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Abstract 

Work motivation among unit heads in social care 

 – a study of their own experience 
 
The aim of this study is to illustrate the workmotivation among unit heads. The questions for 

the study are: How do leaders in this position experience the content and meaning of their 

professional? How do they deskribe whats motivate them to work and respective what stops the 

same? Open and qualitative interviews has been used for this study. Unit heads in social care, 

in a municipality in north of Sweden has been interviewed. In the interviews it emerge that the 

unit heads have a big vary in their work and they can structure their own work a lot. What 

motivates them to work is common the same for them all, but whats make a differnt between 

then are which tasks that stimulates them to perforem more or less. The study also discoverd 
that they who have been working a longer time seems to have worked out stretegies to make 

the everyday work more easier.  
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Sammanfattning 

Arbetsmotivation hos enhetschefer inom social omsorg 

– en studie av deras egna uppfattning  
 
Syftet med denna studie är att belysa arbetsmotivationen hos enhetschefer. De frågeställningar 

som använts är: Hur upplever enhetschefer innehållet och innebörden av sin yrkesroll? Hur 

beskriver enhetschefer vad som motiverar dem till arbete respektive vad som hindrar 

detsamma? För att genomföra studien har öppna kvalitativa intervjuer använts. De som 

intervjuats är enhetschefer inom ett verksamhetsområde i en mellanstor kommun i norra 

Sverige. I dessa framkommer det att enhetscheferna har ett väldigt varierande arbete och att de 

har stor frihet att styra hur de vill strukturera upp och leda sina verksamheter. Vad som 

motiverar enhetscheferna är genomgående lika för dem alla men det som skiljer dem åt är vilka 

arbetsuppgifter som är mer eller mindre stimulerande att utföra. De skillnader som även syns är 

att de som arbetat längre tid verkar ha utarbetat strategier för att inte försvåra sitt dagliga 

arbete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Arbetsmotivation, social omsorg och enhetschefer 



 - 4 -

Förord 
 

Först vill jag tacka de personer som deltagit i studien, utan er hade den 

inte varit möjlig att genomföra.  

 

Sedan vill jag tacka min handledare Åsa Vidman som väglett och 

stöttat mig i arbetet med denna studie. 

 

Sist men inte minst vill jag tacka min familj som stöttat och stått ut med 

mig inte bara under tiden jag har arbetat med studien utan även under 

hela studietiden. 

 

Gabriella Lindkvist 

Luleå, januari 2008 



 - 5 -

Innehållsförteckning 
 

Inledning                                                                                                               6 
Syftet och frågeställning                                                                                        7 
Uppsatsens disposition                                                                                         7 

Bakgrund                                                                                                              8 
Enhetschef inom social omsorg                                                                             8 
Motivation                                                                                                           10 

Hertzberg                                                                                                         10 
Maslow                                                                                                             12 
Hackman och Oldham                                                                                       13 

Sammanfattning                                                                                                  13 
Metod                                                                                                                  15 

Datainsamling                                                                                                     15 
Respondenterna                                                                                                 16 
Analysens genomförande                                                                                    17 
Metoddiskussion                                                                                                 18 

Analys                                                                                                                 19 
Ledning och ansvar                                                                                             20 
Variation                                                                                                             21 
Utveckling                                                                                                           22 
Medarbetarna                                                                                                     24 
Samarbete                                                                                                          25 
Budget                                                                                                                26 
Lön                                                                                                                     27 
Tid                                                                                                                      28 

Avslutande diskussion                                                                                       30 
Referenser                                                                                                          32 
Bilaga 1                                                                                                               34 

 
 



 - 6 -

Inledning 
 

Arbetsmotivation är ett ämne som det forskats mycket kring, men vad är arbetsmotivation? 

Forskare är inte eniga om vad det egentligen står för. De flesta forskare är dock eniga om att 

arbetsmotivation främst kan avläsas i vissa beteendemönster såsom initiativkraft, 

arbetsprestation, intensitet, uthållighet samt att arbeta i en bestämd riktning (Schou, 1991). 

Arbetsmotivationen hos dem som arbetar i en organisation är troligtvis lika viktig för 

organisationens resultat som till exempel investeringar i hur man marknadsför sig utåt, trots 

detta får den en undanskymd plats i den praktiska verkligheten. När strategin i en organisation 

läggs upp diskuteras det oftare om organisationsstruktur och budget än hur arbetsmotivationen 

hos medarbetarna1 ser ut och vilka metoder som ska vidtas för att stimulera den (ibid.). 

 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) finns det en mängd olika studier och teorier om 

arbetsmotivation och motivation. Bland de mest kända är Frederik Herzbergs tvåfaktors teori, 

Maslows behovstrappa samt Hackman och Oldhams teori om vad som skapa hög 

arbetsprestation hos anställda. Rantz, Scott och Porter (1996) har gjort en studie där de jämför 

Herzberg och hans kollegors studie om arbetsmotivation från 1950-1970 med hur det såg ut i 

slutet på 1990-talet. Det författarna kom fram till var att arbetet i sig, ansvar samt erkännande 

fortfarande är motivationsfaktorer. De kom även fram till att mellanmänskliga 

relationer/sociala relationer och vägledning av underordnande är motivationsfaktorer. I 

Herzbergs studie var dessa hygienfaktorer, det vill säga att de kan underlätta motivationen men 

de är inte avgörande för motivationen. Rantz, et al (1996) diskuterar om detta kan bero på att 

de intervjuat fler kvinnor än vad Herzberg troligen gjorde samt om det kan bero på kulturella 

och organisatoriska förändringar i samhället (ibid.). 

 

I denna studie är utgångspunkten att enhetschefer inte enbart är chefer utan att de är anställda i 

en organisation samt att de har chefer över sig. Som enhetschef inom social omsorg befinner 

man sig i en position där man är både chef och anställd (Thylefors, 1991). Kommunala 

verksamheter inom omsorgerna för äldre och funktionshindrade befinner sig ofta inom 

begreppet social omsorg. Hur omsorgerna ska se ut finns det inga direkta mallar för, men enligt 

Gustafsson, Hallerfors och Mollberg (1995) finns lagar som reglerar hur dessa ska utformas 

samt vilket ansvar enhetscheferna har. Vad är det som driver dem att fortsätta sitt arbete? Går 

                                                 
1 Med medarbetarna menas det i denna studie underställd personal. 
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vissa till sitt arbete av gammal vana, bekvämlighet av att veta vad man har eller vad är det som 

motiverar dem att fortsätta? 

Syftet med den här studien är att belysa arbetsmotivationen utifrån enhetschefers egna 

perspektiv. Frågeställningar som använts är: 

1. Hur upplever enhetschefer innehållet och innebörden av sin yrkesroll? 

2. Hur beskriver enhetschefer vad som motiverar dem till arbete respektive vad som 

hindrar detsamma? 

 

Uppsatsens disposition  

 

Uppsatsen är upplagd så att det börjar med att bakgrunden beskrivs sedan beskrivs metoden 

och avslutningsvis kommer studiens analys. I bakgrunden kommer det att i korthet att beskrivas 

vad begreppet social omsorg kan betyda, samt hur det kan vara att arbeta som enhetschef inom 

social omsorg hur den har förändrats genom tiderna. Detta för att få en inblick i hur rollen som 

enhetschef kan se ut och vilka förväntningar som kan tänkas finnas på denne. Sedan kommer 

det i korthet att redogöras för begreppet motivation och beskriva de tre vanligaste teorierna 

inom motivationsforskning. Dessa kommer vara som utgångspunkt när studiens analys 

redogörs. Under rubriken metod kommer det att redogöras för vilket metodval som har gjorts 

samt tillvägagångssätten för hur kontakten med respondenterna har tagits. Det kommer även att 

redogöras för hur analysarbetet har utförts. Under rubriken analys kommer insamlad data att 

redogöras, vad som framkommit under intervjuerna med respondenterna och slutligen en 

avslutande diskussion. 
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Bakgrund 

 
Som det tidigare nämnts kommer det här att förklaras i korthet om vad social omsorg kan vara, 

hur rollen som enhetschef kan se ut och hur den har förändrats genom tiderna. Sedan kommer 

en kort redogörelse för Herzberg, Mausner och Bloch Snydermans tvåfaktors teori, Maslows 

behovsteori samt Oldham och Hackmans teori om vad som skapar högre prestationer hos 

anställda.  

