arbetsplats ger 

personalen utrymme att utvecklas, synas och vara delaktiga i arbetsfrågorna. De förklarar 

vidare att personalen på en arbetsplats blir motiverad att utföra ett bra jobb, om enhetschefen 

uppmärksammar deras insatser och anpassar deras arbete efter individuella förutsättningar.  

På detta sätt känner var och en i personalstyrkan att de är delaktiga i verksamheten och enligt 

Bengtsson växer personalen i sin arbetsroll när de känner sig uppmärksammade av chefen och 

får därav starkare motivation att utföra ett bra arbete.
95

 Att bekräfta sina medarbetare hjälper 

även enhetschefen i målstyrningsprocessen.
96

 

 

Bemötandet spelar en stor roll, både gentemot varandra personalmässigt men också gentemot 

de personer som personalen vårdar. Ett viktigt kriterium för en motiverande arbetsplats är det 

faktum att arbetsgruppen stöttar varandra, förklarar enhetscheferna. Detta innebär enligt dem 

att alla visar varandra uppmuntran och rosar den som utfört ett gott jobb.
97

 En annan 

betydelsefull faktor är att arbetarna finner en balans mellan sina arbetssysslor, det vill säga att 
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de är medvetna om vad som förväntas av dem på arbetsplatsen.
 98

 Detta visar vikten av ett 

tydligt koncept och tydliga mål i verksamheten.
99

 En av enhetscheferna betonar detta med 

följande fras: ”Att motivera människor som inte vet vart de ska är ganska svårt.”
100

  

 

Bengtsson nämner att ledarens viktigaste uppgift i motivationsprocessen, ligger i att förtydliga 

och styra personalen mot verksamhetens mål och detta genom information och 

kommunikation.
101

 Den vanligaste typen av sammanträden där organisationens mål diskuteras 

och förmedlas till personalen är arbetsplatsträffarna vilka förekommer i alla verksamheter. 

Utöver detta sker även olika slags möten, som exempelvis sjukskötersketräffar och 

arbetsmiljöträffar, för att försäkra sig att budskapet har nått ut till alla.
102

 En enhetschef 

vidareutvecklar detta genom att berätta: ”Huvudsyftet med dessa träffar är att få en bra 

kommunikation så det inte bara blir en monolog från ledningens sida. Visst finns det mycket 

som jag vill få ut, men sen vill jag gärna att vi diskuterar och har en fungerande dialog.”
103

 

Som citatet visar används även dessa träffar som ett medel till direkt kommunikation med 

medarbetarna. Detta skapar enligt Bengtsson en känsla av delaktighet hos personalen och ökar 

deras motivation.
 104

 

 

Gemensamt för alla de verksamheter där de intervjuade enhetschefer är verksamma i är att 

verksamhetens uppsatta mål utgår från ledningen på högre nivå och förmedlas vidare genom 

enhetscheferna ut till personalen på verksamhetens alla nivåer. Detta senare sker genom 

samverkansmöten och arbetsplatsträffar. Under dessa träffar är det viktigt att organisationens 

mål förtydligas för att väcka viljan hos medarbetarna att sträva efter att uppnå målen. I 

praktiken kan detta vara svårt eftersom organisationen är enormt stor, vilket påverkar och 

försvårar för ledningen att vara tillräckligt tydliga med vad de förväntar sig. Arbetsgivare 

inom äldreomsorgen kan enligt enhetscheferna ibland vara dåliga på att profilera sig bland 

sina medarbetare, vilket resulterar i att personalen identifierar sig med den lilla egna 

arbetsplatsen - istället för med den stora organisationen. Personalen har med andra ord svårt 

att känna sig som en del av helheten och finner kanske inte sin naturliga roll i denna.
105

 Detta 
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problem bottnar enligt Bengtsson i dålig eller brist på kommunikation från ledningens sida 

som är en förutsättning att chefen ska kunna utföra ett fullgott ledarskap.
106

 

 

Enhetscheferna förklarar att det ibland kan finnas svårigheter med att nå ut med 

verksamhetens mål till alla medarbetare. För att lyckas med detta krävs det att enhetschefen 

använder flera medel i form av båda tal och skrift. En del av enhetscheferna nämnde att de för 

tillfället har som organisationsmål att all personal ska arbeta med fem värdegrundsprinciper 

vilka är mod, trygghet, aktivitet, sinnen och kreativitet. Dessa värdegrunder har tagits fram 

med personalens delaktighet och sedan är det chefernas uppgift att på bästa sätt tillämpa detta 

i praktiken. Har organisationen lyckats med denna tillämpning blir de så kallade ”mästare av 

möten”
 107

 vilket innebär att organisationen levererar den bästa vården samt servicen gentemot 

de boende och dess anhöriga. Detta är oerhört viktigt eftersom kärntjänsten är att erbjuda de 

äldre en bättre livskvalitet.
108

 

 

4.1.1. Kommunikationsstil 

Kommunikationen mellan enhetschef och medarbetare sker på daglig basis och det är viktigt 

att alla får komma till tals och uttrycka sig och sin önskan. Alla enhetschefer uppskattar den 

direkta kontakten och ser detta som en fördel för att skapa relationer till sina medarbetare.  

