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Abstrakt 

Personalbristen inom äldreomsorgen i Sverige anses öka och därför ökar kraven på att få 

engagerade medarbetare som vill stanna kvar i organisationen. Forskning visar att ledarskapet 

är starkt knutet till arbetsmotivationen och ett väl utvecklat ledarskap behövs för att bygga upp 

och behålla sin personal. Syftet med studien var att undersöka enhetschefens upplevelse av sin 

betydelse för arbetsmotivationen hos medarbetarna inom äldreomsorgen. Studiens metod 

utgjordes av semistrukturerade intervjuer hos fem enhetschefer inom hemtjänsten i två 

kommuner och analysen utgjordes av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att 

kunskap kring arbetsmotivation och ledarskap var viktiga faktorer i rollen som enhetschef. 

Resultatet visade också att handlingsutrymmet för enhetscheferna var begränsat vilket gjorde 

att tiden med medarbetarna var reducerad. Detta påverkade möjligheterna att arbeta aktivt med 

arbetsmotivationen. Förbättringar berörde enhetschefernas handlingsutrymme och arbetsmiljö 

då det fanns begränsningar inom detta. 

 

Nyckelord: Arbetsmotivation, enhetschef, ledarskap, äldreomsorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Patrick Millet som har hjälpt och stöttat oss 

genom arbetet med uppsatsen. Vi vill också passa på att tacka våra klasskamrater och lärare 

samt våra nära och kära som stöttat oss under dessa studieår. Sist men inte minst vill vi tacka 

oss själva som på något vis fått ihop detta pussel som kallas livet. 
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Bakgrund 

Den svenska arbetsmarknadspolitiken handlar om individernas utveckling i arbetslivet och 

viljan att arbeta. Det arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet visar att organisationer med gott 

ledar- och medarbetarskap stärker hälsan hos individen vilket leder till välfärd inom 

organisationen och även samhället (SOU 2009:47). 

Verksamheter som drivs inom den offentliga sektorns ramar är bland annat vård och omsorg. 

För att en organisation ska fungera effektivt och hålla en god kvalitét, krävs det att bland 

annat medarbetarna är engagerade och motiverade i sitt arbete för att kunna prestera bra 

(Aronsson et al., 2012). Personalen anses som organisationernas viktigaste och mest 

betydelsefulla resurs. Därför faller det sig naturligt att organisationer önskar sig medarbetare 

som är motiverade och gör bra ifrån sig samt har en vilja att stanna kvar i organisationen. Man 

vill hellre ha anställda som är motiverade och därmed gör det lilla extra istället för de som 

bara gör det som krävs av dem (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

  Toivanen och Vinberg (2012) menar också att friska organisationer kännetecknas bland 

annat av ett väl utvecklat ledarskap. Vårdorganisationer behöver hitta olika sätt att minska 

omsättningen av personal, genom att bibehålla motivationen hos personalen (Furunes, 

Kaltveit & Akerjordet, 2017). Forskning visar att ett hälsofrämjande ledarskap är gynnsamt 

för att bygga upp organisationens kapacitet att behålla sin personal (Furunes, Kaltveit & 

Akerjordet, 2017). 

 

Ledarskap 

Ledarskap handlar om att försöka producera välbehövliga förändringar genom att utveckla 

organisationens framtidsvisioner och strategier för att nå dessa och detta inkluderar att 

motivera och inspirera medarbetarna (Sellgren, Ekvall & Tomson, 2008). Pye (2005) 

beskriver att definitionen av ledarskap är relationen mellan aktörer och en utveckling av en 

kontext över tid, en improviserande dynamik av att röra sig mot framtiden och en process.  

Att definiera begreppet ledarskap är komplext men det man är enig om är att ledarskap är ett 

beteende som utövas för att utöva inflytande på andra människor och avsikten är att påverka 

hur andra människor tänker och uppför sig (Yukl & Kaulio, 2012). Samtidigt menar Yukl 

(1989) att forskare ofta definierar begreppet ledarskap sett utifrån deras eget perspektiv. 
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Enligt Vroom och Jago (2007) är ledarskap en process, inte en egenskap. Denna process 

innefattar att motivera medarbetare att samarbeta mot ett gemensamt mål. Däremot menar 

Sellgren et al. (2008) att ledarskapsegenskaper bör klargöras för att öka kunskapen kring 

verkningsgraden och effektiviteten för att attrahera och behålla sina medarbetare. Syftet med 

ledning på arbetsplatsen är att få medarbetare att arbeta mot uppsatta mål, få dem att trivas på 

sitt arbete och motivera dem till att prestera på arbetsplatsen (Jacobsen & Thorsvik, 2014).   

  Sellgren, Ekvall och Tomson (2008) menar att ledarna behöver arbeta på att utveckla 

ledaregenskaper som är mer allmänna, som att bry sig om människor, produktivitet och att 

kunna handskas med förändringar. Att stödja idéer och initiativ är viktigt för att göra det 

möjligt för medarbetarna att uppleva deras arbete som utmanande (Sellgren, Ekvall & 

Tomson, 2008). Ledarskap är ett komplext område och handlar om förändring och utveckling 

samt en förmåga att se helheten (Aronsson et al., 2012; Sveningsson & Alvesson, 2010). 

Eftersom samhället ständigt förändras, förändras också behovet av nya ledarskapsteorier 

(Aronsson et al., 2012) 

 

Ledarstilar 

Ledarstilar handlar om hur ledaren uppträder och förhåller sig gentemot sina medarbetare och 

vad de är intresserad av (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Pye (2005) menar att ledarens 

emotionella intelligens har stor betydelse när man definierar olika ledarstilar.  

  Inom stilorienteringen är de vanligaste två stilarna relationsorienterad och uppgiftsorienterad 

ledarstil (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Enligt Pye (2005) är dessa två samt det deltagande och 

coachande ledarskapet de ledarstilar som har mest positiva effekter inom ledarskap. Vroom 

och Jago (2007) menar att ledarskapet beror på situationen. En ledarstil som är effektiv i en 

situation, kan vara helt förkastlig i en annan (Vroom & Jago, 2007). Studier gjorda för att 

undersöka relationen mellan teamledares beteenden och hur teamet presterar visar att ledarens 

karisma och teamets självständighet har positiva effekter på relationen mellan ledarskap, 

uppoffringar och teamets prestationer (Scott De Rue, Barnes & Morgeson, 2010). Ett 

coachande ledarskap har starkare positiv effekt på teamet om ledaren är karismatisk, men det 

har sämre effekt om ledaren har låg karisma (Scott De Rue et al., 2010). De fann även att när 

team-medlemmarnas tilltro på att klara av en handling i en specifik situation dvs. self-efficacy 
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(Bandura, 1977) var låg var ett coachande ledarskap mer effektivt än när team-medlemmarna 

hade hög självförmåga. Då gav ett styrande ledarskap högre prestationer (Scott De Rue et al., 

2010).  

 

Ledarskap i arbetslivet 

Det är väl känt idag att ledaren har stor betydelse för organisationens ekonomi, resultat, 

produktion och även stämningen som förekommer på arbetsplatsen. I stor del av forskning 

kring ledarskapet i arbetslivet finner man att organisationen påverkas på olika områden utifrån 

ledarskapets handlingar och ledarstil. De som har förmågan att kombinera olika aspekter av 

ledarskap i olika situationer anses idag vara mest effektiva (Sellgren et al., 2008). 

