
 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 
 

Independent degree project  first cycle  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogik 

 

Motivation eller bara gilla läget? 

En kvalitativ studie om enhetschefers uppfattningar av medarbetarmotivation inom 

äldresomsorgen 

 

Annika Rosén och Sara Schmidt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MITTUNIVERSITETET  

Avdelningen för Utbildningsvetenskap 

Examinator: Jimmy Jaldermark, jyja@miun.se 

Handledare: Gunnar, Augustsson, gunnar.augustsson@miun.se 

Författare: Annika Rosén, anro1117@student.miun.se Sara Schmidt, sasc0900@miun.se  

Utbildningsprogram: Beteendevetenskaplig program, 180 hp 

Huvudområde: Pedagogik  

Termin, år: VT, 2014 

mailto:anro1117@student.miun.se


Abstrakt 

Syftet med studien är att studera äldreomsorgens enhetschefers uppfattningar om att motivera 

medarbetare för att uppnå organisationens mål. Genom den kvalitativa undersökningen där 

frågor om vilken betydelse enhetschefer lägger i att motivera medarbetare och vilket det 

viktigaste och primära målet anses vara angående motivation belyses. Genom åtta halv 

strukturerade intervjuer analyserades, tolkades och kategoriserades dessa för att skapa 

förståelse för deras uppfattningar. Studien tolkas utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt 

där förståelse skapas för respondenternas upplevda föreställningsvärld. Krav på enhetschefer 

är förutom att sköta verksamheten, även budget, styra mot uppställda mål och visioner. Dessa 

kan ibland anses orimliga att nå om inte medarbetarna är motiverade och alla inte är med på 

tåget. För att medarbetare som arbetar inom äldreomsorgen ska utföra ett bra arbete krävs ett 

engagemang och motiverande strategier från enhetscheferna. Orsaker till varför det finns 

skillnader i åsikter och vad som ska prioriteras för att motivera medarbetare skiljer sig åt vilket 

mynnade ut under resultatet. Stor vikt lades på gemenskap och utvecklingsmöjligheter, såväl 

arbetsmässiga som personliga. Det finns ett samband med utgångspunkt i chefskapet och hur 

de uppfattar sitt ledarskap med anknytningen till hur de uppfattar att de motiverar 

medarbetare till att uppnå organisationens mål. Mönster av olika motiverande 

tillvägagångssätt kunde urskönjas och vikten av delaktighet och gemenskap grundat ur ett bra 

ledarskap genomsyrar studiens resultat. 

 

Nyckelord: drivkraft, enhetschefer, kommunikation, ledarskap, äldreomsorg 
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Introduktion  

Inledning  

Vi tillskriver cheferna egenskapen av att vara formella ledare grundat på deras officiella 

chefsbefattning. Med ledare och ledarskap är att en individ utövar mer inflytande än andra 

organisationsmedlemmar. Enhetschefer i vård och omsorg arbetar i ett system där 

förväntningar skapas av politiker, brukare, underställda, allmänheten, underordnade, 

arbetskamrater och överordnade. Den i allmänhet vanligaste problematiken är den 

rollkonflikten har allt för många krav (Thylefors, 1991).  

En avgörande uppgift för enhetschefer är att avgöra vilka olika faktorer som bidrar till en 

påverkan på arbetsmotivationen. Motivationen kan enligt Österlind (2013) förstås som en 

process som rör en person mot ett mål. De uttrycker att en arbetsplats är en samlingsplats, där 

människor möts med flera olika personliga egenskaper. Det bidrar till individuella skillnader 

av vad det är som uppfattas vara värdefullt för var och en. Enhetschefer har ett stort ansvar 

att motivera sina medarbetare och agera som spindeln i nätet, detta underlättar om de kan 

reflektera och själva vara medvetna om sina subjektiva uppfattningar om chefskapet 

(Österlind, 2013). Delar av den politiska diskussionen idag orsakas av att äldreomsorgen 

kritiseras för att ha brister. Under de senaste åren meddelas det regelbundet om incidenter och 

tillstånd som i media beskrivs som ”vanvård” och ”skandaler”. Äldreomsorgen är inte bara 

en säkert utbredd organisation utan också en organisation högt upp på den politiska 

dagordningen. Äldreomsorgen har utvidgats under 2000-talet och förutsägs en säker tillväxt 

under överskådlig tid. Befolkning i Sverige åldras, kraven kommer att bli högre på det svenska 

samhället om denna utveckling sker gällande personal och pengar i verksamheten 

(Antonsson, 2013). 

Österlind (2013) belyser att den svenska omsorgsverksamheten styrs av övergripande lagar, 

förordningar och föreskrifter. Kommunallagen ger relativt stora möjligheter för kommunerna 

att själva att anpassa sina verksamheter som de finner bäst. Det är kommunallagen som styr 

kommun, landsting och regionernas verksamhet. Utöver lagstiftningen finns andra 

värdesystem inom kommunala verksamheter så som politiska ideologier, samhällsidéer och 

uppfattningar om hur verksamheten ska bedrivas påverkar utformningen och uppfattningen 

om kvalitén. 

Varje individ så som chefer, medarbetare, omsorgstagare och anhöriga är en del av den sociala 

konstruktionen vi kallar organisation. Som enhetschef inom äldreomsorgen befinner de sig i 
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en position där de är både chef och anställd. Genom motivation skapas det drivmedel som 

behövs för att driva en arbetsgrupps verksamhet i riktning mot organisationernas mål. 

Arbetsmotivation har stora effekter på organisationer och personal som är motiverad kan 

sänka resultatet av höga arbetskostnader för organisationer samt att hög korttidsfrånvaro, hög 

personalomsättning och låga arbetsprestationer försvinner (Björklund, 2001). Det är 

arbetstagaren i tjänstesektorn som är den viktigaste tillgången i denna bransch och att det 

ökade intresset för arbetsmotivation beror på högre global konkurrens och förändringar i 

arbetsuppgifter. Österlind (2013) menar att det är betydelsefullt för den enskilda enhetschefen 

om denne kan lära sig att förstå vad som bidrar till en effektiv verksamhet genom att vara 

medveten om sina egna uppfattningar. Forskning har under årtionden visat ett stort intresse 

för ämnet motivation och forskare är inte eniga om vad motivation faktiskt står för. Ändå är 

många forskare överens om att motivation bäst kan läsas av i vissa beteendemönster. Så som 

arbetsprestation, initiativkraft, uthållighet, intensitet och att arbeta åt en målmedveten 

riktning (Antonsson, 2013). Intresset för studien ligger i att se på vilket sätt enhetschefer 

använder sig av olika påverkansfaktorer för att motivera sina medarbetare. Chefers 

uppfattningar inom äldreomsorgen är inte studerade i någon större utsträckning varför vi 

tycker att den sortens undersökningar behövs mer av. Vi finner inte vad vi söker, varför denna 

undersökning vänder sig till att studera äldreomsorgens enhetschefers uppfattningar om hur 

de arbetar motiverande för att uppnå organisationens mål. 

Bakgrund 

Enhetschefer inom äldreomsorgen 

Äldreomsorgen är ett begrepp som innefattar omsorg för äldre och funktionshindrade. 

Äldreomsorgens organisation består av två olika delar: hemtjänst, som genomförs i brukarens 

egna hem eller i servicelägenheter och i särskilt boende. De skilda typerna av omsorg innebär 

olika arbetsförhållanden och arbetsmiljö för både personal och enhetschefer. Särskilt boende 

är ett avgränsat boende där brukarna har ett stort omvårdnadsbehov. Här finns enhetschefen 

och personalen på samma plats hela dagen. Hemtjänst som utförs på servicehus och i 

brukarnas hem gör att personalen är i rörelse och på en annan plats än enhetschefen 

(Antonsson, 2013). Det finns många chefer inom äldreomsorgen och många chefer på svensk 

arbetsmarknad. I den allmänna diskussionen och inom forskningen finns ett oväntat stort 

intresse som ägnas chefer på de allra främsta positionerna Man hittar de flesta cheferna längre 

ner i de organisatoriska hierarkierna. I tjänsteproduktionens alldagliga verksamhet där arbetet 

utförs är det framför allt dessa chefer som har direkt och konkret ansvar för de medarbetare 

som möter kunderna, patienterna eller omsorgstagarna (Björklund, 2013). Begreppet chef 

beskrivs av Thylefors (1991) att det är den formella titeln på den person som fått en 

beslutsfattande anställning. I dennes roll ingår det att ha organisatoriskt underordnad 

personal. I denna studie innebär det att enhetschefen arbetar åt en kommunal verksamhet som 

är politiskt styrd (Socialstyrelsen, 2003). Det innebär att en enhetschef inom kommunal 

verksamhet har de politiska målen att rätta sig efter och skall sedan omsätta dessa i konkret 

arbete. En chef har som sagt ett ansvar för gruppens handlingar och även ett beslutsansvar. 

De personer som har en officiell ledarposition måste klara av att skifta mellan ledare och 
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chefsfunktioner. Med det menas att man skall kunna utnyttja sin formella makt som chef, då 

detta behövs och fungera som en ledare då detta är möjligt (Nilsson, 2005).  

Jakobsen och Thorsvik (2008) menar att det finns centrala påverkansfaktorer vilket är 

förhållandet mellan hur enhetschefen utformar sin roll och vad andra har för förväntningar på 

dem, det är av vikt att klargöra sin roll som ledare för att medarbetare ska veta vad som 

förväntas. Att var den som tar beslut och har det övergripande ansvaret bidrar till att ledaren 

är den som potentiellt får ta del av det största informationsflödet både internt och externt. 

Även betydelsen av att organisationer av alla slag gynnas av ledare med kognitiva processer 

för att kunna bedriva problemlösningar.  Moraliskt ledarskap är en grundläggande teori vilket 

främjar de behov av tillfredsställelse som människor har (Bagely, 2006). Webb (2007) beskriver 

en ledarskapsprocess vilken innebär att ledare vill öka motivationen mot sin personal. 

Processen menar författaren går ut på att minska antalet ledarskapsbeteenden från nio möjliga 

faktorer till fyra signifikanta ledarskapsvariabler. Dessa är karisma, intellektuell stimulans, 

individuell hänsyn och villkorlig belöning. Ett direkt samarbete är nödvändigt mellan 

personalansvariga chefer och de anställda. Ett bristande samarbete leder till att motivation och 

bidragande till ”det där lilla extra” inte finns. Vill man uppnå en extra ansträngning av sin 

personal och en sannolikt ökad motivation ska en ledare ge konkreta planer och visa 

uppskattning. I längden blir det ett vinnande koncept för alla, inte bara den enskilde individen 

tjänar på detta men även organisationen som får förtroende för medarbetaren och en 

effektivare verksamhet. Denna ledarskapsprocess är viktig för en framgångsrik verksamhet. 

Inre och yttre motivation 

Att som chef skapa en förståelse för vad det är människor behöver genererar till ett motiverat 

beteende hos medarbetaren. Motivation är ett personligt engagemang och skapar en anledning 

och entusiasm för medarbetarna att vilja arbeta, och tillhandahåller handling (Björklund, 

2001). Motivation antas enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) vara beroende av personens egna 

behov samt sidor av den sociala tillhörigheten han eller hon befinner sig i. Det är en drivkraft 

för att få igång ett visst handlande.  