Exempel på den dagliga kontakten sker genom att enhetscheferna varje dag rör sig runt på 

arbetsplatsen för att personalen ska känna att de finns närvarande för dem. De sitter inte 

enbart på sina kontor och väntar på att personalen ska ta kontakt med dem utan de tar egna 

initiativ till denna kontakt.  Enhetscheferna anser dock inte att det räcker med att enbart vara 

närvarnade fysiskt för sin personal utan de lägger även stor vikt vid att närvara psykiskt.  

 

Den tyngsta kommunikationen sker enligt våra enhetschefer genom medarbetarsamtal där var 

och en av personalen får uttrycka sina åsikter och individuella mål. Att personalen får 

möjlighet att uttrycka sig får dem att känna sig delaktiga i organisationen vilket Larsson 

menar ger dem en känsla av välmående.
109

 Under medarbetssamtalen diskuteras vad som 

förväntas av både medarbetare och ledaren. Enligt förväntningsteorierna är det oerhört viktigt 

att förväntningarna är tydliga för att kunna överväga dem med de individuella målen. Då 

personalen känner att förväntningarna överrensstämmer med de individuella målen, motiveras 
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dem att prestera mer.
 110

 Under medarbetssamtalen förtydliggör ledarna riktlinjerna för hur 

målen ska uppnås. Ett av de privata företagen har utvecklat ett unikt system för 

medarbetssamtalen där dessa genomförs av gruppcheferna, vilka är undersköterskor i 

grunden, men som tjugo procent av tiden har administrativa uppgifter. Gruppcheferna får efter 

varje medarbetarsamtal meddela enhetschefen om vad som har diskuterats. Detta anses skapar 

möjlighet för mer frekventa möten med frontpersonalen samt ger verksamhetschefen ”en 

förlängd arm inom grupperna”.
111

 Undersköterskornas önskemål och åsikter blir lättare att 

förstå om de diskuteras med någon som har samma arbetsuppgifter. Bengt Flach betonar 

viken av att lyssna på personalens mål, behov och förväntningar samt att ta hänsyn till dessa 

individuella mål vid utformning av organisationens mål.
112

 Som komplement till 

medarbetssamtalen införs sedan de individuella lönesamtalen där enhetschefen ger personalen 

reflektioner över hur pass väl de uppnått de uppsatta målen och de får därför också anpassad 

lön efter detta. Lönesamtalen används därmed som ett uppföljningsverktyg.
113

  

 

Uppföljning från enhetschefens sida sker även i det dagliga arbetet genom konstruktiv 

feedback. Tydlig struktur och tydliga mål ligger som grund för feedbacken som enhetschefen 

ger sin personal. Enhetscheferna anser att den viktigaste feedbacken är genom att berömma 

sina anställda. Detta ska helst ske vid den aktuella tidpunkten för handlingen. Berömmet får 

gärna ges framför hela gruppen då detta enligt enhetscheferna anses motiverande för hela 

arbetsgruppen. En av enhetscheferna nämnde att beröm handlar mycket om dialogen, om hur 

enhetschefen kan och ska ge detta beröm. Han uttryckte sig som följande; 

   ”Det är oerhört viktigt att vara nära personen och visa att det är du det handlar om.”
114

  

Att vara nära personalen och berömma dem vid väl utfört arbete får dem att känna sig sedda 

och uppmärksammade, vilket enligt Bengtsson har en direkt positiv påverkan på 

motivationen.
 115

 

 

Kritiken sker däremot på ett konstruktivt sätt. Ledaren tar upp detta avskilt med vederbörande 

för att inte hela gruppen ska ta del av situationen. Detta samtal dokumenteras för att det inte 
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ska uppstå missförstånd och onödiga konflikter. Dokumentationen kan sedan användas som 

underlag för åtgärder vid eventuella framtida upprepade missgärningar.
116

 

  

4.1.2. Uppdaterat ledarskap 

 ”Jag kan inte säga en sak och göra något annat. Jag måste leva som jag lär. Det är viktigt 

att vara en förebild. /… / Säger jag till dem att de måste ha ett bra bemötande utan att ha det 

själv, så är det bara tomma ord.”
117

  

Detta citat beskriver enligt enhetscheferna vikten av att dubbla budskap inte får förekomma. 