 

Enhetschef inom social omsorg 

 

Social omsorg är ofta en kommunal verksamhet inom omsorgerna om äldre och 

funktionshindrade. Det finns inga mallar för hur omsorgerna ska se ut, men det finns vissa 

lagar som reglerar hur de ska utformas samt vilket ansvar enhetscheferna har (Gustafsson et al, 

1995). Några av de lagar och förordningar som reglerar detta är Socialtjänstlagen, SoL (SFS 

2001:453), Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (SFS 1982:763), Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387), Sekretesslagen (SFS 1980:100) samt 

Kommunallagen, KL (SFS 1991:900). 

 

Blomdahl-Frej och Eriksson (1998) skriver att social omsorg är ett begrepp som har både en 

innehållsmässig och en strukturell betydelse. Det är delvis ett samlingsnamn på olika sociala 

verksamheter i vårt välfärdssamhälle och delvis dessa verksamheters innehåll och kvalitéer. 

Enlig Szebehely (1996) har ordet omsorg tre innebörder:  
 

Det är de praktiska sysslor utförda med noggrannhet och omtanke av en 

känslomässigt engagerad person. Begreppet omsorg säger därmed 

samtidigt något om vad som görs, om relationen mellan de inblandade 

parterna och om kvaliteten i det utförda arbetet (s. 22). 

 

Blomdahl-Frej och Eriksson (1998) skriver att social omsorg är ett kunskapsområde som har 

utvecklats med värdegrund som bas, där människan är en individ men främst en 

samhällsmedborgare. Dessa kunskaper kan gälla relationerna inom den sociala omsorgen, 

betydelsen av den omsorg som den enskilde individen tar del av. 
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Enhetschefers roll har gått från att vara redskap åt högsta ledningen till att vara motorn i 

verksamheten. Samhället kännetecknas idag av att teknologin utvecklas med snabb framfart där 

kommunikation, kunskap och kreativitet är i fokus. Under 1980-talet kom decentralisering2 att 

bli ett ledord inom både privata och offentliga sektorn, detta skulle skapa bättre förutsättningar 

för att hushålla med de ekonomiska resurserna. Decentraliseringen skulle även skapa större 

delaktighet i beslutsprocessen för de anställda och ansågs vara nödvändig både ur ekonomisk 

samt humanistisk synpunkt. Detta medförde även att mellancheferna fick större makt och 

befogenheter än tidigare (Drakenberg, 1997).  

 

Kommunala enhetschefer är ansvariga för verksamheten och hur utformningen av den ser ut. 

Det är efter enhetschefens prioriteringar och tolkningar som verksamhetens innehåll bestäms 

och den lagstiftning som reglerar hur den kommunala servicen ser ut har gått från 

detaljstyrning till ramlagar.  De ger endast riktlinjer hur arbetet inom verksamheten ska utövas 

(Schartau, 1997). 

 

Enhetschefer inom kommunen har ingen lätt uppgift. Från ledningen kommer krav på 

effektivitet och besparingar (ibid.). Enligt Gustafsson, et al (1995) är det många som ställer 

olika krav på en enhetschef. Förvaltningen enhetschefen är anställd av har förväntningar på hur 

arbetet blir utfört, bland annat att man följer uppsatta mål samt att budgeten hålls. 

Medarbetarna har fodringar och förväntningar på sin chef. Många av dessa är rimliga och 

viktiga att leva upp till men vissa av dem är inte alltid så tydliga. Ibland får enhetschefen ta 

emot starka känslor av både sympati och antipati som kan upplevas vara helt omotiverade.   

 

Gustafsson, et al (1995) skriver även att anhöriga till omsorgstagarna har sina krav och 

förväntningar på enhetschefen, vissa väldigt höga. Författarna skriver att det ibland kan vara 

svårt att bemöta anhörigas fodringar. Enligt dem bör enhetschefer ställa sig frågan, om dessa är 

relevanta och det bästa för omsorgstagaren eller saknar det betydelse? Författarna tar även upp 

att det kan finnas anhöriga till omsorgstagare som hellre vill ha kontakt med enhetschefen än 

med personalen på boendet. Det är viktigt att visa anhöriga att det är bättre att de har 

direktkontakt med personalen istället samt att personalen får en klarhet i att kontakten med 

                                                 
2 Decentralisering, fördelning av verksamheter eller inflytande från ett centrum eller ett fåtal centra till fler 
områden och personer. Det kan innebära att ansvar och beslutanderätt permanent överflyttas från en central 
myndighet till en regional eller lokal myndighet eller från en central nivå i en koncern till enskilda företag i denna 
osv. (Nationalencyklopedin) 
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anhöriga är en del av arbetet. Det är en avvägningsfråga, ibland kan det krävas att enhetschefen 

håller i kontakten (ibid.).  

 

Omsorgstagarna har sina krav och förväntningar, det är deras behov som styr hur verksamheten 

är utformad och en del tror att enhetschefen är deras chef också. Då bör enhetschefen förklara 

att hon/han inte har någon bestämmande rätt över dem som bor där. Utan att hon/han är chef 

för personalen, men att hon/han finns tillgänglig om någon omsorgstagare vill prata om något 

som de inte vill ta upp med personalen (Gustafsson, et al, 1995).  

 

Motivation 

 

Motivation har sitt ursprung från latinets movere vilket betyder att ”sätta i rörelse”. Enligt 

Gustafsson, Gustafsson och Högberg (1998) kan man förklara motivation som en drivkraft för 

att få igång ett visst handlande. Motivation antas vara beroende av en persons egna behov samt 

sidor av den sociala tillhörigheten hon/han hör till (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Nedan 

kommer de tre vanligaste och mest omdiskuterade teorierna om motivation enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2002) att beskrivas. 

 

Hertzberg 

 

Hertzberg, Mausner och Bloch Snyderman (1993) har gjort empiriska studier om 

arbetstillfredsställelse, där de undersökte motivation och inställning till arbetet. När 

respondenterna upplevde att de var nöjda med sitt arbete berodde det på faktorer som var 

relaterade till arbetsuppgifter, bra prestation i sitt arbete samt möjlighet till utveckling. När 

respondenterna upplevde att de var missnöjda med sitt arbete berodde detta på faktorer runt 

själva arbetet. Hertzberg et al kallade faktorerna som ledde till arbetstillfredsställelse för 

motivationsfaktorer då de motiverade anställda till att prestera mer i arbetet. Faktorerna som 

ledde till missnöje kallas hygienfaktorer då de var relaterade till omvärlden och verkade 

förebygga vantrivsel på arbetet (se figur 1) (ibid.). Rantz, et al (1996) har gjort en studie där de 

jämför Hertzbergs studie från 1950-1970 om arbetsmotivation. De skillnader de upptäckte i sin 

studie är att mellanmänskliga relationer/sociala relationer och vägledning av underordnande är 

motivationsfaktorer, i Hertzbergs studie var dessa hygienfaktorer. Författarna diskuterar om 

detta kan bero på att de intervjuat fler kvinnor än vad Herzberg troligen gjorde samt om det kan 

bero på kulturella och organisatoriska förändringar i samhället (ibid.). 
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Figur 1. Herzbergs tvåfaktors teori (Bearbetad modell ur: Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 312). 
 

De faktorer som leder till trivsel är inte desamma som leder till vantrivsel. Herzberg et al 

(1993) menade att motivationen måste komma inifrån personen själv och kan inte skapas 

genom arbetsmiljö eller andra hygienfaktorer. När en motivationsfaktor tillfredsställs leder 

detta till en ökad behovstillfredsställelse, detta kan förklaras med att om en person utfört en 

prestation vill hon/han prestera ännu mer. Hygienfaktorerna leder inte till en önskan om ökade 

prestationer utan de skapar vantrivsel om de inte finns, exempelvis om lönen höjs betyder inte 

detta att prestationen höjs men om löneförhöjningen uteblir skapar det missnöje (se figur 2) 

(ibid.). I Coleman-Selden och Brewers (2000) studie kan belöning som exempelvis högre lön 

användas för att bevara och stärka hög prestation i arbetet. Författarna har i sin undersökning 

kommit fram till att det finns en nära koppling mellan att utförande och belönig ökar 

arbetstillfredsställelsen. Detta i sin tur ökar engagemanget för organisationen (ibid.). 