Motivation formas av individen genom den sociala kontexten den befinner sig i.  Gagné och 

Deci (2005) belyser Self-determinition teorin vilken förklarar skillnad mellan kontrollerad och 

autonom motivation. De menar att chefer kan använda sig av flera tillvägagångssätt för att 

motivera sina medarbetare och vill uppmärksamma att olika människor har olika behov.  

“needs have typically been treated as individual differences; that is, people are viewed as 

differing in the strength of particular needs. From that perspective, need strength is assessed 

and used either directly or in interaction with job characteristics to predict motivation, job 

satisfaction, and work outcomes” (Gagné & Deci, 2005. s.337) 

Motivationsteorier som är ofta förekommande I tidigare forskning är bland annat Maslows 

behovstrappa och Herzbergs tvåfaktorteori. Med dessa vill man förklara och skapa en 

förståelse för vad det är människor behöver. Motivation är ett personligt engagemang och 

skapar en anledning och entusiasm att vilja arbeta och tillhanda håller handling (Björklund, 
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2001). Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att Maslows behovstrappa delas in i primära, det 

vill säga biologiska behov så som sömn, hunger, den sexuella drivkraften och behovet av att 

känna trygghet och säkerhet. Först efter att var och en av trappstegen avverkas kan man gå 

vidare mot nästa trappsteg och tillgodose nästa behov. De sekundära behoven som är 

kulturellt och socialt betingade formas således av omgivningen och bidrar slutligen till 

självförverkligande vilket är det sista trappsteget. Herzbers tvåfaktorteori innebär att det finns 

två spår av faktorer, den positiva och den hygieniska som påverkar arbetstillfredsställelsen på 

en arbetsplats. Den positiva har motiverande egenskaper till sin följd vilka är ansvar, 

befordran, erkännande, utmaningar på arbetet och självförverkligande möjligheter. De 

hygieniska faktorerna anses inte vara motiverande i sig men de har däremot en omotiverade 

negativ effekt om det finns problem med dessa. Det kan vara lön, relationer, hur hårt man är 

kontrollerad på arbetet, arbetsförhållanden och öppenhet mellan medarbetare. Motivation kan 

inte uppstå genom dessa hygieniska faktorer utan måste komma från insidan av individen 

men trots det är beroende av den yttre arbetsmiljön. Om det är avsaknad på en eller flera av 

dessa skapas vantrivsel på arbetsplatsen, motivationsfaktorn måste däremot finnas för att 

skapa trivsel, dessa påverkas av den inre arbetsmiljön. Det kan tydligt utrönas enligt Gagné 

och Deci, (2005) att människor kan bli motiverade för att de finner en situation värdefull eller 

för att de uppfattar en stark påverkande kraft som får dem att prestera. Enhetschefer använder 

sig utav möjligheterna att påverka dessa motiverande faktorer för att motivera, forma och 

påverka. Slutsatsen av deras studie är att själva drivkraften inte är kontrollerad av belöningar, 

även om belöningar inte är en obetydlig faktor i sammanhanget. Feedback är ytterligare en av 

faktorerna som kan påverka den inre och yttre motivationen. Beroende på vilka strategier man 

använder och åt vilket håll chefer vill rikta fokus avgör hur den uppfattas av medarbetare. Om 

den uppfattas som negativ kan detta bidra till bristande motivation vilket betonar vikten av 

att besluten ska vara väl genomtänkta (Gagnè & Deci, 2005). Motivationen är vidare enligt 

Nilsson (2005) en följd av att individuella behov och mål uppfylls. Det vi gör har alltid en 

drivkraft, annars skulle det inte bli något gjort, och allt beteende är i den bemärkelsen 

motiverat.  

Chefens kommunikativa roll 

Vad enhetschefen gör och vilken uppgift de har sammanfattas till att fördela uppgifter, 

resurser och så vidare för att nå organisationens mål. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att 

ledarskapsansatsen ska belysa vad ett gott och effektivt ledarskap kan bero på.  Stenbergs 

(2007) menar att man inte är född till en ledare, han använder sig av en modell av ledarskap 

som han menar är en syntes mellan visdom, kreativitet och intelligens, detta kallar han WICS. 

Dessa använd för att kunna generera idéer och kunna utvärdera idéerna. Intelligensen 

används för att kunna använda sig av idéerna och överlägga dessa och visdomen kommer in 

för att kunna balansera de intresserades attityder mot idéerna. Visdom, intelligens och 

kreativitet kan vara ett sätt för kompetensutveckling. Ledarskap handlar om både färdighet 

och dispositioner. Angelöw (1991) belyser betydelse för att se till medarbetarna och att det 

finns en kommunikation, delaktighet och öppen dialog för att de ska känna tillhörighet och 

gemenskap med andra. Detta bidrar till att inte bara chefernas färdigheter utvecklas utan även 

medarbetarnas. Chefer är inte alltid är medvetna om sina motivationsstrategier, enligt 

Snickare (2012) som menar att dessa ska tränas och övas in i en handlingsgemenskap vilket 
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gör att dess utövare inte alltid vet om handlingsalternativet är medvetet eller ett omedvetet 

val. Jakobsen och Thorsvik (2008) menar att det finns centrala påverkansfaktorer vilket är 

förhållandet mellan hur enhetschefen utformar sin roll och vad andra har för förväntningar på 

dem. Det är av vikt att klargöra sin roll som ledare för att medarbetare ska veta vad som 

förväntas. Att vara den som tar beslut och har det övergripande ansvaret bidrar till att ledaren 

är den som potentiellt får ta del av det största informationsflödet både internt och externt.  

Gullberg (2011) är av uppfattningen att chefers informations mönster liknar en mosaik som 

inte kan problemlösas med en specifik förbestämd lösning. Det mångfasetterade 

informationsflödet som enhetschefer rutinmässigt utsätts för har både positiva och negativa 

påverkansfaktorer. Detta influerar till hur chefer tänker kring informationsflödet och måste 

sålla ut vad som anses relevant och vad som kan tjäna olika syften. Gullberg (2011) har genom 

intervjuer lyft chefers uppfattningar om behovet av ett tydligare kommunikationsredskap. Det 

anses vara en komplicerad uppgift i och med att enhetschefer arbetar i interaktion och 

ostrukturerat med andra människor och är i stort informationsbehov. Gullberg, (2011) menar 

att detta bidrar till en förståelse för den som besitter positionen genom att övervaka 

organisationens utveckling skapas förståelse för vad som försiggår i den. Jacobsen och 

Thorsvik (2002) menar att det bidrar till möjligheter att vara delaktig i identifikationen av att 

kunna se problem inom den egna verksamheten. En viktig punkt är att enhetscheferna är 

uppmärksamma om den informationen de får är objektiv eller värdeorienterad eftersom deras 

intressen vilar på att främja organisationens mål samtidigt som det krävs motiverade 

medarbetare för att uppnå detta.   

Eyal och Roth (2011) menar att målen skall vara tydliga och konkreta och att dessa ska finnas 

uppdelade i både långsiktiga och kortsiktiga mål för att kunna ses som motiverande och 

realistiska. Organisationens vision ska utifrån detta också spegla de individuella behoven och 

verkligheten. En enhetschef som har en central roll kan enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) 

vara som anförare vilken inspirerar, motiverar och ger sina anställda riktlinjer och verktyg 

som behövs för att gemensamt kunna arbeta mot organisationens mål. Ansvaret ligger på 

ledaren som har förväntningar på sina medarbetare men som också har egna förväntningar på 

sig själv. 

 I Eyal och Roth (2011) studie där 122 lärare fick besvara ett frågeformulär visade det sig, att 

ledarskapsstilen deras chef använde sig av hade en avgörande roll i lärarnas motivation och 

välbefinnande. Detta speglade sig också i hur väl eleverna presterade. Vilket styrker Jacobsens 

och Thorsviks (2008) argument om utformningen av chefernas olika roller. Eyal och Roth 

(2011) poängterar vidare att en individualiserad omtanke, beaktande och hänsynsfullhet runt 

medarbetarens professionella och personliga utveckling av ledaren befrämjar känslan av 

kompetens, och bidrar till motivation. 

Det krävs att enhetscheferna i detalj vet hur de ska lösa uppgifterna i arbetet, vilket de sociala 

förhållandet till medarbetare kan påverka positivt i form av motivation, uppmuntran och stöd. 

I mindre grupper kan det anses som ett problem, då de sociala relationerna kan utvecklas till 
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vänskapsförhållanden och därmed försvårar funktionen att styra, kontrollera och komma med 

kritik och negativ respons (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

För att kunna bli en bra chef måste denne kunna inta olika roller beroende på vad som krävs 

inom organisationen. Det kan vara att det finns ett hot från utomstående förhållande till andra 

organisationer, konflikter inom den egna verksamheten som utgör ett hot om resursförluster. 

Kontroll över resurser så som löner, personal, tid och planering är ett övergripande ansvar. 

Dessa kan inte ignoreras utan måste tas om hand på ett rättfärdigat sätt. Strategi och kontroll 

krävs för att sköta en arbetsplats (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Reflexivitet 

Österlind (2013) menar att chefer i den platta organisationen tenderar att uppleva 

ledarskapsdilemman i och med den komplexa arbetssituation de har. Det stora 

informationsflödet och ansvaret för den ofta stora personalstyrkan bidrar till att enhetschefer 

måste distribuera och processa information såväl internt som externt. Det finns en upplevd 

svårighet i att balansera olika förväntningar från olika aktörer. Vårdtagare har önskemål och 

rättigheter som måste tillgodoses samtidigt som ansvar och kostnader inom verksamheten och 

skyldigheter gentemot vårdgivaren, det vill säga kommunen ligger inom ansvarsområdet. Det 

stora ansvarsområdet leder ofta till oklarheter i ansvarsfördelningen vilket orsakar 

dilemmasituationer. Starkare krav på en effektiv serviceproduktion balanseras mot 

tillgänglighet, kvalitet, förväntningar och krav. Det finns en uppfattad strid inom området, 

speciellt när verksamheterna har någon form av resursbrist. I dessa situationer står 

enhetschefer för valet av att styra verksamheten mot brukarnas lagstadgade rättigheter till 

stöd och service inom uppsatta kvalitetsmål, mot medarbetarnas rättigheter till fungerade 

arbetsplats med rimliga arbetsförhållanden. Snickare (2012) belyser vikten av att regler måste 

tolkas då enhetschefer som mest befinner sig i en handlingsgemenskap, vilken innebär att man 

ska bedöma hur man vill agera i en konkret situation. Med meningsskapande menar Österlind 

(2013) vidare att individens perspektiv och intressen i dialog ur ett kollektivt perspektiv vägs 

samman till en meningsfull helhet och en gemensam förståelse. Den sociala verkligheten 

skapas utifrån den socialkonstruktivistiska teorin som menar att individuell interaktion avgör 

hur vi uppfattar omvärlden. Detta i samråd med Kellys (1955) teori om hur den sociala 

verkligheten konstrueras utifrån en persons handlingar och erfarenheter om hur världen är 

beskaffad. Österlind (2013) menar att den forskningsteoretiska utgångspunkten är av 

betydelse för att få förståelse för hur delaktighet används för att vinna ny kunskap. 