  Vissa ledarskapsteorier fokuserar på motivation och har olika effekter på följarna och även 

det sociala systemet (Shamir, House & Arthur, 1993). Dessa ledare omvandlar följarnas 

värderingar, inställningar, strävanden och behov från det egna intresset till ett kollektivt 

intresse. De har också en förmåga att få följarna att bli högt motiverade till ledarnas mål, göra 

personliga uppoffringar för målets syfte och utföra arbete utöver det vanliga (Shamir et al., 

1993). Inom ledarskapsorientering ser man två huvudinriktningar på ledarskap, vilka är 

transaktionellt och transformativt ledarskap (Aronsson et al., 2012). Inom det transformativa 

ledarskapet beskrivs även ledare med karismatiska egenskaper (Sveningsson & Alvesson, 

2010). 

Transaktionellt ledarskap 

Transaktionellt ledarskap har definierats av Bass (1990) som det ledarskap som är tydlig i 

vilka initiativ och roller medarbetarna måste ha för att uppnå målen. Det som frambringar 

motivationen är att medarbetarna gör det som förväntas av ledaren för att undvika bestraffning 

och istället bli belönad (Kark, Van Dijk & Vashdi, 2018). I det transaktionella ledarskapet ses 

förhållandet mellan ledare och medarbetare som en form där medarbetaren ger sin arbetskraft 

i utbyte mot sin belöning i form av till exempel lön (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Relationen 

mellan ledare som överordnad och medarbetaren som underordnad upprätthålls så länge båda 

parter tjänar på det. Detta ger en skör relation som riskerar att brytas så fort det kommer ett 

bättre förslag från någon annan (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  
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Transformativt ledarskap 

Transformativt ledarskap förekommer när ledaren vidgar och utvecklar deras intresse för 

medarbetarna. När medarbetarna visar att de accepterat och uppfattat syftet med 

organisationens mål ser de bortom sitt eget intresse och fokuserar på gruppens bästa i stället 

för enbart sitt (Bass, 1990). Arnold, Turner, Barling, Kelloway och Mc Kee (2007) menar att 

ett ledarskap som förespråkar att inspirera och motivera sina medarbetare är ledare som 

besitter transformativa egenskaper. Trots att forskare använder sig av olika dimensioner för att 

förstå och klargöra det transformativa ledarskapet har de en gemensam syn på fyra 

sammansatta centrala dimensioner. Dessa är idealiserat inflytande, inspirerande motivation, 

intellektuell stimulans och individualiserad hänsyn (Bass, 1985; Arnold et al., 2007). 

Forskning menar att transformativt ledarskap behövs eftersom dessa ledarskapsbeteenden 

anses som mest effektiva för att öka organisationens resultat (Zineldin, 2017). Zineldin (2017) 

menar att detta sker genom att lyfta medarbetarnas arbetstillfredsställelse. 

 

Karismatiskt ledarskap 

Det karismatiska ledarskapet liknar det transformativa ledarskapet och handlar om vilken 

utstrålning ledaren har (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Studier visar att karismatiskt ledarskap 

handlar om ledare som är drivna och passionerade. Dessa ledare målar upp en övertygande 

vision av framtiden, genererar höga nivåer av engagemang och företagsamhet men även 

bygger upp ett starkt emotionellt band till medarbetarna (Horn, Mathis, Robinson & Randle, 

2014). Ett av karismatiska ledares viktigaste egenskaper är deras förmåga att i hög grad kunna 

vara motiverande. Detta är de genom att de ökar medarbetarnas tro på värdet av deras 

prestation, förbättrar deras self-efficancy (Bandura, 1977), självförtroende och egenvärde 

(Horn et al., 2014). De är även motiverande genom att de är tydliga i 

kommunikationsprocessen vilket mobiliserar medarbetarna till att agera själva (Horn et al., 

2014).  Huang, Chen och Choun (2005) beskriver att karismatiska ledare lägger tonvikten på 

att ändra medarbetarnas behov, värderingar och mål och de menar att karismatiskt ledarskap 

har positiva effekter på underordnade och organisationer. 
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Chefskap 

Skillnaden mellan chefskap och ledarskap kan vara svårt att urskilja. Oftast är chefskap mer 

formellt och chefer anses till större del vara förknippat med ordning, regler och kontroll 

eftersom de har en speciell position inom organisationer (Aronsson et al., 2012). Chefer har 

oftast mer fokus över hur saker blir gjorda och ledare är däremot oftast mer fokuserade över 

vad som är betydelsefullt för medarbetarna (Sveningsson & Alvesson, 2010). Ledarna 

försöker få medarbetarna att komma överens om det väsentliga för att uppnå effektivitet i 

arbete (ibid.). Khan och Khandaker (2016) beskriver att ledarskap och chefskap är två 

distinkta men kompletterande begrepp och är obligatoriska för en organisations framgång. De 

förklarar att chefer utför mer stabila och regelbaserade arbetsuppgifter medan ledare utför mer 

icke-rutinmässiga, anpassningsbara, kreativa och utmanande arbetsuppgifter (Khan & 

Khandaker, 2016). 

  För att arbeta mot gemensamma mål och bibehålla arbetsmotivationen hos medarbetarna 

krävs komplexa sociala processer och ett samspel mellan chefen och de underordnade 

medarbetarna (Aronsson et al., 2012). I arbetet använder sig chefer oftast av förhandlingar, 

belöningar samt planeringar för att uppnå resultat och specifika mål (Sveningsson & 

Alvesson, 2010; Khan & Khandaker, 2016). Sveningsson och Alvesson (2010) menar att 

syftet med det är att medarbetarna ska förstå sina arbetsuppgifter och känna att 

arbetsuppgifterna är meningsfulla. 

 

 Aronsson et al., (2012) uppger att det finns olika nivåer av chefer och att den så kallade 

”mellannivåchefen” fungerar som länk mellan underordnade och överordnade och lägger 

mestadels av sin tid på planeringar och rapporteringar. Hagström (1990) beskriver att inom 

den offentliga sektorn är mellannivåchefer och enhetschefer kontrollerade av organisatoriska 

riktlinjer och restriktioner. Vilket medför att de har lägre grad av handlingsutrymme. Detta 

leder till att dessa chefer oftare upplever rollkonflikter än chefer på högre nivå (Hagström, 

1990). Aronsson et al., (2012) menar att många forskare är överens om att det krävs både 

chefskap och ledarskap inom organisationer idag men att kunskapen om hur det ska gå 

tillväga är ännu oklart.  
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Motivation 

Vad är motivation? 

Motivation är ett begrepp som är centralt för drivkrafterna bakom människans handlande 

(Aronsson et al., 2012). Motivation handlar om att vissa beteenden styrs åt en viss riktning 

och beteendet har en viss styrka och varaktighet (Aronsson et al., 2012). Därför förutsätter 

motivation en viss kontext där beteenden kan visa sig och utifrån det kan man se att individers 

motivation varierar mellan olika individer, situationer, tid och sammanhang (ibid.). 

 Toode, Routasalo och Suominen (2011) beskriver motivation som ett värdebaserat, psyko-

biologiskt inre driv som aktiverar och vägleder mänskliga beteende att respondera till sig 

själv, andra och omgivningen. Detta leder till inre tillfredsställelse och en intention att 

uppfylla människans grundläggande och upplevda behov samt längtan (Toode, Routasalo & 

Suominen, 2011). Weiner (2011) menar att motivationsteorier innehåller grundtankar om 

människans generella beteende för de grundläggande behoven. Han menar att dessa 

grundläggande beteenden är ett resultat av evolutionen (Weiner, 2011). 

  Utifrån olika faktorer som till exempel belöningar, reaktioner från omgivning eller något 

som upplevs spännande, motiveras människan att utföra vissa handlingar (Ryan & Deci, 

2000). Inre motivation innebär att individer utför aktiviteter eftersom de upplever det 

intressant och känner en spontan tillfredsställelse och välmående (Gagné & Deci, 2005). Yttre 

motivation innebär att tillfredsställelsen inte kommer från själva aktiviteten utan från de yttre 

konsekvenser som aktiviteten ger, som exempelvis beröm (ibid.). I teorin om Self-

Determination (Gagné & Deci, 2005) beskrivs att om enbart yttre belöningar används för att 

motivera beteendet på arbetsplatsen, kan den inre motivationen minska på grund av att yttre 

belöningar är en kontrollerad form av motivation och inte kommer från individen själv. 