Enligt teorin bör ledaren jobba mycket med sin egen personlig utveckling för att kunna klara 

av sina arbetsuppgifter, av vilka motivation utgör den viktigaste. Att enhetschefen lever som 

han lär är en förutsättning för att skapa trygghet hos medarbetarna.
118

 Att säga någonting och 

göra någonting annat, uppfattas som dubbla budskap av personalen och detta skapar i sin tur 

otrygghet och minskad motivation som konsekvens.
 119

  

 

Övervägande ges det mycket utbildningar, dock kan detta skilja sig mellan olika 

verksamheter. En aktuell utbildning som en av enhetscheferna berättar om är en 

handledarutbildning som sker två heldagar i månaden i grupp om sju till åtta personer där de 

bland annat lär sig om gruppsykologi och coachning.
120

 Cheferna erbjuds även 

ledarskapsutbildningar från det egna företaget cirka fyra gånger om året.
121

 Enligt en av våra 

enhetschefer räcker det inte med att enbart ha en gedigen utbildning för att vara en enhetschef 

inom äldreomsorgen. Arbetet kräver ett genuint intresse för människor och en social förståelse 

för att kunna se sin roll i helheten.
122

 Den chef som har förståelse för andra och visar empati 

visar prov på ett bra ledarskap enligt Ingvar Bengtsson.
123

 Enhetscheferna förklarar att det 

utöver dessa utbildningar finns tillgänglig personalsekreterare på vård- och 

omsorgsförvaltningen som kan ställa upp vid eventuella svårigheter som till exempel lag 

beskrivningar.
124

 Tillgång till utomstående stöd skapar en trygghet hos chefen och hjälper 

denne i sin roll.
125

 Detta kan relateras till Bengtssons tankar om att utbildning av 

enhetscheferna gynnar verksamheten eftersom den hjälper dem i sitt vardagliga arbete med att 
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förmedla rätt budskap till personalen. Om personalen känner att enhetschefen har relevant 

utbildning för sitt ledarskap känner personalen sig trygg med denne.
 126

 

 

4.2. Belöningssystem 

Enhetscheferna förklarar att det finns vissa former av förmåner som personalen får ta del av. 

En av enhetscheferna har gett de anställda möjlighet att utföra friskvård på arbetstid. Två 

personer ur arbetsgruppen med extra intresse för motion fick möjlighet att utbildas i 

pausgympa och avslappningsövningar vilket företaget betalade för. Dessa två håller sedan i 

gympapass för övriga anställda cirka två till tre gånger per vecka. Denna form av förmån har 

visat sig vara uppskattat från personalen sida.
127

 Att enhetscheferna erbjuder denna förmån till 

sina anställda kan enligt Herzbergers teori bottna i att personalen på så sätt känner sig 

uppskattade av enhetschefen och därför motiveras till att utföra ett bättre jobb.
128

 En av 

verksamheterna har ett utformat belöningssystem på sin arbetsplats där personalen delas in i 

olika grupper vilka efter ett rankingsystem får olika belöningar i form av personalfrämjande 

åtgärder. De kriterier som personalen måste uppfylla för att erhålla belöningar är bland annat 

att ha låg sjukfrånvaro samt att ha uppfyllt de ekonomiska resultat som ledningen ställt upp. 

Tanken med detta system är att kunna påverka sin lön genom att prestera bättre.
129

 Detta 

uttrycker sig sedan i lönekuvertet. Den personal som presterat utöver det vanliga kommer 

därför att ligga i det övre löneläget medan de som inte presterat i enighet med ledningens 

uppställda kriterier stannar därför i lönetrappan. De får visserligen ta del av den årliga 

lönehöjningen men utöver det får de inget extra.
130

 Denna verksamhet har enligt Arvidsson 

valt att arbeta med såväl monetära som icke-monetära belöningar med det eventuella syftet att 

både tillfredsställa de anställdas inre som yttre motivation.
131

 

 

Det alla enhetschefer var eniga om är att en bra insats från personalen ska visa sig i 

lönekuvertet. Lönen används bland annat som ett verktyg för att ”befästa ens position i 

organisationen”, förklarar en av enhetscheferna, då detta anses vara motiverande till en bättre 

prestation.
132

 Lönen hör till hygienfaktorerna eller de yttre belöningar som enligt Herzberg får 

personalen att stanna kvar på sin arbetsplats. Dock skapar dessa faktorer inte en motivation till 
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ökad prestation hos personalen.
 133

 Vanligt förekommande icke monetära belöningar är 

exempelvis personalfester, nöjesaktiviteter som till exempel bio, teater, smörgåstårta och 

blommor. Ett specifikt exempel är den så kallade kvalitetstårta, där personalen motiveras att 

hitta på nya aktiviteter tillsammans med vårdtagarna. Dessa aktiviteter får vara utöver 

ramarna för de dagliga rutinerna och här uppmuntras mod och kreativitet. Den personal som 

lyckas bäst med detta får tillsammans med den tillhörande personalen och vårdtagarna på 

deras avdelning en tårta som belöning. Detta publiceras sedan tillsammans med den 

initiativrika personens foto på organisationens intranät.
134

 Detta skapar en känsla av 

bekräftelse och personen blir sedd som en individ.
135

 Enligt Herzberg är bekräftelse på ett väl 

utfört arbete en av motivationsfaktorerna som motiverar personalen att ge mer av sig själva.
136

 

Även Maslow betonar vikten av bekräftelse i uppskattningsbehoven som utgör en steg i 

behovshierarki.
137

  

 

”Tanken är att de ju har en omvårdande önskan att jobba med människor. Många tycker om 

människor, men det räcker inte, man måste ju ha både empati och professionalism, 

utbildningar, du måste veta vad du gör, vad det är som är roligt, du måste vara snäll, du 

måste vara förstående det är en absolut förutsättning, för att överhuvudtaget klara jobbet. 