 

 
Figur 2. Herzbergs motivation och hygien faktorer (Ur: Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 313). 

 

Motivationsfaktorer 

• Arbetets utförande 

• Erkännande 

• Befordran 

• Ansvar 

• Utvecklingsmöjligheter 

 

 

Hygienfaktorer 

• Ledning, chefers kompetens och 

vägledning av underordnande. 

• Företagspolicy, företaget som helhet 

inte över och underordnade. 

• Sociala relationer 

• Fysisk arbetsmiljö 

• Lön 

• Förmåner 

• Anställningstrygghet 

• Administrativa uppgifter 

Motivationsfaktorer 

Hygienfaktorer Tillfredssällelse eller missnöje 

Tillfredsställelse och höjd prestation 
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Maslow 

 

Den mest diskuterade och refererade motivationsteorin i organisationslitteraturen är enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2002) Maslows teori. Enligt författarna hade han ingen föresats att 

hans teori skulle komma att användas för att få människor mer motiverade att arbeta (Jacobsen 

& Thorsvik, 2002). Maslow menade att människan har fem grundläggande behov. I sin teori 

utgår han från att när ett behov är tillfredsställt kommer nästa behov (se figur 3). När ett behov 

är tillfredsställt har det ingen motivationsfunktion längre (Maslow, 1987). 

 
  Figur 3. Maslows behovstrappa/behovshierarki (Bearbetad modell ur: Maslow, 1987, 

s. 42-45). 

Det fysiologiska behovet som kommer först i trappan är kroppsliga som till exempel sömn och 

hunger. När dessa är tillfredsställda uppstår ett behov av trygghet. Trygghetsbehovet innebär att 

individen känner sig trygg både fysiskt och känslomässigt. När trygghetsbehoven är 

tillfredsställda kommer de sociala behoven som till exempel gemenskap och känslomässig 

tillhörighet. Individen vill känna sig uppskattad när de sociala behoven är tillfredsställda. Då 

uppstår behovet av status och prestige. Detta gäller både andras uppskattning för det individen 

gör men även för den egna självkänslan och självrespekten. När dessa fyra behov är 

tillfredsställda uppstår ett behov av självförverkligande. Individen har en önskan av 

självförverkligande. Enligt Maslow är det individuellt hur behovet av självförverkligande ser ut 

(ibid.). 

 

Fysiologiska 
behov 

Behov av 
självförverkligande 

Behov av status 
och prestige

Sociala behov 

Trygghetsbehov 
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Hackman och Oldham 

 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) har Hackman och Oldham (1980) skapat en av de mest 

inflytelserika teorierna om vad som skapar högre prestationer hos anställda. Enligt deras teori 

finns det tre psykologiska tillstånd som individen måste uppnå för att kunna känna motivation i 

arbetet. Dessa är: upplever att arbetet känns meningsfullt, upplever ett ansvar för arbetets 

resultat och kunskap om de faktiska resultaten av arbetsinsatsen. 

 

Om individen är i ett gott psykologiskt tillstånd leder detta till att hon/han har hög inre 

motivation, kvalitativt bra arbete samt hög trivsel. Enligt Hackman och Oldham (1980) är 

individens motivation beroende av hur arbetsuppgifterna är utformade samt vilka möjligheter 

hon/han har att utvärdera resultatet av arbetsinsatserna. Vilket även Schou (1991) kommer fram 

till i sin studie om arbetsmotivation, enligt Schou kan det förväntas vara så att högpresterande 

upplever att de har mer utvecklande arbetsuppgifter. 

 

För att underlätta ett gott psykologiskt tillstånd finns det enligt Hackman och Oldham (1980) 

fem olika egenskaper för arbetsuppgifterna, ju högre värden dessa egenskaper har ju högre är 

motivationsmöjligheterna för arbetet. Dessa egenskaper är: variation i arbetsuppgifterna, om 

individen deltar från början till slut av uppgiften samt om den är av vikt, är uppgiften viktig för 

organisationen samt för andra både i och utanför organisationen, hur läggs uppgiften upp, får 

individen känna att hon/han har ansvar för uppgiften och hur mycket feedback får individen på 

uppgiften. 

 

För att detta ska vara möjligt måste individen själv känna att hon/han har ett behov av att 

utvecklas samt att individen har kompetens för de arbetsuppgifter hon/han har (ibid.). 

Coleman-Selden och Brewer (2000) har i sin studie kommit fram till att de som arbetat längre 

presterar mer, vilket enligt författarna kan bero på att de som arbetat längre har mer 

arbetsrelaterad kompetens samt att de har större förståelse för hur mål ska omsättas i handling. 

 

Sammanfattning  

 

Det är de kommunala enhetscheferna som är ansvariga för hur utformningen av verksamheten 

ser ut. Efter dennes prioriteringar och tolkningar bestäms verksamhetens innehåll, den 

lagstiftning som reglerar hur den kommunala servicen ser ut har gått från detaljstyrning till 
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ramlagar. Dessa ger endast riktlinjer hur arbetet inom verksamheten ska utövas. Det är inte en 

lätt uppgift enhetscheferna inom social omsorg har (Schartau, 1997). Det finns många som 

ställer krav på enhetscheferna, organisationen de arbetar inom, enhetscheferna bör till exemplet 

hålla sin budget, medarbetarna har fodringar på sin chef som ofta är relevanta men som även 

kan vara otydliga. Kundernas behov styr hur verksamheten är utformad och anhöriga till 

kunderna har sina önskemål till enhetschefen (Gustafsson, et al, 1995).  

 

Motivation betyder att något driver individen framåt i sitt arbete, enligt Jacobsen och Thorsvik 

(2002) finns det många olika teorier om motivation, men de vanligaste och mest använda är: 

Hertzbergs tvåfaktors teori där han och hans kollegor har delat upp det som leder till 

arbetstillfredsställelse i motivationsfaktorer och det som leder till missnöje i hygienfaktorer 

(Hertzberg, et al, 1993). Maslows behovsteori, där han menar att för att en individ ska komma 

vidare måste hon/han först uppleva att ett behov är tillfredsställt innan personen i fråga kan gå 

vidare för vilja tillfredsställa nästa behov (Maslow, 1987). Hackman och Oldham (1980) har 

skapat en av de mest inflytelserika teorierna om vad som skapar högre prestationer hos 

anställda. Enligt dem finns det tre psykologiska tillstånd som individen måste uppnå för att 

kunna känna motivation i arbetet. Dessa är att: upplevelse av att arbetet känns meningsfullt, 

upplevelse av att känna ett ansvar för arbetets resultat och att de har kunskap om de faktiska 

resultaten av arbetsinsatsen. 
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Metod 
 

Syftet med den här studien är att belysa arbetsmotivationen utifrån enhetschefers egna 

perspektiv. Tillvägagångssättet som valts för studien är kvalitativ, detta för att få en djupare 

förståelse för arbetsmotivation hos enhetschefer. Den kvalitativa studien ger en nyanserad bild 

av den enskilda individens upplevelser (jfr Kvale, 1997).  

 

Datainsamling 

 

För att få data till studien har det genomförts kvalitativa intervjuer. Intervjumetoden som 

använts är öppna intervjuer, då det kan vara lättare för respondenterna att berätta om sina 

upplevelser samt att det kan underlätta att ställa följdfrågor till det som sägs. Intervjuerna har 

spelats in, för att det vid intervjutillfällena är lättare att koncentrera sig på själva intervjun och 

kunna observera respondentens ansikts- och kroppsuttryck (jfr Kvale, 1997). De inspelade 

intervjuerna har skrivits ut. Enligt Kvale (1997) är kvalitativa intervjuer, som använts vid 

studien, ett metodval där personen som intervjuar får en djupare förståelse för ämnet hon/han 

undersöker. I den kvalitativa intervjun är det inte allmänna åsikter som efterfrågas utan den 

söker beskriva specifika situationer och handlingsförlopp ur respondentens verklighet. Kvale 

(1997) menar även att fördelen med det tillvägagångssättet är att det vid intervjutillfället kan 

vara lättare att observera de som blir intervjuade samt att svaren troligtvis blir fullständigare 

vid en direkt kontakt. Det kan även underlätta för att förklara frågorna under intervjun samt 

ställa följdfrågor till det som sägs. En nackdel med personliga intervjuer är att den som 

intervjuar kan påverka svaren samt att hon/han kan tolka det som sägs fel.  