Perspektivet innefattar en kunskaps- och omvärldssyn vilken menar att användandet av 

deltagarnas åsikter används för att stödja gruppers och individers aktiva meningsskapande 

och utveckling. På det sättet genereras ny kunskap som är värdefull för chefernas personliga 

utveckling. Cheferna har en komplex arbetssituation med ett stort antal arbetsuppgifter och 

måste balansera kraven på en effektiv serviceproduktion mot krav på kvalitet, information, 

tillgänglighet och förväntningar. 

  

Trots att enhetschefer i sin arbetsroll kan uppleva svårigheter i att dra gränser inom sina egna 

parallella arbetsuppgifter, tidsbrist och svårigheter att uppfylla lagstiftningens krav, så kan 

enligt Österlind (2013) urskönjas ett mönster i enhetschefernas uppfattningar. Dessa är att det 
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omsorgsfulla tänkandet grundat i välfärdsstatens ideal som inom omsorgsverksamheten 

formas i mötet mellan brukare och personal bidrar till arbetsglädje. Tidigare forskning visar 

att upplevt handlingsutrymme har betydelse för att hantera yrkesmässiga förväntningar och 

krav som grundas i individuella upplevda möjligheter att hantera dessa.  Med välfärdsstaten 

avses ”då ett samhälle som stävar efter att ge alla medborgare materiell välfärd som social och ekonomisk 

trygghet eftersom det gynnar samhället. Medborgarnas behov av utbildning, sjukvård, omsorg etc. 

beaktas därmed som en politisk rättighet vilken ska garanteras av samhället. För att förverkliga 

välfärdstatsidéalen krävs välfärdsorganisationer; såsom skola, socialtjänst och äldreomsorg, vilka 

utformas speciellt med avsikt att administrera och främja medborgarnas välfärd” (Österlind, 2013. 

s.17). Det finns begränsningar vad avser målen, då mycket enligt Österlind (2013) tyder på att 

den komplexa och svåra arbetssituation enhetschefer uppfattar att de befinner sig i, speglar 

sig på verksamheten, brukare och personal. 

Sammanfattning 

Det är många som har krav på enhetscheferna, bland annat personalen, organisationen de 

arbetar åt och brukarna samt deras anhöriga. Ansvaret för hur strukturen skall se ut och hur 

den skall formas i de kommunala verksamheterna vilar hos enhetscheferna som måste förhålla 

sig till de lagar och paragrafer som gäller i en politiskt styrd verksamhet (Socialstyrelsen, 

2003). Det krävs både hjärta och hjärna för att som chef sköta den mångfacitterade verksamhets 

uppdrag. Arbetsvardagen av att vara enhetschef innefattar ett omfattande ansvar. 

Intermittenta avbrott, stora arbetsanhopningar, överbelastning, stress och små möjligheter att 

delegera är vanligt förekommande enligt tidigare undersökningar (Österlind, 2013). 

Enhetscheferna har många olika roller att uppfylla som kräver flexibilitet och motiverande 

strategier för att få en fungerande framgångsrik verksamhet (Webb, 2007). Tillgodogörandet 

av behov utgör enligt Masolws behovstrappa en hierarkisk ordning av de mänskliga behoven 

som behövs för att ett välmående. Herzbergs tvåfaktorteori är kopplad till en arbetsrelaterad 

organisatorisk arbetsmiljö som enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) inte har några krav på 

uppfyllelse för att ta sig vidare. Bortfall eller avsaknad av olika faktorer kan skapa vantrivsel 

eller sämre motivation.  

Problemställning 

Generationsskillnader bidrar till att attityder till olika element spelar en central roll i 

ledarskapet som förändras över tid. Murray (2014) belyser i sin studie att ledarskapsbeetenden 

som tillskrivs viktiga inom vissa generationer kan skilja sig åt mellan tid och rum. 

Kommunikation, delaktighet och samarbete är några av de beteendemässiga grunderna för ett 

framgångsrikt chefskap och en väl fungerande äldreomsorg. Det västerländska samhället har 

enligt Murray (2014) genomgått generationsskiften vilket bidragit till olika värderingar 

enhetschefer, personal och samhälle emellan. Författaren menar vidare att det finns en livslång 

kultur där vissa element följer över generationerna. Frivillighet och engagemang är två av 

dessa och för att utveckla ett bra ledarskap krävs förståelse för de olika motivationsfaktorerna 

för en eller flera generationer. Äldreomsorgen är i allra högsta grad en multigenerations 

arbetskraft vilken bevittnar vikten av en bra chef. 
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Syfte 

Syftet med studien är att studera enhetschefers uppfattningar om att motivera medarbetare 

för att uppnå organisationens mål. 

 Forskningsfrågor 

1. Vilken betydelse lägger enhetschefer inom äldreomsorgen i att motivera medarbetare? 

2. Vilket är det primära eller det viktigaste målet för enhetschefer inom äldreomsorgen att 

motivera medarbetare till ett bra arbete? 

3. Vilka strategier (tillvägagångssätt) anser enhetschefer inom äldreomsorgen är värdefulla att 

använda sig av för att motivera medarbetare? 
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Metod  

Denna studie är av deskriptiv art vilket betyder att vi kommer att beskriva enhetschefernas 

uppfattningar utifrån ett perspektiv, men söker alternativ för att kunna se samband med andra 

perspektiv. Studien måste inrymma tillräckliga belägg, dessa ska presenteras på ett neutralt 

sett så att läsaren kan oberoende av slutsatsen dra sina egna. Det kräver vår disciplin att inte 

beskriva data och belägg selektivt på ett subjektivt och fördomsfullt sätt som gynnar det som 

ger stöd åt slutsatserna. Det är också viktigt att läsaren känner förtroende, det kan skapas 

genom att vi arbetar med vår närvaro i texten, vi vill känna vårt tema så att vi kan skapa en 

sådan genuin känsla som möjligt. Den slutliga egenskapen är att studien sammanställs på ett 

engagerande sätt. Genom att använda sig av en tydlig stil, med ett bra manus som lockar 

läsaren in i texten och driver denne till att fortsätta tills man inte orkar mer har man lyckats 

menar Yin (2007). 

    

Att utforma en forskningsdesign görs för att koppla samman empirisk data med 

undersökningens forskningsfrågor samt den insamlade empirin. Den utgör enligt Yin (2007) 

en logik mellan start och mål men också insamling och analys som finns däremellan. 

Forskningsdesignen ska hjälpa till med att hålla en logisk relevant data i fokus och ge en 

vägvisning om vilken data som ska samlas in och hur resultaten ska analyseras. Den här typen 

av forskningsdesign eller ritning som Yin (2007) beskriver innefattar olika komponenter som 

är av speciell betydelse. Undersökningens frågeställningar som svarar på frågorna vad, vem, 

när, var, hur och varför? Här har vi i tur ordning svarat på hur vi tänkt kring frågorna utifrån 

vårt problem, vad: ledares uppfattning av motivation. Vem: enhetschefer. När: inom 

tidsramen som vi tilldelats från universitetet. Var: äldreomsorgen. Hur: hermeneutik, 

halvstrukturerade intervjuer. Varför: viktigt att ledare motiverar medarbetare. 

 

Ansats 

För att besvara frågeställningarna är en kvalitativ ansats i form av intervjuer vald. Ett 

hermeneutiskt förhållningssätt är valt för att skapa förståelse och tolka informanterna på bästa 

sätt. Till analysen använder vi oss av en analytisk induktion 

  En kvalitativ undersökning används för att nå det pedagogiska problemet, detta för att kunna 

få en bred och djup förståelse för studien. Den kvalitativa undersökningen innebär ”… att man 

försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer” (Hartman, 2004, s.273). 

Vetenskapsteorin ställer enligt Hartman (2004) frågor om den vetenskapliga kunskapens natur 

vilken försöker ge oss kunskap om världen, om den är rationell, om den är sann och om den 

beskriver det som den är avsedd att beskriva. För att förstå komplexa mänskliga beteenden 

måste man förstå det vetenskapliga språket och förhållningsätt. Kerlinger och Lee (2000) tar 

upp att det finns fem skillnader mellan vetenskap och sunt förnuft. Vilka är att: 

 

 Vetenskap använder konceptuella system och teoretiska konstruktioner. 

 Vetenskap testar teorier systematiskt och empiriskt. 

 Vetenskapen försöker kontrollera eventuella yttre orsaker och att den bedrivs 

medvetet mellan relationer. 
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 Förklara naturfenomen och utveckla teori, främja förståelse. 

 Utveckla förutsägelser som anses vara målet.    

 

Den hermeneutiska vetenskapsteorin vill beskriva hur människor förhåller sig till världen, det 

är en holistisk syn där teorin beskriver den mening människor föreställer sig i olika företeelse. 

Det handlar om hur föreställningarna står i relation till varandra och finns delvis för att dessa 

står i relation till andra föreställningar vi redan har. Beroende på individuella erfarenheter 

skapar var och en av oss en uppfattning om hur världen är beskaffad och detta utgör vår 

livsvärld. Detta kan också benämnas som horisontsammansmältning och det är denna som 

utgör sanningen, den relativistiska sanningen då vår förståelse är beroende vår egen historia. 

För att kunna tolka det man undersöker krävs också en förförståelse, i denna ingår en rad 

beståndsdelar så som språk, begrepp, trosföreställningar och egna erfarenheter. Alla dessa 

delar påverkar hur man ser på och förstår andra människor. 

Urval 

Urvalet i studien kommer att baseras på 8 individer som alla är enhetschefer och arbetar inom 

äldreomsorgen. Det är ett medvetet val att undersöka en liten grupp om få personer eftersom 

det finns en tidsram att hålla. Bell (2006) menar att tidsaspekten är avgörande för hur urvalet 

kommer att göras. 

 

 ”I mindre undersökningar måste man göra så gott man kan, vilket innebär mer eller mindre tillfälliga 

(i stället för slumpmässiga) urval, något som är acceptabelt under förutsättning att man ger en klar och 

tydlig redogörelse för hur man burit sig åt för att göra sitt urval och att man är medveten om vilka 

begränsningar detta innebär” (Bell, 2006. s.147).   

 

Hartman (2004) menar att ett urval måste vara väl genomtänkt för att få den fakta man är ute 

efter. Hur man går tillväga för att samla in sin information beror på vad man vill få reda på. 

Det är inte möjligt att gå på djupet i människors föreställningsvärld om antalet individer som 

undersöks är för många. Ett slumpmässigt urval hade varit att föredra men eftersom studien 

är av mindre art fokuserade vi på ett mindre antal respondenter för att nå en djupare förståelse. 

Urvalet är av ändamålsenligt slag vilket är att föredra när det gäller en kvalitativ 

undersökning.  