Det är många som tycker också att det är roligt med teamarbetet, att vara en del av 

någonting, att inte sitta och jobba själv med någonting utan att man är en del av ett team på 

ett eller annat sätt. ”
138

  Med detta citat menar enhetschefen att människor som söker sig till 

omvårdnadsarbetet har ett stort intresse av att jobba med människor och de tycker att detta är 

en faktor som driver dem framåt.
139

  Personalen drivs av den egenskap som finns i själva 

omvårdnadsarbetet vilket de arbetskaraktäriska motivationsteorierna tar upp. Hertzberg anser 

att arbetet i sig och de egenskaper som det inrymmer är en av motivationsfaktorerna och en 

sort av de inre belöningarna.
140

 Dock anser inte enhetscheferna att denna sorts belöning lyckas 

motivera all personal. En enhetschef nämnde att det finns personal som har uttryckt missnöje 

över kvalitetstårtan och tyckte att detta är en löjlig sak som de inte vill delta i.
141

 Denna 

personal drivs, enligt Arvidsson, av den yttre motivationen och inte av den inre.  
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Generellt sett finns det inget utformat belöningssystem i den svenska äldreomsorgen. Dock 

förekommer det olika former av belöningar, men det är enbart i vissa fall som dem är knutna 

till specifika personer. Belöningar förekommer i form av monetära och icke monetära, men 

det sistnämnda dominerar.   

 

Den generella förklaringen till varför det inte existerar några utformade belöningssystem i 

verksamheterna är av ekonomiska skäl. De har helt enkelt inte fått pengar tilldelade till det 

området. Däremot förklarar en del av enhetscheferna att tidigare arbetsgivare erbjudit ett 

belöningssystem där främst monetära belöningar varit prioriterade.
142

 Dock råder det delade 

meningar om monetära belöningar verkligen har en positiv effekt på personalen och 

arbetsplatsen. En av enhetscheferna anser, av personlig erfarenhet, att det enbart skapar 

negativa konsekvenser eftersom personalen efter ett tag inte blir glad för själva summan de 

erhållit utan blir mer besvikna av att summan inte var högre. Det skapas med andra ord ett 

habegär hos personalen som är svårt att släcka.
143

 Detta förklarar Arvidsson med att 

personalen som enbart belönas monetärt till slut förlorar sin inre motivation vilket kan leda till 

att arbetet blir lidande.
144

 En annan av enhetscheferna beskriver faran med ett monetärt 

belöningssystem med att det lätt blir uppförstorat om de anställda får extra pengar eller bonus 

för sina insatser, medans det inte finns tillräckligt med medel för att tillgodose vårdtagarnas 

behov och önskemål. Detta förklaras av enhetscheferna vara en av skälen till varför det inte 

existerar monetärt belöningssystem i deras verksamhet.
145

 

 

Alla enhetschefer var överens om att belöningar till personalen gör sig bäst som uppmuntran 

från respektive enhetschef. Detta kan uttrycka sig i till exempel olika personalfester eller 

möjlighet att erbjuda efterfrågade utbildningar. En annan viktig faktor gällande belöningar 

förklarar en enhetschef vara: ”att personalen får direkt gensvar, att man blir rosad direkt och 

gärna så att andra också hör det”.
146

 Att enhetscheferna till huvuddelen valt att belöna sina 

anställda med uppmuntran istället för monetärt beskrivs i teorierna som att ledarna vill 

tillfredsställa de anställdas inre motivation.
147
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4.3. Utvecklingsmöjligheter 

Äldreomsorgen befinner sig i en förändringsfas på grund privatiseringen vilket innebär att 

enhetschefen måste bistå personalen med utvecklingsmöjligheter för att vara med i 

förändringsprocessen. Dalin förklarar att förändringen inom organisationerna skapar 

utvecklingsbehov hos personalen och detta innebär att kunskapen som krävs ständigt 

förändras.
148

 Det är viktigt att personalen utvecklas samt att de utvecklas i samma takt som 

organisationen.
149

 Enligt en av de intervjuade enhetscheferna sker förändringar kontinuerligt 

då det alltid händer nya saker på arbetsplatsen.
150

 En av enhetscheferna förklarar att deras 

arbetsgivare nyligen lanserat fem värdegrundprinciper. Personalen erbjuds många 

utbildningstillfällen för att de ska förstå syftet med principerna.
151

 Enhetschefen nämnde mod 

som en av värdegrunderna och med det menar denne att personalen ska våga ta initiativ till att 

utföra uppgifter som ligger utanför organisationens ramar eller rutiner.  