 

För att få godkännande till studien samt tillgång till namn på respondenter skickades ett 

meddelande via e-post till en verksamhetschef, i meddelandet har det gjorts en förfrågan om 

det finns intresse att delta i studien. Denne gav sitt samtycke till studien och tillfrågade 

enhetscheferna. Verksamhetschefen skickade en lista med 31 namn på enhetschefer, deras 

namn, ålder samt antal år i yrket. Många av enhetscheferna på listan har arbetat ungefär lika 

länge och flera av dem är i samma åldersgrupp. Ett urval gjordes avseende på år i yrket samt 

ålder på respondenterna för att få så stor spridning som möjligt. För att kunna göra urvalet 

gjordes en gruppering avseende ålder: 35–40, 41-46, 47-52, 53-58 samt 59-64. Sedan gjordes 

en gruppering avseende antal år i yrket. Spannet på antal år i yrket sträcker sig från tre år till 
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över trettio år. Först gjordes en grupperingen avseende ålder och när det var färdigt gjordes en 

jämförelse över antal år i yrket och där efter valdes respondenterna ut efter hur många år de 

arbetat.  

 

När urvalet var gjort skickades ett meddelande via e-post till enhetscheferna med en förfrågan 

om intresse att deltaga i studien där även syftet finns med (se bilaga 1). I meddelandet finns 

även information om att ingen i studien kommer att namnges, att respondenterna kan när de vill 

avsluta sitt deltagande och att intervjuerna kommer att spelas in på band. I meddelandet står det 

vilka som har tillgång till materialet samt att det inspelade materialet kommer att förstöras när 

rapporten är färdig. I informationsmeddelandet står det även beskrivet vilka frågor som det 

kommer att frågas om. Syftet med detta är att respondenterna innan intervjun får kännedom om 

vilka frågor som de kan förbereda sina svar på (jfr Kvale, 1997). Några dagar efter att e-post 

meddelandet skickades ut ringdes respondenterna upp för att se om de var intresserade att delta. 

En av enhetscheferna från urvalsgruppen tackade nej till att delta då personen kontaktades för 

att se om intresse fanns. Två av respondenterna var först tveksamma, den ena på grunda av 

tidsbrist, men ändrade sig när det var frågan om en intervju. En av respondenterna tog själv 

kontakt för att meddela sitt intresse. Totalt genomfördes fem intervjuer, samtliga intervjuer har 

genomförts på varje respondents kontor och intervjuerna tog mellan 30 och 75 minuter att 

genomföra. 

 

I intervjuerna var det tre frågeområden som fungerade som utgångspunkt för att undersöka 

studiens syfte. Bakgrund var ett av dem, frågorna utgick från utbildning och yrkeserfarenhet. 

Arbetssituation var ett andra område, här utgick frågorna från ansvar, roller, befogenheter, 

stimulans och utveckling. Motivation vad det tredje området, frågorna handlade om innebörden 

av begreppet motivation, vad som motiverar, vad eventuellt hindrar motivationen, upplevelsen 

av dessa och om någon eventuell motivationsfaktor som inte finns men önskas. 

 

Respondenterna  

 

Samtliga respondenter har det övergripande verksamhetsansvaret detta innebär bland annat att 

de har ansvaret över medarbetarna, arbetsmiljön, kunderna3, samt budget. Den av 

enhetscheferna som arbetat längs med arbetsledning har arbetat sedan början av 1970-talet och 

                                                 
3 Är detsamma som omsorgstagarna.  
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den som arbetat kortast tid som enhetschef har arbetat sedan 2004. Deras tidigare 

yrkeserfarenheter samt utbildningar är varierande. Några av dem har arbetat inom andra 

verksamhetsområden4 som enhetschefer, vissa kommer från helt andra yrkesområden innan de 

började arbeta som enhetschefer och några har tidigare arbetat inom vården som 

undersköterskor. De har ansvar för mellan 15 och 35 medarbetare, kundantalet de ansvarar för 

varierar något mellan dem, en av respondenterna berättar att hon just nu har ansvar för 114 

kunder. Inga tillhör åldersgruppen 35-40, Marie tillhör åldersgruppen 41-46, Gun tillhör 

åldersgruppen 47-52, Lisa tillhör åldersgruppen 53-58 och Siv tillhör åldersgruppen 59-64.  

 

Analysens genomförande  

 

I studien är inte respondenter, verksamhet eller kommun namngivna då detta inte är relevant 

för syftet med studien (jfr Kvale, 1997). Med hänsyn till respondenternas integritet kommer det 

inte att redogöras hur många år varje respondent har arbetat eller exakt ålder, utan vilken 

gruppering de tillhör, de har även fått fingerade namn. Detta på grund av att deras identitet inte 

ska röjas samt att det kan underlätta för läsaren att få namn på respondenterna Dock har jag valt 

att skriva en av respondenterna i vissa avsnitt då det annars skulle vara lätt att se vem det är 

som sagt vad 

 

Först har de bandade intervjuerna skrivits ut för att de sedan ska kunna struktureras och se vad 

som är väsentligt för syftet och frågeställningarna. När analysen av intervjuerna gjorts har 

intervjuerna först märkts med intervju 1, 2, 3 och så vidare för att hålla isär dem. Sedan lästes 

materialet flera gånger för att få en större uppfattning av vad som egentligen sagts under 

intervjuerna. Det gjordes även anteckningar i marginalen för att lättare se vad det handlade om. 

Efter detta har materialet gåtts igenom och kodats in i olika teman för att kunna göra en 

sammanställning av det och se om det finns något som hör ihop. När det var gjort upptäcktes 

att flera av de teman som materialet delats upp i hade ett sammanhang med varandra gjordes en 

sammanslagning av dessa. Efter att det var gjort strukturerades materialet i de olika 

kategorierna som presenteras i analysen. (jfr Kvale, 1997). 

 

                                                 
4 Verksamhetsområde, kommunal vård och omsorg är ofta uppdelade i olika områden till exempel äldreomsorg är 
ett verksamhetsområde, handikappomsorg är ett annat verksamhetsområde osv.  
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Metoddiskussion 

 

Hade en kvantitativ metod valts kan det ha varit så att informationen från respondenterna inte 

varit så djupgående. Detta då det ofta vid kvantitativa metoder förekommer enkäter där 

respondenterna inte själva får välja vad de ska svara samt att det inte går att ställa följdfrågor 

till svaren. De frågor som jag ville ha svar på kan troligtvis inte besvaras via enkäter samt att 

det inte hade kunnat ställas följdfrågor till de svar som respondenterna lämnade (jfr Kvale, 

1997). 

 

Att jag själv vikarierar som enhetschef behöver inte ses som ett problem, enligt Eliasson (1995) 

behöver man inte se detta som ett problem om man är medveten om sin position. Det ska 

tilläggas att jag inte vikarierar inom verksamhetsområdet som undersökts och är uppmärksam 

på att det kan finnas en risk att jag omedvetet väljer att ta parti för enhetscheferna. Så långt det 

är möjligt, ska en neutral och objektiv syn hållas på ämnet som undersöks. Enligt Eliasson 

(1995) ska forskaren se till att forskningen är moraliskt acceptabel och av god kvalitet. 

Förförståelse kan göra att det görs feltolkningar i analysen, men den kan även göra att en 

förståelse för respondenternas upplevelse av sitt arbete finns. Verksamhetsområde där jag själv 

arbetar har inte undersökts. Det är först och främst andras erfarenheter som är utgångspunkten, 

men mina egna erfarenheter och hur jag upplever det undersökta ämnet spelar även in (jfr 

Eliasson, 1995). Enligt Eliasson är det viktigt att forskaren lever i den sociala verkligheten och 

inte står utanför omvärlden, när hon/han väljer sida även om personen ifråga har haft för avsikt 

att vara objektiv i studien. Det är viktigt för den som forskar att vara medveten om och 

reflektera över detta. Eliasson (1995) skriver även att forskaren inte ska dölja sitt partstagande, 

utan istället ska forskaren reflektera över vilken relation hon/han har till de parter som studeras 

och öppet klargöra sitt partstagande. 
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Analys  

 
Under analysens arbete kom följande kategorier fram: Ledning och ansvar, Variation, 

Utveckling, Medarbetarna, Samarbete, Budget, Lön och Tid. Dessa kommer att presenteras här 

nedan. Som det tidigare nämnts har respondenterna fått fingerade namn i analysen för att deras 

identitet inte ska röjas samt att det kan underlätta för läsaren att få namn på respondenterna.  