Datainsamlingsmetod 

Beroende på vad man vill uppnå med sin undersökning så kan man enligt Bell (2006) använda 

sig av flera olika metoder vilket är att föredra. För insamlingen av empiri kommer åtta 

halvstrukturerade intervjuer att genomföras vilket är en vanlig metod för att samla in data till 

en kvalitativ undersökning (Hartman, 2004). Enligt Kerlinger och Lee (2000) är intervju den 

metod som sannolikt är den oftast använda när det gäller att få personer att öppna upp sig och 

lämna ifrån sig information. Då finns möjlighet till följdfrågor vilket vi anser ge oss djupare 

förståelse. En intervjuguide kommer att användas för att säkerställa att intervjuerna har 

samma förutsättningar. Hartman (2004) menar att ett urval måste vara väl genomtänkt för att 

få den fakta man är ute efter. Hur man går tillväga för att få in sin information beror på vad 

man vill få reda på. Vi kommer att utforma en intervjuguide som vi kommer att använda oss 
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av, vilket är enligt Yin, (2007) fördelaktigt för att hålla struktur och fokus. Guiden kan utformas 

i olika sektioner, inledningsvis med en introduktion där vi presenterar våra frågeställningar 

och går igenom studiens syfte. Detta är för att respondenten ska veta varför vi ställer de frågor 

vi gör och vilket ämne vi kommer att beröra. De presenterade frågorna kommer att utgöra 

kärnan i studien och visar på åt vilken riktning vi är på väg. Vilket gör att det är av största vikt 

att utforma frågorna på ett sådant sätt så att vi får fram det syftet med studien avser. Därefter 

presenteras tillvägagångsättet av datainsamlingen, namn på kontaktpersoner, vilken plats 

intervjuerna ska ske på samt hur länge varje besök beräknas vara.  

 

Fördelen med den kvalitativa metoden och intervjuer är att den tillåts vara flexibel vilket inte 

går i en enkät, möjliga följdfrågor kan formuleras och utvecklas för ett djupare resultat. Man 

kan ställa samma frågor till alla respondenter där öppna svarsmöjligheter ges vilket gör detta 

till ett mycket passande val eftersom vi vill ha enhetschefernas egna upplevelser och 

tolkningar. Den här intervjuformen är lätt att genomföra samt analysera menar Bell (2006). Det 

kan även visa sig svårt att analysera de svar man får, och utformningen av frågorna tar lika 

mycket tid som när man ska utforma en enkät. Men trots detta kan en intervju ge ett rikt 

material att arbeta vidare med. Vikten av förberedelserna är för en intervju som liknar samma 

riktlinjer som man har inför en enkät. Man måste välja ut viktiga teman och frågeställningar, 

utforma specifika frågor, välja analysmetoder på sakliga grunder samt lägga upp en tidsplan 

(Bell, 2006). Risken för skevhet så kallad bias är dock stor, vilket är ett problem med intervjuer, 

med detta i åtanke och på grund av tidsbrist kommer ett fåtal intervjuer att utföras. Intervjuer 

är trots allt för ändamålet till fördel för studien då det ger ett rikt och användbart material 

(Bell, 2006). 

Instrument 

Den vanligaste metoden för att samla in data till kvalitativa undersökningar är intervjuer. 

Studien kommer att samla in empiri genom halvstrukturerade intervjuer. Motiveringen för 

den typen av metod är att den ger stort utrymme för informanten att formulera sig fritt och 

därmed skapa större utrymme för oss att ta del av en djupare information. Det är av stor vikt 

under intervjun att hålla sig till ämnet vilket gör att en intervjuguide (se bilaga 2) är att föredra. 

Den hjälper till att hålla fokus och struktur men också ordningen på det man vill diskutera. Vi 

kommer att utnyttja oss av det Hartman (2004) kallar för trattekniken, vilken innebär att man 

till en början håller en övergripande allmän diskussion om ämnet för att sedan precisera 

frågorna allt mer. Intervjuerna kommer att spelas in för att inte behöva sitta och skriva under 

hela mötet och för att lättare kunna sammanfatta och analysera den insamlande empirin. Det 

förhindrar att information kommer att gå förlorad och ger möjligheter att gå tillbaka och lyssna 

på materialet flera gånger. För att frågorna ska flyta på och för att det ska bli ett så naturligt 

samtal som möjligt kommer vi att utföra en pilot intervju för att se om det finns behov för 

omformulering eller annan förändring. Till sist kommer materialet att kodas och tolkas enligt 

Hartmans (2004) rekommendationer.  

Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om tillförlitlighet av studien, den anses vara god om undersökningen 

kan upprepas med samma resultat, det vill säga att man kan använda sig av samma 



13 

 

tillvägagångssätt och instrument under olika tidpunkter men ändå få fram samma information 

vid de olika tillfällena, då är svaret tillförlitligt vilket eftersträvas (Bell, 2006). Det mäter testets 

stabilitet över tid, att det visar samma resultat. Det är dessutom viktigt att instrumenten som 

man använder är tillförlitliga detta kan testa genom att använda dem ett flertal gånger men 

även låta andra använda dem för samma typ av mätning (Bell, 2006; Hartman, 2004). 

Problemet är att undvika felkällor som underminerar giltigheten, dessa faktorer kan vara 

exempelvis omgivande faktorer, den mänskliga naturen, selektiv uppmärksamhet som 

förväntningar och antaganden, en annan möjlig felkälla kan vara att de instrument 

observationen är gjord med hjälp utav saknar giltighet. Dessa olika faktorer kan vara 

sinnesstämningen hos enhetschefen, vilken personlig situation denne befinner sig i, tid på 

dagen för vilken intervjun utförs, störningar så som att någon tittar in i rummet. Intervjuarens 

skicklighet och objektivitet är också av största vikt för att nå ett tillförlitligt resultat, inga 

inledande frågor bör användas, tonval och ordval är att tänka på. Vi har därför tagit i beaktan 

att samtliga intervjuer skett på enhetschefernas villkor då detta bidrar till att förutsättningarna 

ska likna varandra. Under intervjuerna har samma underlag använts för att i största möjliga 

mån eftersträva neutralitet för att främja studien att få en god reliabilitet vilket en förutsättning 

för att kunna nå validitet (Bell, 2006; Hartman, 2004). 

Validitet 

Begreppet validitet betyder giltighet och att undersökningen mäter vad den avser att mäta. 

Det handlar ett sätt att säkerställa att den information man fått fram har så starkt stöd som 

möjligt och att regelmässiga fel saknas och slumpmässiga fel är minimala eller små, för att 

uppnå validitet krävs att reliabiliteten är hög. Man mäter hur riktigt man har utfört en 

observation eller en intervju då den på ett så riktigt sätt som möjligt ska visa hur verkligheten 

ser ut (Bell, 2006; Hartman, 2004). Man vill få ett representativt urval av svar för att nå 

målsättningen med studien och få svar på sina nyckelfrågor (Bell, 2006). 

Procedur 

För att hitta lämpliga artiklar användes olika databassökningar som Eric via EBSCO, Google 

Scholar och Libris där söktes efter artiklar och avhandlingar. Sökord som har använts är 

motivering, äldreomsorg, enhetschefer, uppfattningar samt en sammankoppling av dessa. 

Nästa steg i studiens process blev urvalet av respondenterna. På grund av tidsbrist så togs 

beslutet att kontakta 8 respondenter inom äldreomsorgens hemtjänst och särskilt boende. Tre 

av respondenterna arbetar inom särskilt boende och fem av respondenterna inom hemtjänsten 

på två geografiskt olika platser. För att på bästa sätt kunna replikera studiens förfaringssätt 

ges en redogörelse av det metodiska tillvägagångssättet (Backman, 2010). 

 

Första kontakten med respondenterna var via mail, missivbrev (se bilaga 1) som skickades ut 

med information om vilka vi var, vad vi var intresserade av att undersöka, syfte och varför vi 

vände oss till just dem. Efter ett par dagar kontaktade vi enhetscheferna på telefon för att 

bekräfta dag, plats och tidpunkt då intervjuerna kunde genomföras. Information gavs då om 

att medverkan av intervjuerna var frivilliga och de etiska riktlinjerna samt hur materialet 

skulle användas förklarades. 
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Intervjuerna beräknades att ta 30 minuter vilket vi informerade om. Det visade sig vara en bra 

uppskattad tid, då dessa tog mellan 19 och 40 minuter. Till hjälp använde vi oss av en 

intervjuguide (se bilaga 2) för att lättare kunna sammanfatta och analysera svaren. Enligt 

Hartman (2004) är det under intervjun viktigt att lämna en viss frihet till respondenten varför 

frågorna inte är helt strukturerade. Det upplevs positivt att lämna frihet att prata om det som 

är av vikt och om tankar som väcks hos den som blir intervjuad. 

 

För att undvika frenetiskt skrivande under våra möten valde vi att spela in intervjuerna, det 

bidrog till en bättre kontakt med respondenten eftersom man kunde se på personen man 

intervjuade istället för att koncentrera sig på skrivningen. Intervjuerna spelades in för att 

säkerställa att förfarandet blev så lika varandra som möjligt då intervjuerna gjordes på två 

olika orter. Efter intervjuernas utförande gick man igenom dessa och utvecklade de stödord 

och andra noteringar som gjordes vid intervjutillfället, varje intervju lästes igenom för att få 

en uppfattning om innehållets betydelse och helhet. Materialet transkriberades och en 

sammanställning gjordes på ett gemensamt dokument (Hartman, 2004). 

Analysmetod 

Valet av en analytisk induktion faller sig naturligt. Denna metod är lätt att arbeta efter då man 

följer ett antal steg som tar oss till det färdiga arbetet. Denna analysmetod innebär ”att man 

först samlar in data, och sedan analyserar detta för att få fram en teori” (Hartman, 2004. s.277). 

   

Forskningsprocessen delas in i tre faser vilka är planerings-, insamlings-, och analysfasen. För 

att kunna göra en vetenskaplig undersökning måste data samlas in. Det är viktigt att utforma 

frågor som man vill ha svar på, vi har valt tre forskningsfrågor som styr resten av 

undersökningen. Därefter väljs den vanligaste metoden, vid analytisk induktion som i denna 

studie är intervjuer. För att uppnå ett gott resultat med den insamlande empirin krävs att 

intervjumaterialet är grundligt utarbetat. När metoden valts kommer ett urval att göras 

baserat på personer som har den kunskap studien avser, vi kommer att kontakta enhetschefer 

inom äldreomsorgen via missivbrev (se bilaga 1). Därefter kontaktas de via telefon för att 

bestämma tid för intervju. När datainsamlingen är klar kommer materialet att transkriberas 

och komprimeras. Den här typen av arbetssätt när dessa moment avverkas den ena efter den 

andra karakteriseras som den analytiska induktionen (Hartman, 2004). 

