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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetare inom hemtjänsten i en 

Mellansvensk kommun i Sverige attraherades till en arbetsplats, vad som motiverade dem i 

arbetet samt vad som motiverade dem till att stanna kvar på arbetsplatsen. Ett ytterligare syfte 

var att kunna belysa medarbetarnas upplevelser kring detta i förhållande till hur de olika 

aktörerna inom hemtjänsten arbetade med att attrahera, motivera och behålla sin personal. Nio 

semi-strukturerade interjuver genomfördes med hemtjänstpersonal från fem aktörer. 

Materialet analyserades med hjälp av en induktiv tematisk analys. Ur analysen framkom fyra 

temaområden: Kundens betydelse, En känsla av trygghet, Det goda ledarskapet samt Att bli 

uppskattad. I studien framkom att den viktigaste faktorn för att attraheras till en arbetsgivare 

var arbetsgivarens goda rykte. Den viktigaste faktorn för vad som motiverade deltagarna i 

arbetet var kundkontakten och de viktigaste faktorerna till varför deltagarna stannade kvar var 

arbetsgivarens bemötande och erbjudandet om en tillsvidareanställning. 
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Abstract 

 

Title: To attract, motivate and choose to stay – A qualitative study in home care services 

The aim of this study was to investigate how employees in home care services in a 

municipality in central Sweden was attracted to a workplace, what motivated them to work, 

and what motivated them to remain in the workplace. A further aim was to highlight the 

employees' experiences of this in relation to how the various companies in home care worked 

to attract, motivate and retain their staff. Nine semi-structured interviews were conducted with 

home care staff from five companies. Data was analyzed by an inductive thematic analysis. 

The analysis revealed four thematic areas: Customer significance, A sense of security, Good 

leadership, and To be appreciated. The study revealed that the most important factor to be 

attracted to an employer where the employer's reputation. The most important factor for what 

motivated the participants at work was customer relationship and the main factors why 

participants chose to remain was the employer's treatment and a permanent employment. 
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Förord 

Inledningsvis vill vi tacka alla deltagare som valt att ställa upp i studien samt ett stort tack till 

de aktörer som visat engagemang och möjliggjort detta. Vi vill även rikta ett tack till vår 

handledare Eva Boman som väglett oss och under studiens gång bidragit med värdefulla råd.  

 

Maj, 2016  

Amanda Hedqvist och Johanna Johansson 
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Introduktion 

År 2008 infördes Lagen om Valfrihetssystem (SFS 2008:962) i Sverige som gav privata 

vårdföretag möjlighet att etablera sig på den marknaden och erbjuda tjänster i konkurrens 

gentemot mot kommunen och landstinget. Idag finns en hög konkurrens om vårdtagare inom 

hemtjänsten vilket har bidragit till att de anställdas arbetsförhållanden har påverkats, i viss 

mån negativt då exempelvis arbetsbelastningen har ökat (Svensson, 2015, 17 december). De 

nämnda problemen inom hemtjänsten till följd av en ökad konkurrensutsatthet har lett till ett 

medialt intresse och är idag ett högst aktuellt problem. Det är en bransch som kännetecknas av 

pressade arbetssituationer, hög arbetsbelastning och ett stressigt och många gånger slitsamt 

arbete (Arbetsmiljöverket, 2014). Det här låg till grund för denna studies intresse då syftet var 

att undersöka hur medarbetare inom hemtjänstbranschen attraherades till en arbetsplats, vad 

som motiverade dem i arbetet och vad som motiverade dem till att stanna kvar på 

arbetsplatsen. 

Tidigare forskning har visat att anställda med låg motivation till arbetet endast använde 

20-30 procent av sin kapacitet jämfört med de som hade en stark motivation som använde 80-

90 procent av sin kapacitet (Achim, Dragolea & Balan, 2013). Det indikerar att företag 

behöver arbeta med att motivera sina anställda för att generera mer välmående och 

högpresterande medarbetare inom organisationen. Wiley (1995) studerade också vad som 

motiverar medarbetare i arbetet och menade att arbetsmotivation var viktigt för företag att 

förstå, för att på så sätt nå framgång och tillväxt inom en organisation. Wileys resultat (1995) 

visade också att fem stycken motivationsfaktorer var de mest motiverande för deltagarna i 

studien. De fem starkaste var bra lön, uppskattning för utfört arbete, anställningstrygghet, 

karriärsutveckling och ett intressant arbete.  