 

För att få en tydligare bild av respondenterna presenteras nedan min tolkning av dem. Samtliga 

respondenter berättar att de aldrig har känt motvilja till att åka till arbetet. Vad jag kunde se 

hade ingen av respondenterna någon klocka på väggen på sitt kontor. 

 

Gun upplevdes som lite nervös eller stressad i början av intervjun, hon sa själv efter intervjun 

att hon egentligen inte tycker om att bli intervjuad vilket kan ha gjort att hon upplevdes lite 

nervös och stressad. Under hela intervjun stod radion på i bakgrunden och Guns mobiltelefon 

ringde några gånger under intervjun, hon svarade i telefonen när den ringde. Hon berättar att 

hon inte har problem att koppla av från arbetet när hon är ledig, något som hon tror att man 

måste göra för att klara av arbetet. Hennes mobiltelefon är alltid påslagen för det är väldigt 

sällan medarbetarna ringer när hon är ledig, skulle de ringa är det nog viktigt, tror hon.  

 

Inga är en person som verkligen utstrålar positiv energi men samtidigt är hon eftertänksam i det 

hon säger och inger ett lugnt och samlat intryck. Det är svårt att inte dras med i hennes anda. 

När hon berättar om sin verksamhet och medarbetarna gör hon det med inlevelse och 

engagemang. Hon säger att hon tycker om att ha många saker på gång samtidigt, det är inte 

svårt att tro på det hon säger.  

 

Siv berättar om sina medarbetare och sitt arbete med stolthet. I början av intervjun upplevdes 

hon som lite stressad och nervös, men under intervjuns gång fick jag känslan av att hon är en 

person som är väldigt trygg i sitt arbete och i sig själv. Att Siv upplevdes som stressad i början 

kan ha att göra med att hon kanske kände sig obekväm med situationen att bli intervjuad. 

Hennes kontor var prydligt inrett. 

 

Även Lisa berättar om sitt arbete och medarbetarna inlevelsefullt. I början av intervjun 

upplevdes hon som lite stressad, detta kan ha berott på att hon väntande ett samtal angående en 
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kund. Mobiltelefonen var därför påslagen under intervjun, men det var ingen som ringde. Lisa 

upplevdes som en lugn och trygg person, som står med båda fötterna på jorden. Hennes kontor 

är trevligt inrett, det känns välkomnande att komma in till henne. 

 

Marie, upplevdes som en eftertänksam, lugn och positiv person. Hennes kontor är 

välkomnande med tända ljus. Marie gestikulerar mycket med sina händer under intervjun. Hon 

upplevdes under intervjuns gång som en person som vet vad hon vill men samtidigt är ganska 

mjuk i sin framtoning.  

 

Ledning och ansvar 

 

Samtliga respondenter upplever att då de vill ha kontakt med sin chef får de det, men flera av 

dem anser inte att de behöver så mycket kontakt med chefen. Vikten av stöd från chefen 

kommer upp vid samtliga intervjuer, något alla av respondenterna upplever att de har, att 

chefen lyssnar till vad de har att säga. Något som belyser detta är följande exempel från 

intervjuerna: 

 
Det viktigaste är ju att man vet att den chef man har står bakom en om 

det skulle vara någonting.  (Marie) 

 

”Ansvar under frihet,” just de orden kom fram under fyra av intervjuerna. Vilket kan upplevas 

att det så är det något som samtliga av respondenter värdesätter högt. I den femte intervjun var 

det inte lika ordagrant, men det framgick tydligt att det egna ansvaret för hur något blir utfört är 

viktigt. Att uppnå organisationens mål men att uppnå dem på sitt egna sätt. Det handlar inte om 

hur målen ska uppnås utan att de uppnås. Något som är talade för detta är följande citat från 

Marie: 
 

Man har en bra strategi och plan uppifrån, att man har ett bra mål men att 

vägen dit kan man försöka nå med olika saker, lite mer 

uppfinningsrikedom. Att man får komma med egna idéer och åsikter. 

Ställer upp för gruppen nu ska vi arbeta ditåt och då kan vi gå si eller så, 

att det inte är hur man går utan att man kommer dit mot målet. Ibland kan 

det vara bra att man går lite kringelikrokar (Marie). 
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Jämförs detta med Hackman och Oldhams (1980) teori så är upplevelse av ansvar för arbetets 

resultat ett av de tre psykologiska tillstånden som måste uppnås för att känna motivation i 

arbetet. Enligt Hertzberg el al (1993) så är ansvar en motivationsfaktor. Detta kan även 

jämföras med Maslows (1987) teori, när en person har uppnått sociala behov har den ett behov 

av att känna status och prestige, i det behovet ingår det även uppskattning för den egna 

självkänslan och självrespekten.  

 

De som arbetat lång tid som enhetschefer berättade att det varit en omorganisation inom 

verksamhetsområdet för ett antal år sedan, vilket medförde att de som chefer fick större frihet 

att leda och utveckla sina verksamheter. Innan omorganisationen hade de inte samma frihet, 

utan de upplevde att allt var styrt och kontrollerat. Innan något beslut togs skulle det upp till 

ledningen för att bli godkänt, respondenterna som arbetat längst uppger att de inte kände sig 

delaktiga i utformningen av verksamheterna. Ingen av respondenterna tror att de skulle arbeta 

kvar som enhetschefer om organisationen skulle gå tillbaka och bli mer kontrollerande och 

styrande igen. Något som kan tydas som att hur arbetsuppgifterna blir utförda samt under vilka 

premisser de blir utförda har betydelse för arbetsmotivationen. Känslan av delaktighet i det 

egna yrkesutförande är troligtvis viktig för arbetsmotivationen. Vilket kan jämföras med 

Hackman och Oldhams (1980) teori om att upplevelsen av att arbetet känns meningsfullt är en 

del av motivationsprocessen. Hertzberg et al (1993) menade att motivationen för arbetet beror 

bland annat på möjlighet till utveckling och ansvar. Det kan jämföras med att i och med att en 

person får uppleva ansvaret för utvecklingen och ledningen för det egna området, utvecklas 

denne både som person och ledare. Motsatt till Hertzbergs at al (1993) teori där de kommer 

fram till att ledning, chefers kompetens och vägledning är hygienfaktorer, tyder på att det är en 

motivationsfaktor då ingen av respondenterna tror att de skulle arbeta kvar som enhetschef om 

de blev styrda och kontrollerade av ledningen igen.  

 

Variation  

 

Något som framkom i varje intervju var att respondenterna tycker att de har ett varierande yrke 

och att de trivs med att arbeta i verksamhet som det händer olika företeelser i, exempelvis ställs 

de inför olika dilemman rörande kunder och medarbetare. Respondenten Siv som har arbetat 

längst som enhetschef, berättar om att yrket i dag och hur det såg ut när hon började har stora 

skillnader emellan, då det handlade mer om sjukvårdsarbete och nu är det mer administrativt 

arbete.  
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Följande citat är talande för detta: 
 

Mitt jobb tidigare var ju inne på husen och det var ju mest sjukvård, 

medicin och katetersättning. (Siv) 

 

Samtliga respondenter upplever att de ständigt utvecklas i sin yrkesroll och som personer. En 

bidragande del till detta kan ha att göra med att de arbetar i en verksamhet där det händer nya 

företeelser varje dag. Det är variationen i arbetet som samtliga respondenter upplever är mest 

utvecklande, att få känna utmaning i olika problemlösningar, båda små och stora problem. 