   

Arbetet med analysen gör man för att en teori ska växa fram. Det är viktigt att man inte börjar 

med analysen förrän man har samlat in all data, detta för att hålla studien så teorineutral som 

möjligt då det är lätt att påverkas av idéer som kan komma längs vägen med analysarbetet och 

därmed förändra förutsättningarna och resultatet. Analysdelen består av två delar, det första 

man gör är att kategorisera datamaterialet, det vill säga att koda materialet och det andra är 

att man tolkar datamaterialet (Hartman, 2004). 

   

Kodningen görs i två steg, det första är att man försöker hitta intressanta begrepp och 

organisera den stora mängden anteckningar som samlats in. Det är forskningsfrågorna som 

ställdes upp i planeringsfasen som är vägledande för detta. Därefter kategoriserar man 

begrepp som handlar till stor del om samma sak för att bilda huvudkategorier.  Men också 
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begrepp som skiljer sig åt från mängden kan delas in i underkategorier och ska stå i relation 

till huvudkategorierna. Till sist tas resultaten fram genom att tolka de kategorier som hittats i 

analysen. Därefter kan man dra slutsatser av det insamlade materialet och redovisa detta. När 

det är gjort har man nått sitt slutmål och funnit mening med det man har undersökt och fått 

förståelse (Hartman, 2004). 

Etiskt ställningstagande 

Det finns några viktiga procedurer att ha i beaktande när man sammanställer de insamlande 

data, Yin (2007) menar att det handlar om konfidentialitet och anonymitet som är det generella 

i den påbörjade insamlingen. Detta gäller också i den analytiska fasen av det insamlande data. 

Vi kommer därmed att hålla oss till CODEX rekommendationer vad gäller etiska 

ställningstaganden. Det är forskningsetiska riktlinjer som skall hållas vilka har till syfte att ge 

forskare och undersökningsdeltagare normer emellan. Informationskravet innefattar att 

forskaren skall informera de berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

De som deltar i undersökningen ska informeras och känna sig bekväma i att deras medverkan 

är frivillig och att de när som helst har rätt att avbryta sin delaktighet. Syftet för 

undersökningen och hur denne ska genomföras och hur resultaten kommer att behandlas ska 

förklaras (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Samtyckeskravet handlar om rätten att själv bestämma över sin samverkan (Vetenskapsrådet, 

2011). Det innefattar rätten informanterna har över att själva bestämma om och hur länge de 

vill delta i studien samt rätten till att avbryta sin samverkan. Om det är någon fråga som de 

inte vill besvara eller om de inte längre vill medverka i studien står det på deltagarens villkor 

och rätt att välja om de vill vara fortsatt delaktiga.  

 

Konfidentialitetskravet, uppgifter i en undersökning om ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. (Vetenskapsrådet, 2011). Det empiriska data vi samlar in kommer i hög 

mån skyddas från obehöriga. Endast vi kommer ha tillgång till de uppgifter vi får fram. 

Utomstående kommer inte att kunna identifiera svaren, i synnerlighet inte uppgifter som kan 

uppfattas etiskt känsliga. Personuppgifter lämnas inte ut till oberörda utan samtycke från 

berörda.  

 

Nyttjandekravet, de insamlade uppgifterna om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2011). Det data som samlas in får inte användas i annat 

bruk eller andra undersökningar som inte har med denna vetenskapliga studie eller 

forskningsändamålet att göra. Personuppgifter får inte användas i sammanhang som direkt 

påverkar den enskilde utom efter särskilt medgivande av berörda. Man får inte låna ut eller 

sälja uppgifter om enskilda människor (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Metoddiskussion 

Vi har försökt att nå en så hög grad av reliabilitet och validitet som möjligt. Detta för att få ett 

resultat som i så stor utsträckning som möjligt ska kunna ge oss svaren på hur äldreomsorgens 

personalansvariga chefer uppfattar att de motiverar medarbetarna för att uppnå 

organisationens mål. 

 

Till denna studie valdes en hermeneutisk vetenskapsteori, detta val har visat sig framgångsrikt 

då vi ville ta del av och skapa förståelse för enhetschefernas livsvärld och deras uppfattningar. 

Genom den hermeneutiska vetenskapsteorin har vi försökt att få en förståelse för 

intervjupersonerna och deras uppfattningar angående detta. Vilket är syftet med 

hermeneutiken, att öka förståelse för människor och deras livsvärldar (Hartman, 2004). En hel 

del faktorer påverkar undersökningen och därför är det av stor vikt att ha en god struktur, en 

noggrant genomarbetad intervjuguide med frågor som inte kan besvaras med endast ja och 

nej. I och med användandet av en intervjuguide kunde vi fokusera på den typ av information 

vi var ute efter, utan att tappa bort oss eller sväva ut i frågor om annat. Det fasta frågemönstret 

gav den halv strukturerade intervjun en hög grad av standardisering, som betyder att 

intervjuaren bestämmer i förväg vilken grad av öppenhet och form frågorna ska ha. Den typen 

valdes för att bidrar till ökad möjlighet för replikation och minska risken för att få för mycket 

information som inte är för intresse för studien.  

 

Eftersom intervjuerna genomfördes genom personlig kontakt med respondenterna gavs det 

möjlighet att förtydliga frågor som inte var helt begripliga. Trots att den här typen av intervju 

har ett fast frågemönster vilket betyder att frågorna är uppställda i en förbestämd 

ordningsföljd, så har denna typ av intervju en hög grad av öppenhet (Hartman, 2004). Öppna 

frågor krävs för att kunna få ta del av respondenternas egna åsikter och formuleringar av 

svaren. Vi har båda bearbetat materialet för att öka validiteten genom att skriva i ett 

gemensamt dokument och göra en gemensam sammanställning där vi grundligt har fört in 

vad var och en av respondenterna har svarat samt ytterligare information om hur de har betett 

sig vid intervjutillfället. Inför intervjun informerades intervjupersonerna om Vetenskapsrådet 

grundläggande etiska rekommendationer som beskrivits tidigare, därefter påbörjades 

intervjun med hjälp av en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) (Bell, 2006; 

Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Tidsaspekten var också viktig att ta hänsyn till och därför valdes att enbart intervjua åtta 

enhetschefer, men vi tror att ett större urval hade gjort skillnad fastän att synsättet på 

motivation var likvärdiga varandra hos respondenterna. För att ändå få ett så pass riktigt 

resultat som möjligt kommer intervjuguiden att vara välarbetad och de noggrant utvalda 

frågorna analyseras för att få förståelse, vi utgick från de tre forskningsfrågorna med ett antal 

intervjufrågor, eftersom dessa var lika för att öka reliabiliteten. Vi anser att valet av en 

halvstrukturerad intervju är lämpligast då det ger oss möjligheten att ställa ytterligare frågor 

om så behövdes för att kunna nå djupet samtidigt som det gavs möjlighet att nå förståelse för 

det vi sökte. En helt ostrukturerad intervju hade varit att föredra då man kunna tala öppet och 

samtalat kring ämnet men på grund av att vi är nybörjare och oerfarna har vi inte kunnat 

utföra en sådan. Vi valde att göra intervjuerna var för sig eftersom det underlättade av 
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geografiska skäl (Bell, 2006; Hartman, 2004). Valet av den analytiska induktionen som metod 

ansåg vi vara den lämpligaste metoden vad gäller denna undersökning. Utifrån att vi från 

början har haft en tydlig problemställning vilken vi utgått från när vi undersökt det specifika 

problemet (Hartman, 2004). 

 

Kontakt togs med enhetscheferna via mail samt telefon, det var lite svårt att få till datum som 

passade men efter lite kontakt fram och tillbaka togs beslut om att intervjuerna skulle ske på 

deras respektive arbetsplatser. 30 minuter beräknades som lämplig tid för intervjun. Att 

intervjua och skriva ner svaren ansågs vara ett avancerat arbete så därför valdes det att spela 

in intervjuerna med mobiltelefonen. Det rekommenderas att man har lite vana att intervjua för 

att det ska gå så smidigt som möjligt speciellt om man inte använder sig av hjälpmedel. En 

pilotstudie gjordes före intervjuerna för att testa validiteten i förhållande till syfte och 

forskningsfrågor. Bell (2006) beskriver att det är en fördel med att intervjua andra innan man 

gör undersökningen för att känna sig bekväm med frågorna så att det flyter på.          

 

Sammanställningen av intervjuerna gjordes på förhand med penna och papper där även en 

del gester och liknande noterats i fall att detta skulle ha någon påverkan. Därefter fördes detta 

in i ett gemensamt dokument. Eftersom intervjuerna har gjorts av två personer och på olika 

platser i landet så är det är svårt att säga om vi har betett oss på exakt liknande sätt, dessutom 

utfördes intervjuerna på olika tider på dygnet vilket inte är helt optimalt enligt Bell (2006). Det 

primära var dock att vi följde intervjuguiden och höll oss objektiva. Hade det funnits möjlighet 

hade vi valt att göra intervjuerna tillsammans då en av oss hade kunnat koncentrera sig på att 

ställa frågor och ha ögonkontakt medan den andra skulle ha kunnat skriva ner svaren och 

koncentrera sig på detta, då vi är bosatta i olika städer var detta inte möjligt. Användandet av 

inspelningsverktyget gjorde att kodningen så småningom underlättades avsevärt eftersom vi 

utförde intervjuerna på egen hand. Fördelen med att spela in intervjuerna var att vi kunde ta 

del av materialet båda två så att det linjära arbetssätt som studien grundar sig på kunde tolkas 

av oss båda. Ett alternativ till mobiltelefon har kunnat vara en bandspelare eller något annat 

verktyg. Som intervjuare kändes det osäkert att spara ner intervjumaterialet på telefonen då 

det innehåller personuppgifter och för att inte strida mot de etiska kraven vill man undvika 

detta. 
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Resultat  

Nedan kommer resultatet av studien att presenteras. Åtta intervjuer har genomförts med 

enhetschefer inom offentlig sektor. Enhetscheferna har olika lång erfarenhet av sina uppdrag 

och är i olika åldrar. I det följande stycket följer en sammanställning av intervjuresultatet. 

Resultatet är indelat i de tre huvudteman som användes i intervjuguiden för att göra det lättare 

både för läsning och sammanställning. Under varje tema finns en sammanställning som 

genom det analyserade materialet presenteras i huvudsaklig form av citat från 

respondenterna. Efter varje temafråga följer en sammanfattning. Respondenterna benämns 

som respondent 1, 2, 3 och så vidare grundat på den ordningsföljd som intervjuerna gjordes. 

Tema 1 

Det huvudsakliga innehållet i tema 1 syftar på enhetschefernas uppfattningar om 

organisationens mål, betydelsen av motivation, högt motiverade medarbetare och lågt 

motiverade medarbetare. Uppfattningar som anses övervägande lika är glädje, drivkraft och 

gemenskap som återkommer då respondenterna uttrycker betydelsen i ordet motivation. För 

att lyckas nå de mål som är uppsatta behövs samarbete och delaktighet vilket fyra av åtta 

respondenter uttrycker: 

 

”Jag brukar göra en liknelse ibland, att säga så här, att om du skall bygga ett hus så kan du säga att nu 

skall jag bygga ett hus men så länge du inte har någon som kommer med material, snickare eller någon 

som kan bygga ett hus. Du kan stå och säga att du har pengar och skall bygga ett hus men det kommer 

inte att bli något hus i alla fall, det är någonting man bygger tillsammans på något sätt. Det är lite som 

att en chef kan sitta och säga vad man vill men så länge man inte har medarbetarna med sig kommer det 

aldrig att gå att bygga det här huset, för de är ju verktyg i processen. Alla bitar är lika viktiga i processen. 