Därför menar Gagné och Deci (2005) att både inre och yttre motivationen bör förekomma för 

att ge tillfredsställelse, tillit och välmående på arbetsplatsen. Kuvaas, Buch, Weibel, Dysvik 

och Nerstad (2017) menar att inre motivation är positivt förknippat med prestation och 

engagemang på arbetet. Däremot menar de att yttre motivation inte har någon betydelse för 

positiva resultat för arbetsprestationen (Kuvaas et al., 2017). Toode et al. (2011) beskriver att 

arbetsmotivation är en betydande faktor för arbetsprestation och att en hög arbetsmotivation 

ökar medarbetarnas arbetsförmåga. Men Dysvik och Kuvaas (2008) menar att 
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arbetsmotivation inte bara är viktig för arbetsprestationen, utan även för att behålla personalen 

kvar på arbetsplatsen. De beskriver att det finns ett samband mellan att enbart vara bra på sitt 

arbete, men inte upplever inre motivation och att personal lämnar sin anställning (Dysvik & 

Kuvaas, 2008).  

Hur motiveras medarbetare? 

Enligt Hackman och Oldham (1976) beror medarbetarnas motivation av hur väl medarbetarna 

matchar med själva arbetet. Annan forskning beskriver däremot att medarbetarnas motivation 

är helt knutet till organisationens ledarskap (Latham & Ernst, 2006). För att säkerställa 

motivationen hos de anställda, kan man inte enbart se till individen eller gruppen utan frågan 

måste lyftas till organisationsnivå eftersom samhället går mot mer komplexa och osäkra 

förhållanden (Latham & Ernst, 2006). För att behålla medarbetare motiverade beskriver 

Chenoweth, Merlyn, Jeon, Tait och Duffield (2014) att det behövs en stödjande arbetsmiljö 

som värdesätter och tar hand om medarbetarnas kunskaper och förmågor. Chester och Baxter 

(2011) menar att medarbetare upplever högre motivation och tillfredsställelse på arbetet om 

de får använda sina kunskaper och arbeta mer direkt till arbetsuppgifter de anser viktiga. Även 

om den yttre motivationen är låg, kan medarbetare stanna kvar på arbetet om deras inre 

motivation är hög och om de upplever att de får ta ansvar och göra skillnad (Chester & 

Baxter, 2011; Kuvaas, 2006; Ramlall, 2004). För att förstå medarbetarnas attityder och 

motivation menar Kuvaas (2006) att den inre motivationen är mer relevant att förstå än den 

yttre belöningen och Conrad, Ghosh och Isaacson (2015) menar att motivationen på arbetet 

inte bara är ett resultat av sin lön. De menar att det handlar om kopplingen mellan kraven och 

behoven från medarbetarna och de åtgärder som görs är det som gör att medarbetarna gör bra 

ifrån sig (Conrad, Ghosh och Isaacson, 2015). Även individens egen tro på sig själv är viktig 

för arbetsmotivationen (Scott De Rue, Barnes & Morgeson, 2010). Förutom motivation 

behöver organisationen även ge förutsättningar för att uppnå positiva resultat (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). 
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Problemformulering 

Eftersom Sveriges befolkning ökar snabbt och lever längre (SCB, 2018) är personalbristen ett 

problem inom äldreomsorgen och man bedömer att behovet av personal inom äldreomsorgen 

kommer öka i framtiden (Framtidens äldreomsorg, 2017). För att organisationen ska fungera 

effektivt krävs det att medarbetarna är engagerade och motiverade (Aronsson et al., 2012) 

samt ha en vilja att stanna kvar i organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Ett 

hälsofrämjande ledarskap är gynnsamt för att skapa en frisk organisation och att behålla 

personalen (Furunes, Kaltveit & Akerjordet, 2017). Även Latham och Ernst (2006) menar att 

medarbetarnas arbetsmotivation är helt knutet till organisationens ledarskap, medan andra 

forskare menar att individens tro på sig själv och den inre motivationen är avgörande för 

arbetsmotivationen (Scott De Rue, Barnes & Morgeson, 2010; Kuuvas, 2006). Då Dysvik och 

Kuvaas (2008) beskriver att det finns en koppling mellan den inre motivationen och viljan att 

stanna kvar på arbetsplatsen, behöver det läggas resurser på arbetsmotivationen för att få 

medarbetarna att vilja stanna kvar på arbetsplatsen. Eftersom framtidens problem med 

bemanningen inom äldreomsorgen behöver lösas är framtidens ledare betydelsefulla i arbetet 

med medarbetarnas arbetsmotivation. Hur ser det arbetet ut idag? 

Syfte 

Syftet är att undersöka enhetschefens upplevelse av sin betydelse för arbetsmotivationen hos 

medarbetarna inom äldreomsorgen. 

Utifrån detta är frågeställningarna: 

 Hur upplever enhetschefen arbetsmotivationen inom sin enhet? 

 Vilken betydelse upplever enhetschefen sig ha på medarbetarnas arbetsmotivation? 

 Vilka åtgärder och resurser kan förbättra arbetsmotivationen på arbetsplatsen? 
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Metod 

Design  

Designen för denna studie var en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Då avsikten 

med denna studie varit att undersöka enhetschefers upplevelser av medarbetarnas 

arbetsmotivation har denna strategi bedömts överensstämma med studiens syfte. Valet gjordes 

enligt förslag av Bryman (2011). Utifrån syftet har frågor om människors upplevelser och 

erfarenheter berörts och utgången är från ett subjektivt förhållningssätt eftersom det inte finns 

någon absolut och objektiv sanning, vilket ligger i linje med Brymans (2011) beskrivning. 

Studieprocessen startades med litteratursökningar för att öka kunskapen kring syftet; sedan 

har urval, datainsamlingen och dataanalysen gjorts. Resultaten har sedan sammanställts och 

en diskussion har förts kring resultaten om det som redan är känt. 

Urval  

Urvalet i denna studie har varit fem enhetschefer inom hemtjänsten i två kommuner i 

Mellansverige. Urvalet av enhetschefer i två kommuner gjordes inte i syfte att jämföra mellan 

dessa kommuner utan för att få en större bredd i datamaterialet. Det har varit ett målstyrt urval 

då deltagare inom hemtjänsten har valts eftersom deras yrkesroll stämmer överens med 

forskningsfrågorna. Bryman (2011) beskriver ett målinriktat urval som en rekommendation då 

det inbegriper ett försök att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna. 

Däremot togs det ingen hänsyn till ålder, kön eller andra utmärkande drag eftersom det inte 

ansågs av betydelse utifrån studiens syfte. Dock var kriteriet att intervjupersonerna hade 

arbetat minst sex månader som enhetschef, för att inte erfarenheten skulle vara för kort. 