 

Eftersom omvårdnadsarbetet är ett så pass krävande jobb räcker det inte med att tycka om att 

jobba med människor för att klara av arbetsuppgifterna. Det är därför en nödvändighet att ha 

minst en undersköterskeutbildning för att vara behörig för jobbet. Under första året på 

arbetsplatsen får undersköterskorna en bekräftelse på sin kunskap och kompetens genom att 

skaffa praktisk erfarenhet. Detta gör i sin tur att undersköterskorna kan utföra ett bättre 

jobb.
152

  

 

Efter det första arbetsåret erbjuds undersköterskorna vidareutbildning med specifika 

inriktningar. Exempelvis på dessa är demens-, diabetes-, palliativ- och 

rehabiliteringsutbildningar. Flach betonar vikten av att utbildningarna för personalen bör 

innehålla kunskap som är relevant i förhållande till arbetsuppgifterna och verksamheten. Detta 

för att personalen ska ha möjlighet att utvecklas.
153

 Dessa utbildningar sker internt inom 

verksamheten men det är dock till stor del upp till var och en av personalen att visa sitt 

intresse för att delta i dessa utbildningar.
154

 Om en person till exempel vill fördjupa sig inom 

ett visst omvårdnadsområde måste denna ta eget initiativ och själv kontakta enhetschefen för 
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att visa sitt intresse.
155

 Dalin förklarar att en organisation som skapar en lärande miljö för sin 

personal ökar kunskapen på arbetsplatsen vilket i sin tur ger motivation till nytt lärande.
 156

  

 

Utbildningarna som enhetscheferna erbjuder sin personal hjälper dem att ge vård med kvalité 

till de behövande. Dessa tillhör de interna utbildningarna. Då personalen känner att de har god 

kunskap kan de på ett motiverande sätt utföra sina arbetsuppgifter. Vidare erbjuder några av 

enhetscheferna den så kallade kompetensstegen, vilken innehåller femton olika former av 

utbildningar. Syftet med denna är att behålla samt sprida kunskapen inom organisationen.
 
Det 

är därför viktigt att den kunskap som utvinns genom utbildningarna snarast möjligt tillämpas i 

praktiken samt att den utbildade personalen delar med sig av kunskapen till sina 

arbetskamrater. Då den nya kunskapen snabbt omsätts i praktiken minskar risken att 

kunskapen blir glömd och outnyttjad i praktiken.
157

 Detta på grund av att om inte 

utbildningarna uppfyller syftet anses de därmed vara onödiga.
158

 Utbildningarna som 

kompetensstegen innehåller uppskattas, enligt enhetscheferna, stort av personalen då dessa 

tillför ny kunskap och utvecklar personalen.
159

 Människan har enligt Maslow ett naturligt 

behov av att utbildas och utvecklas. Uppfyllandet av detta behov hos människan, leder till att 

denne motiveras till en ökad prestation.
160

 

 

Det finns även möjlighet för den enskilde arbetaren att ta del av en utomstående utbildning 

och detta uppmuntras av arbetsgivaren eftersom all individuell utveckling inte bara gynnar 

personen ifråga utan även anses gynna organisationen. Flach förklarar detta arbetssätt med att 

nyckelfaktorn för organisationens framgång och konkurrensförmåga ligger i organisationens 

kompetens. Därför är det enligt honom oerhört viktigt att medarbetarna utvecklas i samma 

takt som organisationen.
 161
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4.4. Sammanfattning av resultaten 

Ett tillvägagångssätt enhetscheferna har då det gäller att skapa förutsättningar för att motivera 

sin personal är att ge sin personal utrymme att utvecklas men även att låta dem vara delaktiga 

i besluten som enhetschefen ska ta gällande arbetsplatsen. Delaktigheten sker genom daglig 

kommunikation samt formella möten som medarbetarsamtal och lönesamtal. En annan typ av 

möten är arbetsplatsträffar där bland annat organisationens mål och värderingar förmedlas och 

förtydligas.  

 

Samtliga enhetschefer är överrens om att de tror att personalen känner motivation till att 

utföra ett bra jobb om de får respons från enhetschefen på de arbetssysslor de utför. Beröm 

och uppmuntran är något enhetscheferna arbetar aktivt med. Detta är speciellt 

uppmärksammat då enhetscheferna anser att beröm motiverar de anställda till att göra ett 

bättre jobb eftersom de känner sig sedda av ledningen. ”Management by walking around” är 

något som är implementerat hos alla enhetschefer och syftet med detta är att ha en tätare 

kontakt med personalen, helt enkelt att finnas till hands och vara en närvarande chef. 