Min roll är inte viktigare än deras roll vi har bara olika roller. Så att motivera medarbetarna att vara 

med på det tåget är jätteviktigt.” (respondent 1) 

 

Respondenten uttrycker vidare vikten av motivation och hur detta är A och O för att uppnå 

några mål över huvudtaget. 

 

”Utan motivation så tror jag inte på en effektiv verksamhet” (respondent 6) 

 

”Ordet motivation förknippar jag med glädje och ett slags driv, att man vill någonting” (respondent 

8) 

 

”Motivation är för mig drivkraft skulle jag vilja säga” (respondent 7) 

 

Materialet visar att enhetscheferna ser högt motiverade medarbetare som en tillgång och ett 

verktyg i verksamheten.  

 

”De högt motiverade medarbetarna är ju dem som ser till att vi uppnår dom mål som vi 

har.”(respondent 8) 
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”Det är avgörande att ha motiverade medarbetare i gruppen, på något sätt tror jag att det är helt och av 

hög vikt att det finns motiverade medarbetare annnars har man ingen i gruppen som är med och driver 

mot de uppsatta målen” (respondent 1) 

 

”Det är bra, det behövs för arbetsklimatet och för att det ska bli en god stämning” (respondent 6) 

 

Däremot läggs ingen större betydelse på lågt motiverade medarbetare som två av 

respondenterna uttrycker: 

 

”Lägger inte så stort krut på de som inte är motiverade” (respondent 3) 

 

”Ibland så måste man säga till en omotiverad medarbetare det gäller att inte lägga för mycket fokus på 

dem, men så ibland kan de ha en negativ attityd om vad som än händer i verksamheten och vad som än 

sker ser man alltid det som inte är bra.” (respondent 1) 

 

Tidsaspekten anses vara något som är ett problem för att uppnå målen enligt respondent 4 och 

1: 

 

”idag har vi sådant tryck som gör att vi kommer efter med vårt arbete och detta leder till att vi inte 

hinner arbeta så mycket med måluppfyllelse. Dagarna går åt till att släcka bränder. Att man skall se till 

att det finns personal och att brukarna får sina besök utförda och så vidare. Väldigt mycket arbete som 

just nu går åt till det.”(respondent 4) 

 

”På något sätt finns det ingen rimlig chans att kunna riva igenom olika mål ända ut om det inte sker 

hela tiden i vardagen. Jag menar den resursen finns inte. Jag ansvarar för ett helt hus med 39 lägenheter 

och jag har 35 års arbetare totalt. Så det finns ingen chans att kunna vara med överallt.” (respondent 

1) 

 

Sammanlagt visar resultatet från tema 1 att den framträdande delen av respondenterna ger 

uttryck för att delaktighet och samarbete är något de lägger stor betydelse i när det gäller att 

nå organisationens mål. En av respondenterna uttrycker att det inte räcker med att ha pengar 

och kunskap om vad som skall göras utan det krävs medarbetare som kan samarbeta och en 

chef som kan hantera de verktyg man har tillgängliga framför sig. Det krävs högt motiverade 

medarbetare som känner arbetsglädje och en drivkraft som gör att de får med sig de mindre 

motiverade medarbetarna anser en stor del av respondenterna. Tid och resurser att lägga på 

lågt motiverade medarbetare ligger inte högt på två av respondenternas prioriterings lista. Det 

finns en uppfattning att det inte bara är avsaknaden av tid och resurser som är orsaken till 

bristande engagemang. En respondent ger uttryck för att ha en för stor arbetsgrupp och att 

arbetsbelastningen blir för stor. Man kan urskilja respondentens uppfattning om hur viktigt 

det är att jobbet flyter på arbetsplatserna och att det finns medarbetare som är drivande så att 

respondenten inte behöver finnas på plats dagligen. Brist på tid är något som återkommer i 

respondenternas åsikter gällande att kunna motivera sin personal. 
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Tema 2 

Huvudsakliga innehållet i tema 2 syftar på enhetschefernas uppfattningar om vilket som är 

det primära- och sekundära målet för dem att motivera medarbetarna. Vilken betydelse dem 

lägger i motiverade och omotiverade medarbetare. Tankesätt som att lyfta det positiva och ha 

en bra kommunikation med sina medarbetare är av stor vikt för att uppnå ett bra arbete 

belyses. Uppfattningar som återkommer är de boendes välbefinnande som är det primära och 

det viktigaste målet för enhetscheferna vilket tre av åtta respondenter uttrycker: 

 

”Alla arbetar mot samma mål. Första hand med att uppnå målen, då måste man backa tillbaka och 

fundera på varför är jag här? Jag är på jobbet och då handlar det om våra brukare. Det är för deras skull 

vi måste uppnå målen, I andra hand är det för att personalen ska känna glädje att orka med.” ( 

Respondent 2) 

 

”Det viktigaste är bemötandet av de boende. Kommunikation med de boende men också i teamet för att 

de skall få en säker omvårdnad.”(Respondent 5) 

 

Respondent 3 belyser vikten av att fördela arbetet genom att låta medarbetarna få mer ansvar 

genom att gå på möten som egentligen respondenten var kallad till. Genom att delegera ut 

ansvarfulla arbetsuppgifter skapas förutsättningar för motiverad personal som känner sig 

delaktiga och dels skapar det mer tid för respondenten att fokusera på långsiktiga mål. 

 

”Ja, i första hand att vi ser till brukarnas säkerhet att de får det dom har rätt till. Jag försöker att ge 

positiv kritik och sällan att man ger negativ kritik, lyfter det positiva.”(Respondent 8) 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet i tema 2 att den framträdande delen av respondenterna 

har liknade åsikter gällande frågan om att motivera sina medarbetare och på vilket sett dem 

gör detta för att uppnå målen. Alla svarade att brukarnas säkerhet är det primära och anses 

vara det viktigaste. Som en av respondenterna förklarade att denne försöker förmedla till sina 

medarbetare att reflektera över vad deras viktigaste del i jobbet faktiskt är. Känslan finns av 

att respondenten vill få sina medarbetare att stanna upp och tänka till ibland istället för att 

fokusera på fel saker som till exempel tidsbrist och arbetsbelastning. Att ge positiv kritik och 

att försöka lyfta medarbetarna är något som respondenten anser vara det sekundära målet i 

att motivera sina medarbetare. Resultatet visar på en avvikande åsikt där en respondent vill 

försöka få medarbetarna att få mer ansvar i verksamheten så att respondenten själv kan 

fokusera på andra mål. Denne vill lyfta begreppet professionalitet och vill genom detta 

begrepp få sina medarbetare att känna sig proffsiga. Kommunikation är av stor betydelse för 

respondent fem och inte bara med medarbetarna utan också med brukarna. 

 

Tema 3 

Det väsentliga innehållet i tema 3 syftar på enhetschefernas uppfattningar om vilka strategier 

dem använder sig av för att motivera enskilda medarbetare och gruppen. Om det finns något 

sätt som dem absolut inte skulle kunna göra för att motivera medarbetarna, hur 

enhetscheferna gör för att förändra en omotiverad medarbetare och slutligen hur enhetschefer 
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uppfattar att dom använder sig av motivations strategier för att förändra en medarbetares 

beteenden. Respondent 8 utrycker sig såhär: 

 

”Jaa, jag försöker mycket med humor och beröm, försöka få in arbetsglädjen i arbetsgruppen. Lite 

annorlunda möten kanske, nu har vi inte så mycket tid, humor och att alla får säga sitt, kommer med 

lite överraskningar till exempel varannan fredag då bjuder jag på fika, så om det går vi sitter ute 

tillexempel. Alla små grejer gör att man får gruppen mer sammanhållen, det lilla kan göra så mycket.” 

 

Respondent 2 är av liknande åsikt och menar att vikten av gemensamhetstid är värdefull: 

 

”Vi gör något tillsammans, jag ger även feedback och lämnar givetvis feedback.” 

Det finns andra synsätt i frågan om strategier, respondent 1 och 4 använder sig av projicerande 

tillvägagångssätt, där man vill överföra sina motiverande idéer till att tro att detta är gruppens 

egna. Respondent 1 uttalar sig såhär: 

 

”Att uppmärksamma gruppen när jag ser att den har utvecklats. Försöker synliggöra vad de 

åstadkommit. Sen måste man ha balansgång hela tiden, så lite frön. Få personalen att tro att de har 

kommit på detta själv.”(Respondent 1) 

 

Vidare ger respondent 1 ett exempel: 

 

”under säkert ett eller till och med ett och ett halvt års tid har man i ledningen pratat om måltidsmiljön 

i matsalen. Det är en ingen bra miljö, och man har sett att boenden har andra behov. De som är här är 

mer vårdkrävande än de var förut. Det är ett servicehus och nu har man fler dementa. För dem blev det 

stökigt att vara i matsalen. De här måste vi förändra. Detta togs emot negativt av personalen. Sen la vi 

ner ett demensboende på botten våningen och då kom en del av den personalen upp till serviceboendet 

och den personalen hade en annan syn, ett annat tänk med sig. Deras tänk kom in och plus att vi hade 

sått frön har gjort att förändringen har gått att genomföra. På något sätt måste man få medarbetarna 

att de skall känna att de har kommit på det här. Låta det ta tid.” 

 

Fyra av respondenterna är av liknande åsikt gällande deras uppfattningar om hur de 

motiverar: 

 

”Jag brukar sträva efter att få gruppen att få gruppen att känna att de är med och bestämmer, vad tycker 

ni? Får man känna att man blir delaktig och på det sättet bli mer motiverad.” (Respondent 4) 

 

”Det har hänt att man behöver pusha enskilda personer och då kan det handla om att dom har svårt att 

ta plats. Berömmer man dem så brukar det avta och så småningom känner de sig mer tillfreds i 

gruppen.” (Respondent 6) 

 

”Beröm, att jag även kan ge, och säga inför hela gruppen. Det är många som inte gör det men det vill 

jag göra så att alla hör, inte fjäsk utan att det ska synas. Och i lönekuvertet.” (Respondent 8) 
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”Lyssna på dem, försöka att tillmötesgå dem så mycket som möjligt när det gäller önskemål. Det kan 

vara bland annat när det gäller ledigheter så långt det går. Om det är någon som vill vara ledig försöker 

jag alltid att fixa det.” (Respondent 5) 

 

Respondent 2 utmärker sig och har en annan uppfattning. Där ansvar är den motiverande 

strategin och säger såhär: 

 

”Ansvar genom ombudsroller. Jag ger redskap tid och möjligheter hos de anställda för att de ska få 

möjlighet att växa genom att få mer ansvarsfulla arbetsuppgifter”. 