 Det har även varit ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) då de geografiska begränsningarna 

och studiens tidsbegränsning har påverkat urvalet, vilket även innebär begränsningar genom 

det totala urvalet har begränsats. De valda deltagarna kontaktades i ett tidigt skede i 

urvalsprocessen med en generell förfrågan om de var intresserade att delta i en 

kandidatuppsats. Kontaktuppgifter till urvalsdeltagarna hittades via kommunens hemsida där 

de är verksamma. Respondenterna bestod av fyra kvinnor och en man och omnämns i 

resultatet med beteckningarna R1-R5. Alla respondenter arbetar som enhetschefer inom 

hemtjänsten men har olika lång erfarenhet inom arbetsområdet. R1 har arbetat som enhetschef 
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i sju månader och har utbildning inom hälso- och sjukvård och har tidigare erfarenhet inom 

området. R2 har arbetat som enhetschef senaste åren och har relevant högskoleutbildning. R3 

har arbetat som enhetschef i 15 år och har relevant högskoleutbildning med 

påbyggnadsutbildningar. R4 har arbetat som enhetschef i två år och har ingen formell 

utbildning, utan någon enstaka kortare högskolekurs. R5 har arbetat i 15 år som enhetschef 

och har relevant högskoleutbildning. 

Datainsamling  

I ett första steg togs det kontakt med enhetscheferna via e-post med ett bifogat 

informationsbrev (Bilaga 1) där de hade möjlighet utifrån informationen som gavs ta ställning 

om deras medverkan i studien. Efter respondenternas återkoppling bokades tid och plats med 

respektive respondent utifrån deras val av tid och plats inom vissa tidsramar. Fem intervjuer 

genomfördes, varav 2 st i en kommun och 3 st i en annan kommun. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade och valdes eftersom det var den metod som ansågs bäst lämpad utifrån 

syftet.  Intervjuerna genomfördes i lokaler på respondenternas arbetsplats som de själva har 

valt. För insamlingen av datamaterial formulerades intervjufrågor (Bilaga 2). Till grund för 

frågorna i intervjuguiden låg frågeställningarna i studiens syfte. Frågorna formulerades på så 

vis att de gav utrymme samtidigt som det fanns struktur i formuleringarna. Detta ligger i linje 

med Brymans (2001) beskrivningar av semistrukturerade intervjuer. Frågorna anpassades så 

man kunde använda sig av intervjudeltagarnas egna ord vid följdfrågor (Se bilaga 2). Enligt 

Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) skapar det inte bara trygghet utan även en vilja att 

berätta mer under intervjun. Det skapar även flera nyanser, dimensioner och en större bredd i 

datainsamlingen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  

Genomförande av intervju 

Tiderna för intervjuerna varierade mellan 10–25 min. En intervju var 10 minuter, en annan 

var 15 minuter. Två intervjuer var 17 minuter och en intervju var 25 minuter. För att 

datainsamlingen skulle bli så bra som möjligt spelades intervjuerna in, vilket underlättade 

transkriberingen då man kunde spela upp intervjun i en sakta ljudupptagning. Intervjuerna 

gjordes tills mättnad uppnåddes. Då liknade svar återkom i intervjuerna gjordes bedömningen 

att inte intervjua fler respondenter. För att säkra tillförlitligheten var planeringen att 
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intervjupersonerna skulle vara 2 stycken, varav en ställde frågorna och den andra 

observerade.  Detta beskriver Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) fördelaktigt då en kan 

ställa frågorna och den andra kan iaktta och anteckna miljö, ansiktsuttryck och olika gester 

som förekommer under en intervju. De två sista intervjuerna bestod dock endast av en 

intervjuperson eftersom hinder uppstod för den ena intervjupersonen den dagen då de två 

intervjuerna genomfördes. Konsekvensen av detta var att under dessa två intervjuer gjordes 

inga observationer, vilket kan påverka analysen och tillförlitligheten. 

En risk med intervjuer av detta slaget och som har beaktats kan vara att respondenten kan 

presentera sig själv på ett fördelaktigt för dem. Eriksson- Zetterqvist och Ahrne (2015) 

beskriver intervjun som en arena för respondenterna att se en möjlighet att lyfta sig själv. 

Analysmetod  

Det insamlade datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Det är en 

analysmetod som fokuserar på kontext och betonar variation, det vill säga likheter och 

skillnader i texten (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Analysen gjordes med en 

induktiv ansats där analysen utgick från texten vilket Graneheim, Lindgren och Lundman 

(2017) beskriver som en textnära ansats där man letar mönster i texten och arbetar mot en 

teoretisk förståelse. 

Ljudupptagningen från intervjuerna transkriberades ordagrant av intervjupersonerna.  När 

transkriberingen var klar lästes texten igenom flertalet gånger för att få en helhet av det 

empiriska materialet. Därefter sorteras materialet utefter frågeställningarna för att underlätta 

analysarbetet.  Det sorterade materialet utgjordes av delar i intervjutexterna som sammanföll 

med intervjufrågorna. Analysprocessen gick fram och tillbaka mellan analysmaterialet, syftet 

och frågeställningar. För att få en representation av hela materialet reducerades materialet ner 

genom att sammanfatta texten till meningsenheter som lyfte ut de meningsbärande delarna ur 

texten. Denna procedur upprepades två gånger för att få ut de väsentliga delarna i de 

meningsbärande delarna i texten. Därefter kodades och lyftes materialet till en högre nivå 

genom att abstrahera de kondenserade meningsenheterna.  De koder som sa liknande saker 

slogs därefter samman till underkategorier. Underkategorier med liknande innebörd 

grupperades samman och bildade kategorier. Som exempel bildade koderna ”tydlighet i 
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arbetet” och ” tydlighet och organisering i arbetet” underkategorin ”tydlighet” och 

underkategorierna ”tydlighet” och ”kommunikation” bildade kategorien ”yttre belöningar” 

(Se tabell 1 och 2). Sammanställningen av analysen som bilade kategorierna presenterades i 

resultatet som även stöds av citat från intervjuerna, vilket enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) är ett sätt att för läsaren att tolka giltigheten. Denna analysmetod ligger i 

linje med analysprocessen som Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver som 

förslag på kvalitativ innehållsanalys. 

Tabell 1: exempel på analysprocess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter 

koder 

INTERVJUPERSONEN: 

Hur kan du i din roll bidra 

till medarbetarnas 

arbetsmotivation? 

 

RESPONDENT: 

väldigt viktigt att man har 
organiserat arbetet på så 
sätt att man försöker 
minska dom här gisslarna 
där det går trögt, det är 
svårt… eh… det blir 
oklarheter… organiserat 
jobb så att det flyter på så 
bra som möjligt 

 

 

 

 

Det är viktigt att ha 

organiserat arbetet så det 

inte börjar gnissla. 

Det bör inte bli 

oklarheter. 

Det är många saker som 

ska klaffa. Det kan handla 

om teknik. 

 

 

 

 

 

Tydlighet och 

organisering i arbetet 
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Koder Underkategori Kategori 

Tydlighet i arbetet 
Tydlighet och organisering i 
arbetet 
Att förstå sin roll 

Tydlig 
Kommunikativ 
Ha bra kommunikation 
Rak kommunikation 
Ge feedback 

Tydlighet 

 

 

Kommunikation  

 

 

Yttre belöningar 

 

Tabell 2 Resultat av analysen 

Subkategorier Kategorier  

Blandad motivation Varierande motivation 

Chefers kompetens 
Tillitsstyrning 
 

Ledarskap  

Delaktighet 
Medarbetarnas erfarenhet 
Förutsättningar 
 

Tillfredställelse 

Resurser 
Tydlighet 
Kommunikation 
Feedback 
 

Yttre belöningar 

Målmedvetenhet 
Förändringsprocess 
 

Utvecklande process 

Verksamhetens ramar 
Begränsningar 
 

Handlingsutrymme  
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Etiska överväganden  

Etiska riktlinjer är viktiga för forskningskvaliteten och forskningsetiken är inte statisk. Nya 

frågor uppkommer när nytt material analyseras och nya metoder används (Vetenskapsrådet, 

2017). En viktig del i forskningsetiken handlar om frågor om hur de medverkande 

informanterna behandlas (ibid.). Centrala områden vid en etisk granskning är om någon 

medverkande kan komma till skada, att privatlivet skyddas från obehöriga, frivilligheten, 

informations- och samtyckeskravet samt att inga falska förespeglingar förekommer (Bryman, 

2011). Utifrån detta tas i denna studie hänsyn till de grundläggande etiska principerna enligt 

Bryman (2011) på följande sätt:  

Informationskravet uppfylldes genom att ett informationsbrev mailades ut till de deltagande 

respondenterna där det framkom att det var frivilligt att deltaga i studien och att de hade rätt 

att lämna studien om de ville. I informationsbrevet gavs också information om studiens syfte 

och om vilka moment som ingick i intervjun. Respondenterna fick återsända ett samtycke om 

att de ville deltaga intervjuerna och genom det uppfylldes samtyckeskravet.  