Enhetscheferna förklarar även att de lägger stor vikt vid att anpassa arbetssysslorna och 

ansvarsområdena efter personalens individuella förutsättningar. De ska uppleva arbetet som 

roligt och inte känna obehag för att gå dit.
162

 Detta tror enhetscheferna ger personalen en 

känsla av samhörighet med verksamheten, vilket bidrar till en ökad motivation på 

arbetsplatsen. 

 

För att klara av sina arbetsuppgifter får enhetscheferna olika former av utbildningar samtidigt 

som de får utomstående stöd från organisationen vid behov. Detta ökar tryggheten i 

verksamheten och får enhetschefen att känna sig säkrare i sin roll. En del av enhetscheferna 

kan delegera ut olika arbetsuppgifter, som till exempel att arbeta med HSL och SoL, till 

sjuksköterskorna om de själva känner att de inte har tillräckligt med kunskap om ämnena. Ett 

annat ansvar de kan delegera ut är medarbetssamtalen. De som får ansvaret för detta blir de 

undersköterskor som är befintliga gruppchefer. Detta ökade ansvar som enhetschefen ålägger 

sin personal kan hjälpa till att motivera dem att prestera bättre.  

 

Generellt sett, med undantag för en verksamhet, finns det inget utformat belöningssystem. Det 

som råder är gruppvisa belöningar och dessa är aldrig monetära utan de erbjuds i form av till 
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exempel tårtor, biobiljetter och upplevelser. Skälet till varför verksamheterna använder sig av 

dessa icke-monetära belöningar är för att motivera personalen, visa dem uppskattning för att 

de arbetar bra samt för att sprida glädje på arbetsplatsen. Anledningen till varför det inte 

erbjuds monetära belöningar är på grund av ekonomiska skäl. Många av ledarna tror inte 

heller på monetära belöningssystem eftersom detta yrke går ut på att hjälpa behövande 

människor och enhetschefen är ofta rädda att pengar kommer gå före vården då det gäller 

personalens motivation. Detta anser vi bekräftar det som författaren Sandra jönsson skriver ok 

i sin bok. Hon menar på att personer som väljer att arbeta mad människonära tjänster lockas 

främst av de inneboende aspekterna som finns i själva arbetet.
163

 En annan anledning till 

varför många enhetschefer inte anser att monetära belöningssystem fungerar är på grund av att 

de av erfarenhet har upplevt att belöningen mister sin funktion som går ut på att sporra och 

motivera personalen. Istället blir personalen besviken över att summan inte var större och ett 

habegär skapas där motivationen skulle haft sin plats.  

Det alla enhetscheferna var överens om var att uppmuntran från enhetschefernas sida var det 

främsta och bästa belöningsredskapet vilket enligt dem själva är en förutsättning de skapar 

vilket motiverar personalen. Enhetscheferna stödjer detta med att personalen då anser sig 

uppmärksammade och får större motivation till arbetet och sina uppgifter. Det optimala 

belöningssystemet anser enhetscheferna vara det som kombineras med icke-monetära 

belöningar och uppmuntran eller beröm. 

 

Enhetscheferna är eniga om tyngden gällande tillgång till utbildning och 

utvecklingsmöjlighet. Alla enhetschefer känner av erfarenhet till vikten av utbildningens 

påverkan på personalens motivation. Därför uppmuntras personalen och erbjuds utbildning i 

den mån som ekonomin tillåter.
164

 Alla enhetschefer är eniga om att utbildning ökar 

personalens motivation till en ökad prestation och till en bättre kvalitet vid utförandet av sina 

arbetsuppgifter. Dock är det viktigt att mängden utbildningar inte överskrider en viss ”lagom 

nivå” då effekten utav detta däremot kan resultera till omotiverad personal. 
165

  

 

Enhetscheferna arbetar aktivt med att skapa organisationer som uppfyller kraven för en 

lärandemiljö. Detta gör de genom att låta personalen själv ta ansvar för sina handlingar 

samtidigt som de får lov att gå utanför organisationens ramar.   
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5. Slutsatser och avslutande reflektioner 
 

Innan vi går djupare in på slutsatser vill vi påminna om den frågeställning som har behandlats 

genom hela uppsatsen, vilken är: 

 Hur jobbar enhetscheferna för att skapa förutsättningar för en motiverad personal 

och varför gör cheferna som de gör ur ett ledningsperspektiv? 

 

Vidare kommer vi här att presentera de mest väsentliga och konkreta slutsatserna som vi har 

kommit fram till. Vi kommer även att reflektera över dessa. 

 

Alla enhetschefer använder sig av samma eller liknande medel för att kommunicera ut 

organisationens mål. Detta sker genom olika möten samt med skriftliga riktlinjer. Detta verkar 

vara ett beprövat och väl fungerande system eftersom alla enhetschefer använder sig av det. 