Det finns tillvägagångssätt respondenterna absolut inte skulle använda sig av när det gäller 

att motivera sina medarbetare. Respondent 1 förklarar så här: 

 

”Herre Gud, nej men man skulle väl aldrig muta någon och jag skulle aldrig ljuga heller. Som att till 

exempel säga att du är duktig fast du inte är det.” (Respondent 1) 

 

Respondenterna har olika syn på hur de kan få medarbetarna som är motståndare att uppnå 

organisationens mål på andra tankar. Hur de skulle göra för att förändra en medarbetares 

beteende genom att till exempel utföra sina arbetsuppgifter på ett annorlunda sätt. Tre av 

respondenterna definierar problemet så här: 

 

”Motivera är något man gör hela tiden. Måste vara på en dialog grund inte på en monolog grund. Att 

i dialog försöka lyfta dem. Se vad de är duktiga på. Man måste alltid vara lyhörd och ibland vända 

tillbaka frågan till dem. Att man bollar tillbaka till dem, att man visar att man lyssnat. Vad tycker du 

att min roll är i det hela och vad tycker du att din roll är i det hela? Det gäller att få till en reflektion 

från den personen tänker jag. Det svåraste i det hela är att man inte alltid kommer åt 

problemet.”(Respondent 1) 

 

“Ja då skulle man behöva ta ett allvarligt snack med den personen, att vara motståndare hör inte direkt 

till vanligheten”.(Respondent 6) 

 

”Dom finns ju i en arbetsgrupp där många börjar bli trött och less och lägger över all skuld på 

organisationen och inte ser till sig själv. Då kan arbetsrotation vara en otroligt bra inkörsport att man 

kommer på själv sen, vara roligt de blev igen att jobba.”(Respondent 8) 

 

Vidare berättar respondent åtta att arbetsrotation är något som man arbetar med nu i 

kommunen. Det innebär att man byter arbetsplats eller enhet och bidrar till att många hittar 

tillbaka till arbetsglädjen och ser många möjligheter fastän att personalen kan ha jobbat många 

år. Något som också poängteras av respondent åtta är vikten att som chef att våga fråga hur 

personalen mår. 

 

 I vissa situationer är inte alltid medarbetarnas beteenden de önskvärda, fem av 

respondenternas uppfattningar angående tillvägagångssätt att förändra beteenden 

presenteras: 
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”Du kan ha medarbetarsamtal år ut och år in och en del kommer du inte åt. Företagshälsovård och annat 

och ändå så händer inget. Man kan bli inblandad i en avvikelse eller en lex shara anmälan och ändå så 

biter det ändå inte. Oftast är det de här personerna som har underliggande faktorer som bidrar till det 

här”. (Respondent 1) 

 

”Nu när jag är så gammal så lägger jag inte ner hela min själ på det längre. Kör med 80/20 regeln, man 

har 10 som alltid drar och 10 som aldrig kliver på tåget, har man då 80 som kliver på tåget och blir de 

gott informerad och känner sammanhang så följer de med de 10 som går längs fram, men de här 10 som 

går bakefter, ibland så måste jag göra ivriga hejarop. Det är svårt för det blir oftast negativt och det är 

svårt. Den utför sina arbetsuppgifter men att vara en del av verksamheten vill inte den personen. Positiv 

med ivriga hejarop. Fokusera mot målen hela tiden. Det är dit vi ska, det är det här som är bestämt. 

Måste gilla läget eller komma med förslag till andra mål”. (Respondent 3) 

”Jag har fått klagomål på bemötandet från en brukare man tycker att personen är för högljudd. Jag 

pratade med personen och talade om att den måste tänka på sitt beteende, alla är olika och man måste 

anpassa sig och vara flexibel och bemöta individen där den är. Jag vill träffa personalen 

själv.”(Respondent 4) 

 

”Medvetandegöra personalen om sina brister, annars går det nog inte.” (Respondent 7) 

”Detta är svårt, sen finns det några som jag kämpat med i 12 år men det händer ingenting. Vissa lägger 

inte den tiden på jobbet de är bara här. Handlar det om en enskild person pratar jag med den personen 

men oftast handlar det om hela gruppen och tar det på en arbetsplatsträff så alla får säga sitt. Viktigt 

med gruppen och att man kanske får ändra invanda rutiner.”(Respondent 2) 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet i tema 3 på att den framträdande delen av respondenterna 

ger uttryck för att det är viktigt med motivation för att få med sig sina medarbetare. Den yttre 

arbetsmiljön som ovan nämnda kategorier, det vill säga lön, relationer, öppenhet mellan 

medarbetare, arbetsförhållanden och kontroll av ledningen är något som måste finnas för att 

inte skapa vantrivsel på arbetsplatsen. En del av respondenterna uppger att det finns en 

uppgivenhet hos medarbetarna med att uppnå målen i organisationen. Data visar på att 

flertalet av respondenterna anser att det behövs uppskattning och tydligare direktiv för att 

inte få ett bristande samarbete till motivation och medverkande att utföra något extra inte 

finns. Dessa tillvägagångssätt är värdefulla för organisationen som dessutom skapar 

förtroende och effektivitet. Uppfattningar som återkommer är de speciella knep 

respondenterna använder sig av som bland annat är humor, beröm, delaktighet, lön, ansvar 

och projicering. Föreställningar om hur man får en medarbetare att försöka ändra på sitt 

beteende som kanske inte är så passande skiljer sig då tre av åtta respondenter anser att samtal 

med individen är den bästa lösningen. Två av åtta respondenter uppger en viss ”låt gå” 

mentalitet där det genomsyras att man uppfattar att det beror på individens bakgrund eller 

personlighet. Dessa respondenter förlitar sig istället på hela arbetsgruppen och hoppas på att 

dessa då hänger med utan att för den sakens skull bidra med något värdefullt till 

verksamheten. 
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Diskussion 

Här nedan kommer olika tankegångar om studiens resultat att presenteras. En association till 

de forskningsfrågor och problem studien grundar sig på kommer att belysas samt en 

diskussion kring tidigare forskning och hur det kan samman kopplas med resultatet i studien. 

Argumenteringar kring arbetets totalitet och de åsikter som beskaffats och därtill även idéer 

till framtida forskning. 

 

Syftet med studien är att studera enhetschefers uppfattningar om att motivera medarbetare 

för att uppnå organisationens mål. I den första resultatdelen beskrivs enhetschefernas 

uttalanden om motiverade medarbetare, vad detta medför i stort och delaktighetens betydelse 

för att nå de mål man satt upp. Det anses viktigt för oss att få en uppfattning för 

enhetschefernas föreställningar runt detta då tanken på motiverade medarbetare är en 

betydelsefull punkt av det resterande materialet. Delaktighet och samarbete är två 

grundbegrepp som kommit fram under detta tema och respondenternas svar beskriver att 

detta är viktigt men anses även vara en svår uppgift gällande att få med alla medarbetare. Brist 

på tid, resurser och för stora arbetsgrupper gör att arbetsbelastningen blir för stor. Detta tyder 

vi såsom att enhetscheferna har en komplex arbetssituation som kräver flexibilitet, erfarenhet 

och kunskap om att människor är olika och har olika behov för att kunna prestera bra på 

arbetet. Enligt Österlinds (2013) material beträffande enhetschefers arbetsroll, så beskriver 

författaren trots problem med att kunna dra gränser inom sina egna likartade arbetsuppgifter, 

svårigheter att uppfylla lagstiftningens krav på grund av tidsbrist, så kan ett mönster av 

enhetschefernas uppfattningar skådas. Vilka anses vara enligt Österlind (2013) det 

omsorgsfulla tänkandet som inom äldreomsorgen uppstår i mötet mellan brukare och 

personal som bidrar till arbetsglädje. Detta innebär enligt vår uppfattning att enhetscheferna 

inte alltid är fullt medvetna om det osynliga arbetet som sker i skymundan mellan människor 

i deras närhet. Det som även framkom av det insamlade materialet var det som en av 

respondenterna anger i frågan om betydelsen denne lägger i att motivera medarbetare, där 

respondenten gör en liknelse med ett husbygge och att vikten av samarbete och delaktighet 

skapar motiverade medarbetare. Det är detta som Jacobsen och Thorsvik (2008) förespråkar 

att enhetschefen skall med sin centrala roll vara ledaren som uppmuntrar, motiverar och tar 

fram grundprinciper och verktyg till sina medarbetare, som behövs för att gemensamt kunna 

arbeta mot organisationens mål. Vikten av att ha motiverade medarbetare som får med sig 

resterande är något som enhetscheferna i vår studie ser som ett verktyg och som underlättar 

deras egen roll i processen. Resultatet i denna studie visar på att betydelsen av motiverade 

medarbetare kan styrka det som Angelöw (1991) beskriver att viljan att förändras kan stärkas 

om anställda har möjlighet till inflytande och görs delaktiga i processen. Han menar att om 

anställda kan få vara med och formulera problemen, diskutera förslag till förändringar och 

åtgärder ökar motivationen. Bristfälligt inflytande över förändringen leder till en försvagning 

av motivationen. Ambitionen bör vara att medarbetare som är berörda av att nå målen i 

organisationen är aktivt engagerade från början och att de görs delaktiga för att slippa 

motstånd mot förändringen. I takt med en allt större förändringsangelägenhet i samhället, så 

berör detta också organisationer och människorna i organisationen (Angelöw, 1991). 

Bristfälligt inflytande över att nå målen eller förändringen leder till en försvagning av 

motivationen (Angelöw, 1991). Det är därför av yttersta vikt att enhetschefer är medvetna om 
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sina uppfattningar om hur det motiverar sin personal, finns det avsaknad av den förståelsen 

finns även risk för att det brister i såväl kommunikation som i gemenskap och strävan efter en 

fungerande och kvalitativ verksamhet fallerar. 

 

Resultatet i studien om enhetschefernas uppfattningar gällande omotiverade medarbetare 

visade på att det finns en uppgivenhet angående att vissa medarbetares attityder till att uppnå 

målen i organisationen. Enhetschefernas tillvägagångsätt att försöka motivera dessa 

medarbetare skiljer sig från varandra. En respondent uttryckte “att det är bättre att lägga ner 

energi på de motiverade medarbetarna för att få med majoritet i gruppen, det finns alltid några som står 

kvar på perrongen.” ( Respondent 1). Detta kan tydas som att det även finns en uppgivenhet hos 

respondenten att ha kraft att ta tag i problemet. Även Webb (2007) belyser hur hopplösheten 

kan motverkas genom uppskattning och tydligare styrning från enhetscheferna. Integrerandet 

menar Snickare (2012) är en viktig del som enligt cheferna själva tycker är svårt att beskriva, 

genom att ge medarbetare riktning i arbetet och olika typer av gemensamhets aktiviteter 

skapas relationer. Genom att delegera fler arbetsuppgifter skulle tid för reflektion skapas och 

en möjlighet att arbeta från ett gott ledarskap som kräver en i förväg uppgjord plan där 

oväntade händelser kan lösas utan att endast grundas i improvisation skapas. Samtidigt som 

respondenterna uttryckte det så upplevs en frustration över att det inte finns något utrymme 

för detta. Trots det uppfattar enhetscheferna att de arbetar kontinuerligt med att motivera sina 

medarbetare. En grundtanke som finns allmänt hos enhetscheferna i studien är att de vill 

behandla medarbetarna på ett sådant sätt att det skapar motivation. Frågan enhetschefer 

ställer sig är hur de kan hålla personalen motiverad för att arbeta för organisationens mål. 