För att uppfylla konfidentialitetskravet behandlades materialet så att ingen obehörig hade 

åtkomst till det och ingen respondent namngavs. Ljudfilerna raderades direkt efter 

transkriberingen och analys.  

Allt insamlat material har endast använts för studiens ändamål vilket gör att nyttjandekravet 

uppfylls. Insamlade uppgifter avses endast användas för studiens ändamål. 

Resultat 

I denna del redovisas studiens resultat indelade i sex kategorier som framkommit utifrån det 

empiriska materialet. Dessa har genererats genom återkommande svar som i analysen av 

materialet bildat underkategorier och sedan slagit ihop till kategorier. Analysen har utgått från 

studiens syfte och frågeställningar. De underkategorier som framkom analysen var blandad 

motivation, chefers kompetens, tillitsstyrning, delaktighet, medarbetarnas erfarenhet, 

förutsättningar, resurser, tydlighet, kommunikation, feedback, målmedvetenhet, 

förändringsprocess, verksamhetens ramar och begränsningar. De kategorier som 

framkommit är varierande motivation, ledarskap, tillfredsställelse, yttre belöningar, 

utvecklande process, och handlingsutrymme. 
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Varierande motivation 

Blandad motivation 

Flera av respondenterna beskrev arbetsmotivation som något som varierar beroende på 

arbetsbördan och att motivationen sänks vid hög arbetsbelastning men att den går upp igen 

när allt är tydligt och flyter på. De flesta respondenterna menade att deras medarbetare har ett 

driv framåt.  

 

          “sen är det ju skitjobbiga dagar ibland och jättebra dagar i bland” (R3) 

”dom har ju också upp och ner perioder (…) dom flesta har ju ett driv framåt och vill  

 komma nån vart med det de gör” (R4) 

 Två respondenter förklarar att det tidigare toppstyrda arbetssättet med fråntaget ansvar 

minskar motivationen och den nyligen implementerade tillitsbaserad styrning skapar 

arbetsmotivation 

“...det är någon annan som planerar, det är någon annan som gör ditt schema, det är någon annan 

som planerar din dag, du får inte göra någonting utöver det som står i beslutet. Nu börjar vi gå 

tillbaka igen att man börjar tänka lite själv” (R3) 

En respondent menade att man måste vara medveten om vad man ger sig in i och skapa sin 

egen arbetsmotivation. Respondenten menade att motivationen kommer av medvetenhet av 

vilket yrke man valt. 

           ”jag tänker ju att det är ett fritt val att arbeta…jag tänker att ska man jobba med det så 

                borde man vara medveten om vad man ger sig in i och vara motiverad till det” (R4) 

Resultatet visar att det finns svårigheter att klargöra begreppet arbetsmotivation. Från flera 

respondenter fanns det en osäkerhet kring begreppet arbetsmotivation. Därför bygger 

underlaget för kategorin ”varierande motivation” på ett tunt material. 

         ”Jag vet inte liksom…för min arbetsmotivation är att jag har personal som är med 

            på tåget så att säga” (R2) 

 

            ”Ja…eh…verkligen svårt…jag tänker att arbetsmotivation är att försöka nå målet” (R4) 
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            ”Ja vad är det då…det som motiverar dig i arbetet är ju framgång…tycker jag” (R1) 

Ledarskap 

Chefers kompetens 

Generellt visar resultat att de flesta enhetscheferna upplevelse är att de har tillräcklig 

kompetens i sin roll för att påverka medarbetarnas motivation. Respondenterna menade att de 

använder sig av tidigare arbetslivserfarenheter för att påverka arbetsmotivationen. En av 

respondenterna sa sig vara en ledare och inte en chef. 

“Jag upplever ju inte att jag är chef...upplever att jag är ledare...jag vill ju vara ledare och jag 

får ju i alla fall höra att de upplever mig så” (R3) 

Resultatet visar vikten av en närvarande chef. Några av respondenterna menade att deras 

närvaro och delaktighet har betydelse för att skapa en välmående personal.  

“man tycker att jobbet är tungt ibland och kan behöva prata med någon (...) och då är det viktigt att man 

kan lyfta dom känslorna med mig som chef” (R1) 

Tillitsstyrning 

Flera respondenter beskrev att de har ett öppet klimat och ger personalen frihet och har stort 

förtroende för sin personal. De beskrev att arbeta på det sättet gör att man tar både hand om 

verksamheten och personalen. Respondenterna beskrev att chefens fria arbetssätt ökar 

personalens självständighet och att tillitsbaserad styrning ökar arbetsmotivationen. 

           ”det är skillnad tycker jag på chefer och ledarskap…vi har ett öppet klimat och dom är 

               inte rädd att komma och fråga saker” (R3) 

 

             ”jag räknar med att alla gör sitt jobb…och när man gör det får man beröm. När det inte  

              fungerar får man försöka lösa det” (R1)               
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Tillfredsställelse 

Delaktighet 

För att förbättra arbetsmotivationen hos medarbetarna menade flera av respondenterna att 

medarbetarna behöver känna sig delaktiga och få tänka själva. Detta leder till att de känner sig 

betydelsefulla. En respondent beskrev att bra flyt i arbetet skapar meningsfullhet i arbetet och 

en annan respondent menade att medarbetarna känner sig delaktig när de får vara med i sin 

egen tidsstyrning. 

“det är ju tidsstyrt och så...men ändå så kan de ju påverka (...) behöver de tid för att det inte räcker 

till så tittar vi på det och ordnar så att det blir så” (R2) 

 

”för skulle jag gå till jobbet och inte ha någon betydelse så skulle ju inte arbetsmotivationen vara 

så hög” (R3) 

Resultatet visar att arbetstrivsel är en motiverande faktor att vilja arbeta och en respondent 

beskrev att medarbetarna anser att arbeta efter etik och moral är viktigt eftersom man arbetar 

med människor.  

Medarbetarnas erfarenhet 

Vidare visar resultatet att medarbetarnas erfarenheter och kunskaper till stor del påverkar 

deras engagemang och motivation på arbetet.  

      ”…kunskaper är ju viktigt, har man kunskap har man engagemang (…) och man blir motiverad tror jag” 

(R1) 

Förutsättningar 

 Arbetsmotivationen påverkas också av vilka förutsättningar som ges. En av respondenterna 

menade att medarbetarna ska ges utrymme att göra det man är bra på och brinner för. 

“varför inte sätta dem på det dom är duktig på, för då får de växa i det” (R3) 

En annan respondent ansåg att det var viktigt att medarbetarna passar för yrket, eftersom man 

arbetar med människor. Generellt menar alla respondenter att de lägger sina resurser på 

medarbetarna. Att som enhetschef skapa en TEAM-känsla och jobba som ett TEAM beskrev 
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de flesta respondenterna som en viktig faktor för både delaktigheten i arbetet och för 

arbetsmotivationen. 