Dock anser vi att det finns möjligheter att förbättra kommunikationen, dels genom att 

arbetsgivaren som ett komplement utnyttjar moderna, tekniska hjälpmedel, som till exempel 

internet då de vill nå ut till sin personal. Detta eftersom tekniken tar större utrymme i 

samhället vilket även arbetsgivarna borde vara uppmärksamma på. 

 

Den enhetschef som på sin arbetsplats har delegerat ut medarbetssamtalen till en gruppchef 

bland undersköterskorna menar vi ger positiva effekter både på kort och långt sikt. På kort 

sikt ger det ökade ansvaret som gruppcheferna får tilldelat sig ökad motivationen till att 

prestera bättre och på lång sikt kan det fungera som en inkörsport till framtida ledarskap. 

Detta anser vi vara ett bra system som andra enhetschefer borde prova på inom sin 

verksamhet och kan även verka som hjälp till lösning på problemet med rekrytering av ny 

personal som många verksamheter inom äldreomsorgen lider av.  

 

Enhetscheferna använder sig främst av icke-monetär belöning i form av beröm. Beröm ökar 

motivationen i allmänhet enligt Herzbergs motivationsteori.
166

 Vi kan här understryka att det 

inte existerar ett utformat belöningssystem i de verksamheter som har varit delaktiga i denna 

undersökning. På grund av ekonomiska skäl ges det inte några monetära belöningar. Detta 

anser vi vara moraliskt rätt, då överskottet i verksamhetens budget inte ska fördelas enbart i 

lönekuverten utan det ska även gynna verksamheten och de boende. Liksom de intervjuade 
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enhetscheferna anser vi att monetära belöningar hämmar den inre motivationen hos 

personalen och den yttre motivationen får en mer framträdande roll. Detta anser vi skapar en 

målkonflikt hos de anställda. Tillslut blir antagligen arbetet lidande då personalen enbart utför 

sitt jobb för att tjäna pengar och helst så mycket som möjligt. Vi anser därför att det är bättre 

att jobba med inre belöningar i sådana här verksamheter, då arbetsuppgifterna är mentalt 

krävande, vilket även enhetscheferna verkar vara medvetna om. Då enhetscheferna lyckas att 

öka personalens motivation kommer detta antagligen snart även att avspegla sig i 

arbetsprestationen. På samma sätt har uppmuntran visat sig vara en effektiv belöning som 

motiverar personalen men frågan är om all personal responderar på detta eller om det behövs 

kompletteringar till denna sorts belöning. Med stöd av teorin anser vi att ett utformat 

belöningssystem skulle hjälpa ledarna med att klargöra för de anställda vilka handlingar som 

är acceptabla och bör premieras.
167

 Dock anser vi att vikten i det utformade belöningssystemet 

ska läggas på dem icke-monetära belöningar.  

 

Enhetscheferna arbetar aktivt med att förmedla ut verksamhetens mål och värderingar till 

personalen och förklarar att dessa ligger som grund för styrningen. Samtidigt vill de att 

personalen ska kunna gå utanför organisationens ramar för att tillgodose de boendes 

önskemål. Att gå utanför organisationens ramar utgör en av de fem värdegrunder som en del 

av enhetscheferna arbetar efter och denna benämns mod. Den personal som lyckas med detta 

är modig. Dock anser vi att detta kan skapa oro och förvirring för personalen då de kanske 

inte alltid vet i vilken situation de ska gå efter vad enhetschefen säger och när det är tillåtet att 

gå utanför ramarna. Tydlighet anser enhetscheferna vara enormt viktigt, därför bör de ha 

tydligare riktlinjer för uppmuntran av modighet. 

Sammanfattningsvis anser vi att ledningen inom den svenska äldreomsorgen är väl medvetna 

om framtiden och dess utmaningar. Vi kan tydligt se att de har börjat vidta åtgärder för att 

skapa lösningar på det strategiska bemanningsproblemet. Ett exempel är införandet av de fem 

värdegrunder som är skapade med personalens delaktighet. Värt att nämna är att dessa 

värdegrunder är framtagna hos en av de kommunala arbetsgivarna med inspiration av de 

privata vårdgivarna, i syfte att profilera sig bland personalen.
168

 Vi anser att även om 

enhetscheferna inom båda sektorerna allmänt använder sig av samma redskap i 

motivationsprocessen, finns det alltid möjlighet till att lära av varandra. Ett exempel är att de 
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kommunala arbetsgivarna har börjat inse vikten av att profilera sig mot sina anställda i syfte 

att väcka engagemang och motivation i organisationen. Att personalen vet vilken organisation 

de står för är något som är känt inom de privata företagen och som de kommunala börjat 

implementera och arbeta med. Ledningen lägger stor vikt på personalens 

utvecklingsmöjligheter då det erbjuds mycket utbildningar som höjer kompetensen på individ 

och organisationsnivå. I praktiken innebär detta motiverad personal som har viljan att stanna 

kvar på sitt arbete. Det ständiga förbättringsarbetet är en förutsättning för att utveckla 

arbetsplatserna till mer motiverande och attraktiva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



38 
 

6. Resumé 

 

I vår uppsats har vi undersökt hur enhetscheferna inom äldreomsorgen skapar förutsättningar 

för att motivera sin personal. Syftet med vår uppsats var att öka förståelsen om hur 

motivationen skapas inom äldreomsorgen och frågeställningen som vi har besvarat är: 

 Hur jobbar enhetscheferna för att skapa förutsättningar för en motiverad personal 

och varför gör cheferna som de gör ur ett ledningsperspektiv? 