Följande citat från Siv och Lisa är ganska talande för detta: 
 

En dag är ju aldrig den andra lik, inte heller från förmiddag till 

eftermiddag. Ibland får man tänka, undra hur den här dagen kommer att 

se ut, om jag har personal. Man vet aldrig hur en dag ska se ut och det är 

roligt. (Siv) 

 

Det går nästan inte en dag utan att det händer något som jag aldrig varit 

med om, jag blir lika förvånad varje gång det händer. Jag har 32 år inom 

firman och det händer saker som man inte kan kopiera bakåt i tiden som 

varit liknande. (Lisa) 

 

Att respondenterna känner att variation är en viktig del av deras arbete har troligtvis att göra 

med att de får uppleva nya utmaningar och utvecklas inom sin yrkesroll. Jämför man detta med 

Hertzberg et al (1993) är det motivationsfaktorer då det är utvecklande för individen samt att då 

enhetscheferna har ansvaret för att styra och strukturera upp sina verksamheter.  Det kan även 

jämföras med Maslows behovsteori där individen vill känna sig uppskattad för att uppnå status 

och prestige. När individen utvecklas inom yrkesrollen och löser olika problem, får individen 

uppskattning både från andra men även uppskattning för den egna självrespekten. Detta kan 

även jämföras med Hackman och Oldham (1980) där variation i arbetsuppgifterna är en 

egenskap för att höja motivationen för arbetet.  

 

Utveckling  

 

Samtliga av respondenterna upplever att de ständigt utvecklas på olika sätt i sitt yrke. De två av 

respondenterna som arbetat längst berättar att när det blev beslutat att de skulle börja arbeta med 

lönesystemet som denna kommun använder sig av, upplevde de det som arbetsamt och 
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skrämmande att börja arbeta med. Nu när de arbetar med lönesystemet tycker de inte alls att det 

är jobbigt, en av dem säger att hon absolut inte skulle vilja vara utan det.  Detta kan belysas med 

följande exempel från intervjuerna: 
 

Nu arbetar man mest från datorn och när det var nytt upplevde man det 

som fruktansvärt jobbigt att lära sig (Siv). 

 

Den av respondenterna som arbetat kortast tid tycker att det var väldigt svårt att komma som 

nyutbildad chef till verksamhetsområdet. I början funderade hon mycket på sin roll som chef, 

men har i dag utvecklats till att bli mer tuff och säker både i sin yrkesroll och som människa. 

Att hon tyckte att det var svårt att komma in som nyutbildad chef kan troligtvis ha en del att 

göra med att verksamheten är varierande. Som ny kan man kanske uppleva osäkerhet i sin roll 

som chef innan man socialiseras in i den och samtidigt vara i en verksamhet som förändras ofta 

kan kanske inte alltid vara lätt. En av respondenterna, Marie, tror att det tar ungefär ett år att 

utveckla sitt sätt att arbeta på, att hitta sin yrkesroll. De respondenter som arbetat längre inom 

yrket berättar att de ser inte att de har någon särskild yrkesroll utan de säger att de är de 

personer de är, det går inte att föreställa sig att vara någon annan. Vilket kan ha att göra med att 

de hittat sin yrkesroll och blivit bekväm med sitt sätt att arbeta. 

 

De som vill och känner att de har möjlighet erbjuds att delta i olika projekt samt att de har 

möjlighet att gå på olika utbildningar och föreläsningar, exempelvis inom ledarskapsområdet 

samt sådant som rör nya rön inom verksamhetsområdet de arbetar inom. De tre som arbetat 

längre tid som enhetschefer berättar att de inte deltar i projekt så mycket längre. De som arbetat 

kortare tid berättar att de gärna deltar i olika projekt, men att projekten ska kunna appliceras på 

verksamheten. Följande citat från intervjuerna är talande för detta: 
 

Jag tycker väldigt mycket om att arbeta i projektform, speciellt i 

genombrottsprojekt då man arbetar i verksamheten och kan förändra med 

små medel, se förändringarna och få ett bra resultat. (Inga) 

 

Att de som arbetat längre tid inom yrket kan ha arbetat fram en strategi för att leda och utveckla 

sina verksamheter, i och med detta kan det vara så att de inte har något behov av att utveckla 

den sida hos sig själv då det hittat ett sätt som passar dem. De som arbetat en kortare tid har 

kanske ett behov av att utveckla sig själva som ledare och hitta ett bra sätt att utveckla och 

arbeta fram en strategi för att utveckla sina verksamheter. Något som kan jämföras med 
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Maslows (1987) behovsteori där han menar att människan har ett behov av att utveckla sig 

själv och nå uppskattning från andra men även för den egna självkänslan.  

 

Medarbetarna 

 

I alla intervjuer pratar respondenterna med värme och stolthet om sina medarbetare. Samtliga 

av dem uppger att de tycker att arbetet med medarbetarna är stimulerande. Något som även 

framgår är att det finns vissa uppgifter i arbetet som inte alltid känns lätta eller stimulerande. 

Något som kommer fram under flera intervjuer är att motivera medarbetarna till att utföra en 

arbetsuppgift som känns onödigt för dem själva, kan vara svårt att dölja de egna känslorna och 

vara uppmuntrande. Att prata med en eller flera medarbetare om tråkigheter eller om det är 

problem med någon medarbetare uppger tre av respondenterna som något de upplever svårt 

eller som en tyngre arbetsuppgift. En annan av respondenterna uppger att hon tycker att det är 

sporrande att arbeta med medarbetare som kanske av olika anledningar inte fungerar med 

resten av gruppen. Ett arbetsansvar som kommer fram under några av intervjuerna är 

rehabiliteringen av medarbetare, någon tycker att det är rolig del av arbetet att få arbeta med, 

medan det finns några av respondenterna som tycker att den delen av arbetet är tyngre. Framför 

allt då det gäller de medarbetare som varit sjukskrivna under en längre tid. Detta kan belysas 

med följande citat från intervjuerna: 

 
Det som är tungt i det här arbetet är alla rehab ärenden, alla som skadat 

sig eller jobbat i massor av år och är slut helt enkelt. Här finns det ju inga 

lätta jobb heller, har en som kommer att få avgångsvederlag, har provat 

allt, har hållit på i fyra år, det mal ju långsamt men nu har vi fått ett 

projekt för långtidssjukskrivna, det har varit till stor hjälp. Några har jag 

givit avgångsvederlag och jag upplever att de känner sig lättade att det 

blir ett slut på allt. Det är en tung bit att framföra sådana saker. Det är 

tungt att säga till någon att nu har du jobbat i den här firman i tio år och 

slitit ut dig och vi kan inte hjälpa dig mer, det vore roligare om man 

kunde ta hand om dem. (Lisa) 

 

Att de upplever arbetet med medarbetarna på lite olika sätt är kanske inte så konstigt då de är 

olika individer med fallenhet för olika saker i arbetet. Vad en tycker är tungt och inte den bästa 

arbetsuppgiften kanske en annan tycker är väldigt stimulerande. Detta kan vara bra för 

samarbetet mellan enhetscheferna då de kan stötta och hjälpa varandra i olika situationer. 
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Alla respondenter uppger att det är positivt att ha sina kontor i närheten av medarbetarna. De 

känner att de är tillgängliga för medarbetarna och att de vet vad som sker i verksamheten. 

Närvaro är något som kommer fram under flera intervjuer, att vara närvarande för 

medarbetarna. Flera av respondenterna berättar att de tycker att det är viktigt att de har daglig 

kontakt med medarbetarna. De av respondenterna som arbetat längst tid berättar att de upplever 

att de upptäcker saker i arbetsgruppen tidigt om det skulle vara någonting. De får snabbt 

återkopplingar om vad som händer med kunderna, eftersom medarbetarna är länken mellan 

kunderna och enhetschefen, flera av respondenterna upplever att de har vetskap om vad som 

händer i verksamheten. Dock upplever den som arbetat kortast tid att hon kan bli indragen i 

problem som hon inte har att göra med, som exempelvis sådan som är privat mellan 

medarbetarna, men att hon vet vad som händer i verksamheten. Att hon upplever att hon blir 

indragen i problem som hon inte har att göra med kan kanske bero på svårigheter med 

gränssättning. Något som flera av dem som arbetat längre upplever som väldigt viktigt att 

kunna sätta gränser för vad som är deras ansvar och arbetsuppgifter.  

 

Samarbete 

 

En nackdel med arbetet tycker Gun är att hon inte har några direkta arbetskamrater då hennes 

kollegor har sina kontor på andra ställen. Något som samtliga respondenter uppger som positivt 

är verksamhetsträffarna där alla chefer inom området träffas och diskuterar. Att träffa 

kollegorna och få prata och diskutera olika ämnen rörande arbetet, att ha ett forum där de kan 

stötta varandra och ge varandra feedback är något som verkar vara viktigt för enhetscheferna.  