“Att man blir ett TEAM, att man jobbar tillsammans, att vi vet att vi är här för pensionärernas 

skull” (R3) 

 

”att vara en resurs för personalen (…) det är ju jätteviktigt” (R1) 

 

Yttre belöningar 

Resurser 

För att medarbetarna ska uppleva en bra arbetsmotivation beskrev respondenterna att en 

central del är ett bra arbetsschema och deras möjlighet till att lägga schemat själva bidrar 

också till detta. En respondent menade att lön är en stor motivator till att prestera på arbetet. 

Samma respondent beskrev heltidsbesluten som betydelsefulla och bör påverka medarbetarna 

till att uppleva motivation till att vilja arbeta i yrket.  

“och det egentligen är ju en väldigt god förutsättning att alla ska kunna jobba heltid (...) alltså hur 

man har schemaläggning har betydelse och vilka förutsättningar man ger där” (R5) 

 

Tydlighet 

Flera av respondenterna beskrev att tydlighet är en viktig faktor för att påverka 

arbetsmotivationen hos medarbetarna. De beskrev att det både var viktigt att ha tydlighet i 

arbetet och en bra organisering så att allt flyter på bra. Att känna att man har landat i sina 

arbetsuppgifter och förstå sin arbetsroll beskrev en respondent som något som ger en tydlighet 

i arbetet och medför att man upplever ett välmående. 

               ”Jag tycker jag är tydlig och det får jag höra” (R2) 

                 ”…väldigt viktigt att man har organiserat arbetet på så sätt att man försöker minska dom här 

               gisslarna där det går trögt, det är svårt (…) det blir oklarheter” (R5)              
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Kommunikation  

 I resultatet kan man se att ha en öppen dialog med medarbetarna och vara rak och tydlig i sin 

kommunikation är viktigt för att motivera sina medarbetare och för att skapa ett förtroende.  

       ”…alltså jag ska säga att jag är öppen med personalen, vi har en bra dialog. Det är liksom ingen prestige. 

       Jag tror på min personal och har väldigt förtroende för dom” (R2) 

 

Feedback 

En av respondenterna beskrev vikten av att se varje medarbetare och bekräfta dem. 

En återkommande faktor som alla respondenter beskrev var att ge feedback på medarbetarnas 

arbete. De beskrev att både ge beröm och pusha men också ge konstruktiv feedback var viktig 

för arbetsmotivationen hos medarbetarna. De menade att för att lyfta medarbetarna är att se 

allas positiva sidor och förmågor viktigt.  

         

        ”jag tror jag också har en förmåga att se varje medarbetare…framförallt i dag när jag har färre 

          …och bekräfta dom” (R5) 

 

          ”att pusha, berömma och se när man gjort något utöver det vanliga” (R3) 

 

Två respondenter lyfte även att beröm från anhöriga och brukare är något som gör att 

medarbetarna känner sig viktig på sitt arbete. Ett annat sätt att se på det hela, menade en av 

respondenterna, är att det är viktigt att inte vara dömande mot eller försöka förändra 

medarbetaren som inte kan eller förmår att göra vissa arbetsuppgifter. 

“jag brukar tänka när en medarbetare inte gör som det är tänkt så brukar jag inte tänka att dom är 

dum på något sätt (...) är jag otydlig?” (R5) 

 Respondenten menade att man då måste gå tillbaka och titta vad som gjorts fel på 

organisationsnivå. 
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Utvecklande process 

Målmedvetenhet 

Att arbeta mot målen och samverka för att få alla med i samma riktning mot målen beskrev 

flera av respondenterna som en viktig del i arbetet för att bibehålla motivationen. Det som 

framkom i resultatet var att arbetsmotivation är en vilja att prestera och en drivkraft. Några 

beskrev det som något framåtsträvande genom att ha engagemang och vara ansvarstagande i 

sitt arbete.  Dock beskrev flertalet av respondenterna att de upplevde svårigheter när de skulle 

förklara begreppet arbetsmotivation och vad det innebär för medarbetarna. Flertalet av 

respondenterna beskrev tekniken i dagens arbete inom omvårdnad både som ett hinder och 

som en resurs för arbetsmotivationen. De menade alla nya förändringar som skett med ny 

teknik skapat oro och svårigheter men att medarbetarna å andra sidan upplever 

tillfredsställelse när de behärskar den nya tekniken. 

 

       ”det är mycket teknik som tar mycket tid (…) många har jobbat här länge…och tycker att man ska  

          vara hemma hos brukarna istället (…)det är stor skillnad på dom yngre som kommer in 

          som är van, än dom som har jobbat länge” (R3) 

 

        ”börja förbereda sig på att det är mycket teknik eftersom mycket förändringar kommer att ske  

         i framtiden” (R1) 

Förändringsprocess  

 Resultatet visar att förändringar kan skapa oro i en arbetsgrupp. En av respondenterna 

beskrev att förändringar överhuvudtaget i organisationen skapar oro i grupperna. Däremot 

menade en annan respondent att förändringar är spännande och tror att dessa kan locka andra 

målgrupper att söka till omsorgsarbetet. 

“branschen är spännande… om man vågar titta framåt och se att det går och blir förändringar på olika 

sätt...och kommer även locka mera killar” (R1) 
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Handlingsutrymme 

Verksamhetens ramar 

Handlingsutrymmet som cheferna upplever sig ha inom verksamhetens ramar styrs utifrån 

deras resurser och politiska beslut. Respondenterna beskrev att viktiga delar i deras 

arbetsuppgifter är att ta hand om och ha en fungerande och effektiv verksamhet. De beskrev 

att de även förväntas arbeta utifrån systematiskt arbetsmiljöarbete och utifrån andra lagar. 

Några av respondenterna beskrev en önskan är att vara mer närvarande och delaktig i 

personalarbetet och den sociala arbetsmiljön. Däremot beskrev en respondent att dennes 

önskan var att ha mindre rehabiliteringsansvar med dess komplexa arbetsuppgifter. 

Gemensamt för alla respondenter var att de beskrev att de ville ha mindre administrativ tid 

och mer tid för medarbetarna. 

“när det är mycket administrativt arbete (...) då kan jag tycka att det borde minskas, för det är bättre att 

jag håller på att jobba med utveckling och medarbetare och dylikt i verksamheten” (R5) 

 

”önskedrömmen skulle vara att ha mindre administrativt arbete” (R1) 

 

”Det är klart att det är mycket möten…man är väldigt styrd av såna saker…man skulle vilja 

 vara mer ute med personalen och visa sig” (R2) 

Begränsningar  

Det som de flesta respondenterna upplevde som begränsningar i deras handlingsutrymme var 

att behöva förhålla sig till kostnader och att tidsresurserna hela tiden styr verksamheten. En 

annan begränsning som upplevdes av någon respondent var att de i sin chefsroll ibland 

saknade externt stöd som hjälpte dem med rättvisa och bra bedömningar i olika processer.  

En annan upplevd begränsning är den framtida tillgången på medarbetare. En respondent 

beskrev en stor oro för att det är färre som söker sig till arbetet. 

“tillgången till medarbetare påverkar (...) det är något som oroar... att det är färre och färre som söker 

till omvårdnadsyrket” (R5) 

En av respondenterna beskrev dock att begränsningar är något positivt eftersom det ger tydliga 

mål och något att kämpa för. 
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Diskussion  

Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att undersöka enhetschefernas upplevelse av deras betydelse för 

arbetsmotivationen hos medarbetarna inom äldreomsorgen. Studien genomfördes genom 

intervjuer som analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Ett samlat intryck av studiens 

resultat var att cheferna har en viktig betydelse för arbetsmotivationen, vilket också ligger i 

linje med vad Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver om ledarens betydelse för att prestera 

på arbetsplatsen och känna sig motiverad för att arbeta mot uppsatta mål. Resultatet i stort 

visar även att chefens erfarenhet och kunskap i området arbetsmotivation och ledarskap är 

betydelsefullt för att förstå sin egen roll i ledarskapet. Forskning visar för att behålla 

medarbetare på arbetsplatsen behöver ledaren öka kunskapen kring sin egen roll och verkan 

och genom detta öka motivationen och trivseln på arbetsplatsen (Sellgren et al., 2008; 

Jacobsen & Thorsvik 2014). 