Resultatet visar att grundläggande behov måste uppfyllas först. Trots tidsbrist och tidvis 

personalbrist så prioriterar man att brukarna ska få trygghet, säkerhet och skydd vilket ligger 

som de primära behoven och är av största vikt. Respondenternas tillvägagångssätt att 

motivera har genom studien visat sig vara av liknande karaktär men det finns även de som 

sticker ut ur mängden. Som en av dem uttryckte det att mer ansvar ger motiverade 

medarbetare. Respondenten menade att genom att delegera ut arbeten som till exempel, 

ombudsroller innebär det att medarbetaren får ett annat ansvar förutom de alldagliga 

sysslorna. Genom att använda sig av den strategin uppfattar enhetschefen det som att 

medarbetaren blir mer motiverad att slutföra uppgifterna. Om detta blir bra så visar det sig 

som ett resultat i lönekuvertet. Resultatet visade vidare att flera av enhetschefernas 

uppfattningar om att motivera medarbetare tyder på att det krävs ett direkt samarbete mellan 

enhetschefer och medarbetarna. Det är en förutsättning och ligger till grund för att kunna 

uppnå mål som satts upp. Vill man uppnå en extra ansträngning av sin personal och en 

sannolikt ökad motivation ska en enhetschef ge konkreta planer och visa uppskattning. 

Enhetscheferna i studien anser att de måste vid något tillfälle försöka påverka sin personal för 

att uppnå målen. För att lyckas med detta bör en chef enligt Murray (2014) vara aktiv och kan 

anpassa sig efter de personer han eller hon vill påverka och dessutom vara medveten om 

människors olika behov så som generationsskillnader, kulturella, samhälleliga o personliga. 

Resultatet visar att detta är lättare sagt än gjort. Problemen som framkommer under 

intervjuerna visade sig när enhetscheferna uttalar sig om att de står under allt för stor press 

och inte alltid har möjlighet i form av tid att motivera sina medarbetare på ett tillfredsställande 

och önskvärt sätt. En enhetschef svarade uttryckligen att; “tiden inte räckte till då den 
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disponerades till att i första hand utföra de primära som att släcka akuta bränder”. (Respondent 4). 

Detta anser vi belyser det Österlind (2013) påstår att det finns begränsningar vad avser målen, 

då mycket enligt Österlind (2013) tyder på att den komplexa och svåra arbetssituation 

enhetschefer uppfattar att de befinner sig i, speglar sig på verksamheten, brukare och personal. 

Som en av respondenterna i studien uttryckte det: “Utan verktyg och samarbete så kommer vi 

aldrig att kunna bygga något hus.”(Respondent 1). Verktygen är medarbetarna och för att skapa 

bra ”verktyg” krävs det att enhetscheferna motiverar sina anställda för att få huset färdigt. För 

att sedan kunna underhålla huset krävs motiverad personal som har en känsla av att det som 

dom utför är betydelsefullt. 

 

Summering 

Tidigare forskning som framförts kan genom resultatet i denna studie styrka att betydelsen av 

enhetschefers uppfattningar av motiverande strategier kan bidra till att nå mål som finns i 

organisationen.  Motiverade medarbetare ses som en bidragande faktor både för att få med sig 

arbetskamrater men också för att underlätta arbetet för enhetscheferna. Vikten av att ha en bra 

chef belyses för att kunna klara av de krav som ställs och kommer att ställas på enhetscheferna 

inom äldreomsorgen. Studien kan med viss grad av säkerhet fastställa att enhetschefers 

uppfattningar vad gäller motiverande strategier är i enighet med varandra. Utifrån ovan 

beskrivning och den tolkade datan tyder vi en generaliserade gemensam sanning om att det 

krävs en djupare förståelse för hur enhetschefer uppfattar att de arbetar motiverande för att 

vara en bra chef. Genom att enhetschefer skapar sig kunskap om hur människor känner och 

reagerar och hur man bäst hanterar olika medarbetares behov, ökar det även förmågan att 

motivera medarbetarna till att nå organisationernas mål och därmed få en effektivare 

verksamhet. Enhetschefer vill uttryckligen sätta människan i centrum, de värnar om sin 

personal och sina vårdtagare. Deras egna uppfattningar om sitt uppdrag är att det ska finnas 

en välmående personalstyrka som speglar harmoni för de brukare som har rätt till denna 

generation efter generation (Österlind, 2013). 

 

Resultatet i denna studie styrker delar av den tidigare forskning som framförts, betydelsen av 

motiverade medarbetare och en enhetschef som kan bidra med olika strategier för att nå de 

mål som finns i organisationen har framförts. För att detta ska behöver chefer vara medvetna 

om sina uppfattningar vad gäller sitt ledarskap. Motiverade medarbetare ses som en 

avgörande faktor både för att få med sig arbetskamrater men också för att underlätta arbetet 

för enhetscheferna. Vikten av att ha en bra chef handlar om så mycket mer än att sköta 

verksamheten på ett regelrätt sätt. En grundförutsättning för en verksamhet av god kvalitét är 

personalens kärlek till de boende. Det kommer från och upprätthålls genom en kärna som 

genomsyrar hela verksamheten där en chefs ideal är att eftersträva omsorgsarbetets 

relationella natur, detta får en avgörande betydelse för både personal och anhöriga men 

framförallt för utsatta människors livskvalité. Och kan endast upprätthållas genom att 

motivera medarbetare till att uppnå organisationens mål. 
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Framtida studier 

Undersökningen tyder på att det är av stor vikt att forskningen angående enhetschefers 

uppfattningar av att använda sig av motiverande strategier fortsätter. Man behöver finna en 

definition på begreppet motivation och kunna utröna vikten av att använda egenskaperna 

inom området på bästa sätt. Motiverande strategier är inte någon övergående taktik som 

kommer att försvinna med tiden utan kommer däremot att öka och speciellt inom 

äldreomsorgen. Det krävs att enhetschefer får utrymme för reflektion och egen tid för att 

medvetandegöra sina egna uppfattningar om hur de arbetar motiverande. 

Sammanfattningsvis är motivation ett högt värderat begrepp som enhetscheferna i studien ser 

väldigt positivt på för att få medarbetare att arbeta och uppnå målen i organisationen. 

Komplexiteten i dagens välfärdsorganisationer leder till att chefer ställs inför svårtolkade och 

mångtydiga situationer. Att undersöka chefers egna reflektioner i större utsträckning skulle 

kunna skapa större förståelse för det som upplevs problematiskt inom den organisationen 

vilken de verkar. Intressant vore även om det utvecklades studier om vad som motiverar 

enhetscheferna inom äldreomsorgen att orka med de krav som kommer att ställas på dem i 

framtiden. Inspiration finns för att lyfta detta, då med fördel genom flera djupintervjuer som 

skulle kunna utföras med fler djupgående frågor. Tidsaspekten bör dock tas i beaktan då den 

stora mängd data som genereras av många intervjuer tar tid att analysera.   
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Bilaga 1 

 

Missivbrev  

 

MITTUNIVERSITETET 

2014-04-22 

 

 

 

 

Tack för att Du väljer att medverka i vårt självständiga arbete 

 

   Vi är två studerande som heter Sara och Annika. Vi studerar sista året på 

beteendevetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet i Härnösand. Vi arbetar nu med vårt 

självständiga arbete som i stor del kommer att behandla ämnet motivation. Det skulle glädja 

oss om Du ville bidra med åsikter i en intervju som i huvudsak kommer att handla om på 

vilket sätt Du uppfattar att Du motiverar Dina anställda. 

   Intervjuerna beräknas ta ungefär 30 min. Du kan när som helst avbryta eller välja att inte 

svara på en fråga. Din anonymitet är försäkrad då inga namn eller specifika delar om 

arbetsplats och liknande kommer att användas. De insamlade materialet kommer endast att 

användas av oss till vårt självständiga arbete. 

   Ditt deltagande är för oss av stor vikt och vi hoppas att vi kan komma på ett besök inom 

kort. Vi kontaktar dig om ett par dagar för att se vilken dag och tid som passar Dig bäst. 

 

 

Har Ni frågor, kontakta oss. 

Sara Schmidt 0735 10 00 06 eller sasc0900@student.miun.se 

Annika Rosén 070 2847301 eller anro1117@student.miun.se 

 

 

 

 

Handledare vid Mittuniversitetet: 

Gunnar Augustsson, Epost: gunnar.augustsson@miun.se 

Institutionen för utbildningsvetenskap 

Universitetsbacken 1 

871 88 Härnösand 

Tel Växel: 0771-97 50 00 

 



Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

1. Vad betyder det för dig att uppnå organisationens mål? 

2. Är det enligt din mening viktigt att skapa motivation för att uppnå målen bland 

medarbetarna? Varför? Varför inte? 

3. Vad lägger du för betydelse i ordet motivation? 

4. Vilka fördelar ser du med högt motiverade medarbetare inför att uppnå målen i 

organisationen? 

5. Vilka nackdelar kan det finnas med för högt motiverande medarbetare? 

6. Ser du några nackdelar med lågt motiverande medarbetare? 

7. Ser du några fördelar med lågt motiverade medarbetare inför att uppnå målen i 

organisationen? 

8. Vilket är enligt din mening särskilt viktigt med väl motiverade medarbetare? Varför? Varför 

inte? Kan du ge ett exempel? 

9. Vad vill du i första hand uppnå med att motivera medarbetare att uppnå organisationens 

mål? Varför är det viktigt för dig? 

10. Vad vill du i andra hand uppnå med att motivera medarbetare för att nå organisationens 

mål? Varför är det viktigt att uppnå detta? 

11. Vilken betydelse lägger du i omotiverade medarbetare för att uppnå målen i en 

organisation? Hur tänker du nu? Kan du ge ett exempel? 

12. Vilken betydelse lägger du i motiverande medarbetare av att uppnå målen i en 

organisation? Vad kan de mer specifikt tillföra organisationen? kan du ge ett exempel? 

13. Använder du dig av några speciella knep för att motivera gruppen/team av medarbetare 

för att uppnå de organisatoriska målen? Berätta! Har du något exempel? 

14. Använder du dig av några speciella knep för att motivera individuella medarbetare för att 

uppnå de organisatoriska målen? Berätta! Har du något exempel? 

15. Finns det några sätt att motivera medarbetare på som du absolut inte kan tänka dig att 

använda dig av? Varför? Varför inte? 

16. Hur skulle du göra för att få en medarbetare som är motståndare till att uppnå 

organisationens mål på andra tankar? Kan du ge ett exempel? 

17. Hur skulle du göra för att förändra medarbetares beteende, exempelvis att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett annorlunda sätt? Kan du ge ett exempel? 