 

Nätverksgrupper kommer på tal under några intervjuer, de som tar upp det är positiva till 

dessa. Nätverksgrupper innebär att de några gånger under året träffar andra chefer från andra 

områden, de ger varandra råd, tips och stöd. I nätverksgrupperna är det varierande hur många 

det är som ingår i just den gruppen. En av respondenterna påpekar vikten av att släppa på 

prestigen att kunna släppa vad är bäst för mig, att man ska kunna se vad är bra för 

förvaltningen vad är bra för kunden. En annan av respondenterna uppger att hon inte är 

främmande för ett delat chefsansvar, hon menar att en chef har ansvaret för de olika 

personalsystemen. Hon upplever att det tar lång tid och att hon inte alltid hinner med att göra 

det arbete hon ska göra i dem. Även detta är ett sätt att släppa på sin prestige, att kunna säga 

det är bättre för verksamheten om vi släpper lite på våra områden. 
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Enhetscheferna berättar även att de har samarbete med flera olika aktörer kring kunderna. Det 

kan vara anhöriga, handläggare, primärvården, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Lisa 

berättar för att underlätta dessa sammankomster brukar hon boka träffar varje halvår med de 

olika personerna runt kunden. Något som hon upplever som ett bra tillfälle för alla att lära 

känna kunden. Marie berättar att hon kan känna frustration om samarbetet med andra aktörer 

inte fungerar så bra, men att hon sedan vänder detta till fundera ut lösningar för att lösa 

problemet. 

 

Samarbete i olika former är något som uppfattas som viktigt för enhetscheferna, detta kan bero 

på att de är ganska ensamma i sitt dagliga arbete. I de olika samarbetsgrupperna får de utbyta 

tankar och idéer med varandra, något som de inte skulle ha lika stor möjlighet att göra om 

dessa grupper inte fanns. Detta kan tolkas som att samarbete mellan enhetscheferna är något 

som motiverar dem i sitt arbete. De kan bolla tankar, idéer, problem och även glädjeämnen 

mellan varandra. De får möjlighet till att hjälpa varandra, något som kan tolkas som att det är 

viktigt för dem är att de känner att de är inte ensamma i sina situationer, någon annan har 

upplevt eller upplever samma situation. Samarbetet med andra aktörer är även det viktigt men 

kanske inte för den egna motivationen, det underlättar arbetet runt kunderna och medarbetarna. 

Om samarbetet inte fungerar så bra så kan det uppstå en frustration men att motivationen inte 

blir mindre för det. Hertzberg et al (1993) menar att sociala relationer inte är en 

motivationsfaktor utan en hygienfaktor. Något som jag inte riktigt håller med om, detta beror 

på vilka relationer det handlar om. Samarbetet med andra aktörer runt kunderna kan tillhöra 

hygienfaktorerna då de skapar en frustration om de inte fungerar och tillfredsställelse om de 

finns. Samarbetet mellan kollegor och nätverksgrupper kan däremot vara motivationsfaktorer, 

enhetscheferna får känna tillhörighet till sina kollegor både inom det egna 

verksamhetsområdet samt andra verksamhetsområdet. I och med dessa grupper får de 

feedback på sitt arbete och får möjlighet till att utvecklas. 

 

Budget 

 

Alla respondenter tog upp ämnen som budget och ekonomi under intervjuerna, en stor del av 

enhetschefernas arbete handlar om budget. Flera av respondenterna berättar att de tycker att det 

är sporrande när budgeten går ihop, att få se ett resultat på att de ansträngningar de har gjort har 

lönat sig. Flera av respondenterna berättar att de upplever att allt hänger ihop, medarbetare, 

kunder och ekonomi, för att kunderna ska få det bra ska medarbetarna ha en bra arbetssituation 
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och för att det ska fungera måste de ha en bra ekonomi. Följande citat från en av intervjuerna är 

talande för detta: 
Man kan ju inte låta personalen gå på alla fyra jämt utan det måste finna 

en dalgång där de kan få hämta andan och få göra andra saker de ligger 

efter med, jag tänker ekonomi som en vanlig privat ekonomi fast det 

handlar om miljoner (Lisa). 

 

Vilket kan tolkas som att det finns en frustration över att inte kunna göra något extra eller 

uppmuntrande för sina medarbetare samt att kunna genomför vissa idéer och förändringar i 

verksamheten, detta på grund av att det inte finns ekonomiska möjligheter. Vilket kan jämföras 

med Herzberg, Mausner och Bloch Snydermans (1993) teori om motivationsfaktorer och 

hygienfaktorer. Att inte ha budget för att göra något extra för medarbetarna skapar ett missnöje 

över att det inte finns men om det fanns skulle det troligtvis inte öka den egna prestationen hos 

enhetscheferna. Att ha ekonomiska möjligheter och att kunna genomföra olika förändringar och 

idéer är en motivationsfaktor då det medför ansvar och utvecklingsmöjligheter. Vilket kan 

jämföras med Herzberg et al, när respondenterna upplevde att de var nöjda med arbetet berodde 

det på faktorer som var relaterade till arbetsuppgifter, bra prestation i sitt arbete samt möjlighet 

till utveckling. Det kan även jämföras med Hackman och Oldman (1980) om att ta initiativ och 

känna ansvar för uppgiften är en del av motivationsprocessen. 

 

Lön  

 

Tre av respondenterna, Siv, Marie och Gun, tog upp lönen under intervjuerna, men de hade lite 

skilda åsikter om lönen som motivationsfaktor. Det ska tilläggas att de tre respondenterna har 

ganska stor skillnad i hur många år de arbetat som enhetschefer men att två av dem ligger i 

åldersgrupperna bredvid varandra, nämligen 41-46 och 47-52. Båda av dem som arbetat längst 

tid uppgav att de tyckte att lönen är för låg genomgående för alla enhetschefer inom 

verksamhetsområdet, men att den inte har en avgörande betydelse för huruvida de blir mer 

motiverade till att arbeta. Den av dem som arbetat kortast tid uppgav att hon upplever att lönen 

har betydelse för den egna motivationen. Mycket av det beror enligt henne själv på att 

skillnaden mellan enhetschefernas lön och medarbetarnas lön inte är så stort medan skillnaden 

mellan verksamhetschefens lön och enhetschefernas lön är ganska stort. Vilket kan tolkas som 

att det inte är kanske just lönen i sig som är den betydande faktorn i det hela utan att det är 

uppskattningen för det utförda arbetet och statusen på yrket som är det avgörande. Något som 
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kan jämföra med Maslows (1987) behovsteori om behovet av status och prestige, att individen 

har ett behov av att känna sig uppskattad både från andra och för den egna självkänslan. Att 

inte alla respondenter tagit upp lönen under intervjuerna kan tolkas som att den inte är 

avgörande för motivationen. Vilket kan jämföras med Hertzbergs et al (1993) teori om att 

lönen är en hygienfaktor, ökar lönen ökar inte prestationen automatiskt med det, men skulle 

lönen vara låg eller löneförhöjningen utebli eller är låg skapar detta ett missnöje. Något som 

även kan jämföras med Coleman-Selden och Brewer (2000), de kom fram till i sin studie att 

belöning och utförande ökar arbetstillfredsställelsen som i sin tur ökar engagemanget för 

organisationen. Vilket kan förklaras med om lönen höjs leder detta inte till högre motivation 

men det ger en högre tillfredsställelse samt att engagemanget för organisationen ökar.  

 

Tid 

 

Under intervjuernas gång kom det fram att tid är en bristvara och mycket av arbetet handlar om 

att prioritera vad som ska utföras. Något som även Nordström (2000) tar upp, författaren 

skriver att olika arbetsuppgifter delar upp tiden och flera av dem behöver utrymme för 

reflektion samt utrymme för samarbete med andra aktörer. Följande citat från intervjuerna 

belyser detta: 

 
Vi gjorde en arbetsmätning, vi skulle egentligen göra en hel vecka men 

jag var borta så jag kunde bara göra två dagar, det var en måndag 

morgon det jag tänkt göra blev inte utan jag fick pratat i telefonen hela 

den dagen. (Gun) 

 

 Samtliga respondenter säger att de måste göra prioriteringar varje dag. En av dem, Lisa, säger 

att det jag inte måste göra idag eller har tid att göra får jag göra imorgon. Gun tycker att det är 

svårt att hinna med allt hon ska göra. Några av respondenterna uppger att de arbetar övertid, 

men det är inget problem. Det som är svårt är att få tid att ta ledigt. 