 

I början av denna uppsats har vi förklarat att motivation skapas utifrån många olika faktorer. 

Vi har valt att se till faktorer som ledarskap, belöningar samt utvecklingsmöjligheter där 

chefen har den centrala rollen. Därför har vi valt att bygga vår uppsats ur ett 

ledningsperspektiv. Empirin som vi har grundat vår analys på, har vi samlat genom djup-, 

semi strukturerade intervjuer med sex enhetschefer från kommunala vårdhem samt tre olika 

privatstyrda vårdhem från södra Sverige.   

 

Som summering arbetar enhetscheferna aktivt med att skapa förutsättningar för motivation 

hos sin personal utifrån sitt ledarskap, belöningar samt genom att erbjuda 

utvecklingsmöjligheter. Alla enhetschefer har tydligt förstått vikten av att ha en motiverad 

personal. De kommunicerar på daglig basis med sin personal och då verksamheten utvecklar 

målen tar enhetscheferna vara på personalens egna mål och försöker hitta en balans mellan 

dessa.  

 

Enhetscheferna använder sig främst av icke-monetära belöningar och detta uttrycker sig i 

uppmuntran och beröm eftersom de anser att detta motiverar personalen på bästa sätt. 

Personal som söker sig till vården gör detta främst för att de tycker om att arbeta med 

människor och inte för att tjäna pengar. Därför anser enhetscheferna att monetära belöningar 

förringar arbetet. 

 

Personalen erbjuds utbildning och chans till utveckling bland annat eftersom äldreomsorgen 

befinner sig i en förändringsfas då många vårdhem blir privatiserade. Utbildning erbjuds även 

för att stärka personalens kompetens och för att förbättra kvaliteten på vården mot de boende. 
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6.1. Förslag till fortsatt forskning 

Nuförtiden sker det många förändringar inom den svenska äldreomsorgen. Den förändring 

som vi anser kan medföra stora konsekvenser på personalen är privatiseringen, eftersom det är 

olika styrsystem i privatstyrda organisationer. Därför anser vi att det skulle vara intressant 

med en utvecklad undersökning där det görs en jämförelse mellan den privata och den 

kommunala sektorn och hur ledarna arbetar med motivation gentemot sin personal.  
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Bilaga 1 

 

Frågor till intervjun: 

A - Inledande frågor 

1-Vilken bakgrund har du? 

2-Hur länge har du jobbat här? 

3-Vad består dina arbetsuppgifter av? 

4-Hur många är du ansvarig för? 

5- Vad anser du vara en motiverande arbetsplats och vad anser du motiverar 

personalen? 

 

B - Tema Ledarskap 

1- Hur gör du som ledare för att motivera din personal och hur arbetar du för 

att skapa en motiverande arbetsplats? 

2- Hur och hur ofta kommunicerar du med dina medarbetare? Varför? 

3- Hur informerar du dina medarbetare om organisationens mål? Hur gör ni för 

att matcha dessa mål med medarbetarnas individuella mål? 

4- Hur motiveras de anställda för att sträva efter att nå de uppsatta målen? 

5- Hur och hur ofta ger du feedback på personalens insatser? positiv och 

negativ? Varför? 

6- Hur ofta får du utbildning? Känner du att du får den nödvändiga kunskapen 

för att klara av dina arbetsuppgifter som ledare?  

 

C- Tema Belöningssystem 

1- Har ni ett belöningssystem och i så fall hur ser detta ut? Monotära/ icke 

monotära. Varför? 

2- Vilka får lov att vara delaktiga i utformningen av belöningssystemet? 
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3- Vad är det som belönas och hur? 

4- Tror ni att belöningar är en motiverande faktor? Varför? 

5- Tar ni hänsyn till hela organisationen vid utformning av belöningssystemet 

eller rör det enbart de på ledningsnivåerna? 

6- Finns det någon belöning som inte finns och som du tycker bör finnas? 

 

D- Tema utvecklingsmöjligheter 

1- Vilka utbildnings och kompetenshöjande möjligheter ges till personalen? 

2- Tror ni att detta påverkar personalens motivation och på vilket sätt?  

3- Vilka krav ställs det på personalen som arbetar hos er?  

4-Vilka ansvarsområden har ni och hur tilldelas dem? 

 

 

 

 