  Resultatet i studien visar att arbetsmotivation är något som varierar inom enheterna beroende 

på arbetsbelastning samt hur tydliga arbetsuppgifterna är beskrivna. Även tidigare studier 

visar att motivationen har olika varaktighet och förändras beroende på olika situationer och 

sammanhang (Aronsson et al., 2012). Genom att som ledare vara tydlig skapas en gemensam 

syn och motivation att arbeta mot de uppsatta målen (Shamir et al., 1993). Detta pekar på att 

tydlighet från ledaren är av betydelse för att bibehålla arbetsmotivationen. Samtidigt menar 

Vroom och Jago (2007) att ledarskapets effektivitet beror på situationen och hur gruppen är 

uppbyggd. 

 

För att påverka medarbetarnas arbetsmotivation framgick det att ledarens närvaro och 

delaktighet var viktiga faktorer. Resultatet visade också att ett öppet klimat och en tillit från 

chefen var faktorer som påverkar arbetsmotivationen hos medarbetarna. Detta stämmer 

överens med vad man kan se i tidigare forskning. För att motivera sina medarbetare menar 

Arnold et al. (2007) att ledare inspirerar sina medarbetare genom att se varje medarbetare och 

ge inflytande samt utrymme och uppmuntran. Dessa egenskaper kan man se inom det 

transformativa ledarskapet. Även i det karismatiska ledarskapet beskrivs att tillit till 

medarbetarnas prestationer ökar deras självförtroende och egenvärde (Horn et al., 2014). 
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Detta ligger i linje med vad Sellgren et al. (2008) beskriver: att kombinera olika 

ledarskapsstilar anses vara mest effektivt för organisationen. 

Resultatet visade även en variation av enhetschefernas upplevelser av sitt eget ledarskap. 

Vissa upplevde sig arbeta som ledare och vissa som chefer. Detta kan medföra en variation av 

enhetschefens påverkan på arbetsmotivationen hos medarbetarna eftersom chefer ofta måste 

lägga fokus på regler som styr och ha kontroll på verksamheten (Aronsson et al., 2012), 

medan ledare kan fokusera på anpassningsbara och utmanande arbetsuppgifter så att 

medarbetarna upplever arbetet som betydelsefullt (Khan & Khandaker, 2016; Sveningsson & 

Alvesson, 2010).  

För att uppleva arbetet tillfredsställande och betydelsefullt visar resultatet att medarbetarna 

behöver känna delaktighet och få tänka själva. Tidigare forskning visar att tillfredsställelse 

och välmående på arbetet uppfylls genom att om medarbetare får göra aktiviteter de upplever 

som intressanta (Gagne & Deci, 2005). De känner också tillfredsställelse genom den inre 

motivationen som de upplever (ibid.). Resultatet visar att den inre motivationen på 

arbetsplatsen kommer av att medarbetarna får göra det som de är bra på och brinner för, vilket 

ligger i linje med tidigare forskningen. Även erfarenhet och kunskap påverkar engagemanget 

och motivationen på arbetsplatsen, vilket också Chester och Baxter (2011) beskriver som 

viktiga faktorer för att medarbetarna ska uppleva högre motivation och tillfredsställelse på 

arbetet. 

Det framgick i resultatet att yttre belöningar var betydelsefulla faktorer för 

arbetsmotivationen. Det framgick även att enhetscheferna upplevde att yttre belöningar var 

viktiga att använda för att få arbetet att flyta på bra. Forskning visar att yttre belöningar 

påverkar människan att utföra handlingar (Ryan & Deci, 2000). Annan forskning visar att 

enbart yttre belöningar inte räcker, eftersom det är en kontrollerad form av motivation och kan 

minska den inre motivationen (Gagne & Deci, 2005).  

Det som framgick av resultatet var att yttre belöningar upplevdes som en viktigare faktor för 

motivationen, men Kuvaas (2006) menar att den inre motivationen är mer relevant när det 

gäller motivationen på arbetsplatsen. Det handlar om individens tro på sig själv och 

kopplingen mellan kraven som ställs och behoven från medarbetarna (De Rue, Barnes & 

Morgeson, 2010). Utifrån detta ser man att det är viktigt att enhetscheferna ökar sina 
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kunskaper inom detta och låter både inre och yttre motivation förekomma på arbetsplatsen. 

 

Handlingsutrymmet för enhetscheferna beskrevs i resultatet som begränsat. Detta eftersom 

verksamheten styrs av olika lagar och politiska beslut vilket påverkar deras fördelning av tid 

och resurser. Detta beskriver Aronsson et al. (2012) som det typiska för “mellannivåchefen” 

eftersom de måste ta hänsyn till både överordnade och deras medarbetare. Aronsson et al. 

(2012) menar att mellannivåchefer lägger mest tid på planeringar och rapportering och enligt 

Hagström (1990) har dessa chefer låga grader av handlingsutrymme. Detta ser man också i 

resultatet där det beskrivs att samtliga enhetschefer ville ha mindre administrativ tid och mer 

tid för medarbetarna, vilket enhetscheferna menade vara en del av handlingsutrymmet. Flera 

upplevde också att se saknade stöd i deras egen arbetsmiljö. 

En aspekt som beskrivs i resultatet är en oro hos medarbetarna vid förändringsarbete och ny 

teknik. Detta besvarar inte frågeställningarna i studiens syfte, men man ser ändå att det är en 

viktig aspekt i påverkan på arbetsmotivationen hos medarbetarna. Därför är dessa aspekter 

viktiga att ha i åtanke om man vill göra vidare studier inom området. 

Något annat som framkommit under studien är att det funnits vissa svårigheter att beskriva 

begreppet arbetsmotivation och dess betydelse för medarbetarna. Utifrån detta ser man att 

kompetensen inom området kan stärkas ytterligare och en ny fråga som väcks är hur kan 

enhetschefer få högre kompetens inom arbetsmotivation och dess betydelse för medarbetarna 

och verksamheten. 

Metoddiskussion  

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) menar att den kvalitativa forskningen präglas av 

forskarens förförståelse och handlar om studiens trovärdighet. Förförståelsen inbegriper 

tidigare erfarenheter, kunskaper och förutfattade meningar forskaren har kring studiens ämne 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Under studiens process har medvetenhet kring 

förförståelse kring det studiens ämne tagits i beaktande och det har funnits en strävan att vara 

så objektiv som möjligt. Trots detta föreligger det ändå viss förförståelse i studien då det finns 

tidigare erfarenhet inom det studerade området. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) 

menar att man bör utnyttja sin förförståelse under forskningsprocessen då det ger möjligheter 
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att få en djupare förståelse. För att diskutera trovärdigheten används giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

I valet av deltagare till studien gjordes ett målstyrt urval, då deltagarna har valts eftersom 

deras yrkesroll stämmer med forskningsfrågorna. Det gjordes även ett bekvämlighetsurval på 

grund av begränsningar i tid och geografiska aspekter. Bekvämlighetsurvalet kan ha påverkat 

resultatet genom att det totala urvalet begränsats. 