 

En av respondenterna upplever det frustrerande när det kommer arbetsuppgifter som hon 

upplever att hon dubbelarbetar med. Till exempel när hon ska göra en inventering över hur 

många datorer hon har i sin verksamhet. Respondenten upplever detta arbete som slöseri med 

tid, dock är det inte så ofta de får dessa arbetsuppgifter. Flera av respondenterna pratar även om 

vikten att kunna säga nej och se vems arbete och ansvar är det här, är det min uppgift att utföra 
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det eller är det någon annans. För att utföra ett arbete som egentligen är någon annans ansvar 

medför att du gör av med din tid på något som du inte behöver. Lisa säger under vårat samtal 

om tid detta: 
 

Man kan inte göra saker för att vara snäll, det enda som händer är att du 

får tre gånger så mycket jobb.  (Lisa) 

 

En av respondenterna berättar att hon har hjälp av en assistent med administrativt arbete, 

exempelvis att lägga in olika frånvaroorsaker samt löner i det lönesystem de arbetar i. Detta är 

något som hon upplever som en avlastning i sitt dagliga arbete, vilket medför att hon får tid att 

göra annat arbete. Under några intervjuer berättar respondenterna om vikten att planera in hål i 

schemat, det är extra viktigt under de perioder då det händer mycket samtidigt just för att få 

struktur, för att det inte ska bli dubbelbokningar och tid för förberedelse samt reflektion. Tid är 

som analysen tyder på något som respondenterna är väldigt rädda om. En talade sak för detta 

är, när en av respondenterna kontaktades för att fråga om hon var intresserad av att delta i 

studien, hon var först tveksam då hon trodde att det skulle ta längre tid men när hon fick veta 

att det handlade om en intervju som tar ungefär en timme så tyckte hon att hon hade tid att 

ställa upp. Att kunna strukturera upp sin tid och prioritera är något som analysen visar att de 

som arbetat längre tid har större rutin på att göra. Men att ha ont om tid är inget som tyder på 

något som sänker motivationen hos enhetscheferna. Tid verkar vara något som påverkar arbetet 

men inte motivationen, vilket kan jämföras med Herzberg, Mausner och Bloch Snydermans 

(1993) hygienfaktorer. De skapar inte motivation om de finns men tillfredsställelse eller 

missnöje. 
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Avslutande diskussion 
 

Syftet med den här studien är att belysa arbetsmotivationen utifrån enhetschefers egna 

perspektiv. Studien visar att vad en person upplever som stimulerande i arbetet kanske någon 

annan upplever som mindre stimulerande. Vilket troligtvis har att göra med att det är olika 

personer med olika intressen och fallenhet för de olika arbetsuppgifterna. Studien tyder på att 

ingen av respondenterna upplever sina arbetsuppgifter eller sin yrkesroll som mindre 

stimulerande i stort utan det handlar om delar av arbetet. Enligt analysen är att det genom sina 

olika träffar enhetscheferna sporrar varandra i arbetsuppgifterna, de ger varandra feedback och 

stöttar varandra i arbetet. Studien tyder på att de känner en trygghet i detta, vilket säkert 

motiverar dem i sitt arbete, då de har möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll (jfr. Rantz, et al, 

1996). Att uppnå resultat i sitt arbete är en motivationsfaktor enligt analysen, det spelar ingen 

roll om det har att göra med kunder, medarbetare eller budget. Är utfallet av arbetet bra 

motiverar det till att fortsätta arbeta i den riktningen, det blir en bekräftelse på att arbetet man 

utfört är bra. Att uppnå resultat i arbetet kan upplevas vara ett synligt mått på hur bra eller 

mindre bra arbetet är utfört. Bra resultat är en motivation till att fortsätta att arbetat i den 

riktningen. Detta kan jämföras med Maslows (1983) teori om att individen har ett behov av att 

nå uppskattning för vad hon/han har gjort, både för den egna självkänslans skull och för andras 

uppskattning av vad individen har utfört. Det kan även jämföras med Hertzberg et al (1993), de 

kommer fram till att bra prestation i arbetet är en motivationsfaktor. Även Hackman och 

Oldham (1980) har i sin teori att kunskap om de faktiska resultaten av arbetet är en del i 

motivationsprocessen. Tid är dock ingen motivationsfaktor enligt analysen, alla respondenterna 

får prioritera sin tid varje dag, men studien visar att de som arbetat längre tid har större rutin på 

att prioritera och kanske gör det med en större säkerhet.  

 

Lönen är ett ämne som det ofta diskuteras om, studien visar inte att den är en 

motivationsfaktor i sig. Det kan skapa missnöje hos enhetscheferna att den är låg men det har 

ingenting med deras arbetsmotivation att göra, men kanske skulle de känna större uppskattning 

för sitt arbete om lönen var högre, vilket även möjligtvis skulle medföra att enhetscheferna 

skulle känna större engagemang för organisationen (jfr Coleman-Selden och Brewers, 2000). 

Något som däremot kan vara motiverande är att ha budget för att genomföra olika idéer och 

förändringar i verksamheterna. Detta har att göra med utveckling, ansvar och resultat, att få 

känna att det här har jag utfört och det blev bra. Att få budget till att göra något roligt med 
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medarbetarna är däremot inget som enligt analysen är en motivationsfaktor, troligtvis blir 

enhetschefernas egen prestation inte högre om de har budget till att göra detta, men däremot 

kan det vara så att de känner en större tillfredsställelse i sin yrkesroll om de har möjlighet att 

uppmuntrar medarbetarna. Studien tyder även på att en av de största motivationsfaktorerna är 

att få känna ansvar över sina verksamheter. Att enhetscheferna har friheten att själva utarbeta 

olika strategier för hur de ska uppnå organisationens mål. Analysen tyder på att ingen av 

respondenterna skulle välja att arbeta kvar i en organisation som är alltför styrande. Enligt 

analysen är även relationen till närmaste chefen en viktig motivationsfaktor, att denne är 

stöttande, lyhörd och tillgänglig är något som alla respondenterna tar upp. Troligtvis skulle det 

vara ganska påfrestande för motivationen att arbeta med en chef som inte ser och bekräftar 

sina medarbetare. 

 

Avslutningsvis kan det hela summeras med att studien visar att vad som motiverar enhetschefer 

i sitt arbete är: ansvar, utveckling, samarbete, att de får stöd av närmaste chefen samt att denne 

är tillgänglig och resultat av sina prestationer. 
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Bilaga 1 

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 

Arbetsmotivation är ett omdebatterat ämne; vad det är som motiverar oss till att arbeta och hur 

motivationen kan påverkas. Därför är det intressant att studera arbetsmotivationen hos olika 

personalgrupper. Syftet med den här studien är att belysa arbetsmotivationen utifrån 

enhetschefers egna perspektiv. Denna förfrågan gäller intresse av deltagande i intervju. 

   Jag har fått tillgång till ditt namn via verksamhetschefen för ditt verksamhetsområde. Du har 

blivit utvald att delta enligt ett urvalskriterium bestående av antal år i yrket samt ålder. 

Deltagandet är frivilligt och om du önskar avbryta kan du göra det utan att ange skäl. Intervjun 

kommer att behandla frågor om hur du upplever din arbetsmotivation samt hur din roll som 

enhetschef ser ut. Intervjun kommer att ta ungefär en timme och den spelas in på band.  

   De uppgifter som kommer fram under intervjun kommer bara jag och min handledare att ha 

tillgång till under arbetets gång, och när studien är klar kommer banden att förstöras. I studien 

kommer namn och situationer att ändras, så det inte kommer att framgå vilken kommun eller 

vilken/vilka verksamhetsområden som undersökts. Ingen som deltar i studien kommer att 

kunna identifieras.  

  Jag kommer att inom några dagar efter att du fått detta brev att kontakta dig för att se om 

intresse finns att delta i studien. 

   I mitten av januari kommer studien att vara klar och tillgänglig via Luleå tekniska 

universitets hemsida http://epubl.ltu.se . 

   Har du frågor och funderingar angående studien, kontakta mig via min e-post eller ring. 
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