I urvalet inkluderades både kvinnor och män i yrkesverksam ålder, vilket enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017) anses som en bra förutsättning för att få ämnet belyst utifrån olika 

erfarenheter. Dock fanns kriteriet att respondenterna varit yrkesverksamma som enhetschef i 

minst sex månader, eftersom en kortare erfarenhet ej bedömdes relevant för att svara på 

intervjufrågorna. Dock visade det sig att respondenter som hade arbetat mindre än tre år hade 

svårigheter att svara på vissa av intervjufrågorna, vilket visar att längre erfarenhet hade haft 

betydelse för resultatet. I resultatet presenterades textanalysen tillsammans med citat från 

olika respondenter, vilket Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver som ett sätt att 

bedöma giltigheten.  

Med tillförlitlighet menar man att forskaren stödjer sina beslut under hela forskningsprocessen 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Intervjuerna till studien genomfördes av två 

personer, varav samma intervjuperson intervjuade samtliga respondenter och en person 

observerade intervjun. Dock kunde intervjupersonen som observerade inte deltaga under två 

av intervjuerna, vilket kan ha påverkat tillförlitligheten genom att vissa aspekter eventuellt 

inte uppmärksammats under de intervjuerna. En svaghet med intervjuerna kan även ha varit 

att flera av intervjuerna var kortare än den beräknade tiden, vilket kan ha påverkat underlaget 

till analysmaterialet. En annan svaghet i denna studie kan vara bristen på erfarenhet att 

intervjua samt att formulera intervjufrågor. Enligt Bryman (2012) kan vissa grundläggande 

misstag under intervjun ske på grund av detta. 

 

Båda intervjupersonerna har läst och analyserat det transkriberade materialet gemensamt i de 

olika stegen. Att i varje steg i analysarbetet diskutera olika tolkningsmöjligheter ökar 

tillförlitligheten och benämningar blir mer noggranna (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017).  
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Genom att urval, respondenter, datainsamling och dataanalys tydligt har presenterats ökar det 

möjligheterna för överförbarhet. Enligt Rosberg (2017) är det viktigare att belysa variationen 

och djupet i datamaterialet än att beskriva hur många respondenter som säger samma sak. I 

kvalitativa studier diskuteras delaktigheten som en given del av processen då forskarens 

samspel under intervjun är med och skapar texten och därför kan inte forskaren vara helt 

objektiv (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

Slutsats  
I studien framkommer att arbetsmotivation och ledarskap är relaterade till varandra. Man kan 

tolka att enhetschefen har betydelse för arbetsmotivationen men det krävs också att 

enhetschefen har erfarenhet och kunskap kring hur man i sin roll motiverar medarbetare på 

arbetet. För att få en stabil motivation hos medarbetarna är tydlighet från enhetschefen 

betydelsefull för att arbeta mot de uppsatta målen. Genom att som ledare skapa delaktighet 

och ge medarbetarna utrymme att utvecklas i sin arbetsroll skapas tillit hos medarbetarna. 

Detta leder till en känsla av tillfredsställelse och välmående, vilket ökar medarbetarnas 

arbetsmotivation och viljan att stanna kvar på arbetsplatsen. För att skapa detta behöver 

mellannivåchefer mer handlingsutrymme. Rollen som enhetschef är komplex och 

handlingsutrymmet i dag är begränsat då mycket tid läggs bland annat på administration i 

stället för att vara mer närvarande hos medarbetarna.  

För att förbättra enhetschefernas förutsättningar att arbeta med motivationen hos 

medarbetarna behöver deras arbetsmiljö och handlingsutrymme ses över för att de ska kunna 

vara professionell i sin komplexa roll. Det behöver även läggas resurser på utbildningar för 

enhetschefer så de har möjlighet att få god kunskap inom området arbetsmotivation, då de 

uttrycker en önskan att ha mer tid till medarbetarna. 
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Bilaga 1.  

 

 

 

Du som arbetar som Enhetschef inom äldreomsorgen i xxx kommun inbjuds att medverka i en 

undersökning om Enhetschefens upplevelse av sin betydelse för medarbetares arbetsmotivation 

på arbetsplatsen. 

 
Det finns forskning som talar för att ledarskapet är avgörande för medarbetarnas arbetsmotivation och 

medarbetarnas motivation är positivt förknippat med prestation och engagemang på arbetet. Därför har 

ett intresse väckts att studera enhetschefernas upplevelse av sin betydelse för medarbetarnas 

arbetsmotivation på arbetsplatsen inom äldreomsorgen.  
 

Vi är två studenter som läser “Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet” under 

avdelningen för Hälsovetenskap på Mittuniversitetet och vi skriver nu vår C-uppsats.  
Till vår studie önskar vi att intervjua enhetschefer i två kommuner. 
Om Du väljer att delta i denna studien kommer du att få svara på ett antal frågor på en gemensamt 

överenskommen tid och plats, tiden beräknas ta 45-60 min. För att säkerställa resultatet görs en 

ljudupptagning av intervjun och en av oss intervjuar och den andra observerar. 

Vi kommer att följa de forskningsetiska riktlinjerna i denna kandidatuppsats. Deltagande är anonymt 

och frivilligt vilket innebär att Du när som helst har rätt att avbryta deltagandet utan att motivera 

varför. Uppgifterna som redovisas kommer att behandlas konfidentiellt och varje deltagare kommer 

att vara avidentifierad. All data som framkommer under intervjun kommer att förvaras säkert och 

endast användas för denna kandidatuppsats. Alla ljudupptagningar som görs kommer att raderas när 

uppsatsen är färdigställd. 

Fyll i bifogad svarsblankett samt kontaktuppgifter om du väljer att medverka. Kopiera svarsblanketten 

och bifoga i ett svarsmail till Kayla Persson på kape1604@student.miun.se eller Camilla Roos på 

caro1602@student.miun.se så snart som möjligt. 
Kontakta oss gärna vid eventuella funderingar eller frågor kring undersökningen. 
 

Vänliga Hälsningar, 

 

Kayla Persson  & Camilla Roos 

 

Kontaktuppgifter studenter:  
Kayla Persson 
076-7800009 
kape1604@student.miun.se 

 
Camilla Roos 
070-6345568 
caro1602@student.miun.se 
 

Kontaktuppgifter handledare: 
Docent Patrick Millet 
010-142 87 64  
patrick.millet@miun.se 
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Bilaga 2. 
Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor 

 

 Berätta gärna lite om dig själv. Vad har du för utbildning? Hur länge har du jobbat här? Hur hamnade 

du just i detta yrke? 

 

Om arbetet 

 

 Hur många medarbetare har du i din enhet? 

 Hur upplever du antalet medarbetare? 

 Är alla samlade eller arbetar de på olika områden? 

 

Ledarskapsegenskaper 

 

 Hur upplever du dig själv som chef? 

 Hur tror du att dina medarbetare upplever dig som chef? 

 Kan du beskriva vilka uppgifter du anser är viktigast i din roll som enhetschef? 

 

Arbetsmotivationen 

 

 Vad är arbetsmotivation för dig? 

 Upplever du att dina medarbetare känner sig motiverade i arbetet? 

 Vad tror du att det beror på? 

 Hur kan du i din roll bidra till medarbetarnas arbetsmotivation? 

 

Resurser 

 

 Hur skulle du beskriva dina resurser för att öka och behålla arbetsmotivationen hos dina medarbetare? 

 Vad skulle du vilja såg annorlunda ut i dina arbetsuppgifter? 

 Anser du att du har tillräckligt med kunskaper och handlingsutrymme för att påverka medarbetarnas 

arbetsmotivation? 

 

Finns det något annat du skulle vilja tillägga? 

 

Tack för din medverkan!!! 

 

 

 

Exempel på följdfråga: Tänker du att det har mest med arbetsmotivation att göra att de har svårt att läras sig eller 

tror du det har med förändringsprocessen och oron man kan känna i en förändringsprocess i organisationen att 

göra? 