Tidigare studier har visat att det fanns en tendens hos människor att söka sig till yrken 

där de hade möjlighet att göra en positiv skillnad i andra människors liv. Därför arbetar 

organisationer idag ofta med att motivera sin personal genom att definiera arbetet i termer av 

att göra skillnad för samhället i stort eller för andra människor (Grant, 2007; Ruiz-Quintanilla 

& England, 1996). Medarbetare som definierade sitt arbete som ansvarsfullt gentemot 

samhället, som kände samhörighet och hjälpte andra människor menade Ruiz-Quantilla och 

England (1996) hade en större benägenhet att motiveras i sitt arbete än de som inte 

definierade sitt arbete så.  
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Employer branding 

Att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare blir allt viktigare och organisationer som på ett 

effektivt sätt kan kommunicera sina sanna styrkor som arbetsgivare externt har störst 

sannolikhet att locka till sig de mest eftertraktade medarbetarna (Chhabra & Sharma, 2014; 

Figurska & Maturska, 2013; Moroko & Uncles, 2008). Ett begrepp som allt fler företag 

arbetar med är deras ”Employer brand” närmare bestämt arbetsgivarvarumärke. Den första 

tydliga definitionen på employer branding kom 1996 och löd ” the package of functional, 

economical and psychological benefits provided by employment, and identified with the 

employing company” (Barrow & Mosley, 2005, s. 17). Översatt så handlar employer brand 

om de funktionella, ekonomiska och psykologiska förmåner som ingår och förknippas med en 

anställning hos en specifik arbetsgivare. Employer branding ses som ett verktyg i att etablera 

en identifierbar och unik företagsidentitet för att kunna visa på slagkraftiga egenskaper och 

förhållanden gentemot dess konkurrenter, detta för att kunna attrahera de bästa talangerna till 

företaget (Backhaus & Tikoo, 2004; Moroko & Uncles, 2008). Fenomenet employer branding 

kan delas in i två processer nämligen extern och intern employer branding. Extern employer 

branding syftar till extern marknadsföring av företagets employer brand till potentiella 

medarbetare och intern employer branding handlar om att få befintliga medarbetarna att åta 

sig företagets värderingar och organisatoriska mål (Backhaus & Tikoo, 2004). Employer 

branding handlar om att attrahera och rekrytera, men även att aktivt arbeta med intern 

employer branding för att få medarbetarna att identifiera sig med företaget vilket i sin tur 

skapar lojalitet och engagemang gentemot arbetsgivaren (Bergström, Bomenthal & Crothers, 

2002; Figurska & Maturska, 2013; Wilden, Gudergan & Lings, 2010). Att medarbetarna 

identifierar sig med företaget är av särskild vikt i serviceyrken där medarbetarna levererar 

varumärkets tjänster och värderingar externt till kund (Punjaisri, Evanschitzky & Wilson, 

2009). För att medarbetare ska kunna identifiera sig och engagera sig i varumärket krävs att 

arbetsgivaren har en starkt inarbetad identitet och ett tydligt budskap (Mosley, 2007). 

Medarbetare som identifierar sig med varumärket är även ett sätt att locka till sig nya 

medarbetare, om företaget har ett attraktivt employer brand blir de befintliga medarbetarna 

ambassadörer för företaget och talar gott om sin arbetsgivare (Maxwell & Knox, 2009). En 

medarbetares engagemang, attityd och prestation gentemot företaget påverkas av hur väl det 

psykologiska kontraktet stämmer överens mellan arbetsgivare och medarbetare (Miles & 

Mangold, 2004; Schalk & Roe, 2007). Det psykologiska kontraktet är ett subjektivt mentalt 

kontrakt mellan en arbetsgivare och en arbetstagare där individens uppfattning bygger på en 

tro att kontraktet och dess innehåll är ömsesidigt (Rousseau, 2001). Om kontraktens innehåll 
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överensstämmer ökar möjligheten att forma medarbetarna till starka ambassadörer för 

företaget (Miles & Mangold, 2004; Schalk & Roe, 2007). 

 

Arbetsmotivation 

Motivation bland arbetstagarna är grundläggande för att en organisation ska vara 

välfungerande. Om en organisation misslyckas eller inte har förmågan att motivera sina 

anställda så kan inte arbetstagarnas fulla potential utnyttjas. En central del inom 

organisationer bör därmed vara att jobba med att motivera de anställda (Islam & Ismail, 

2008). Det finns olika teorier kring motivation och åsikterna kring vilka motivationsfaktorer 

som är viktigast för människor är delade.   

Maslows behovsteori och Herzbergs två faktorteori är två välkända teorier inom 

motivation samt arbetsmotivation. Maslows teori beskrivs av Granberg (2011) som en 

klassisk allmän motivationsteori medan Kaufmann och Kaufmann (2010) anser att de fem 

nivåerna går att överföra till arbetslivssammanhang. I detta sammanhang skulle de fem 

nivåerna i Maslows behovsteori exempelvis innefatta en lön som gör det möjligt att 

tillfredsställa basala behov, en trygghet i att ha ett arbete att gå till, ett välfungerande socialt 

samspel, uppskattning och en chans att utvecklas och nå full kapacitet kompetensmässigt. De 

olika behoven bör i rangordning vara tillfredsställda innan nästa behov får ta plats (Kaufmann 

& Kaufmann, 2010). Herzbergs tvåfaktorteori grundar sig i arbetsmotivation och beskriver 

arbetstillfredsställelse respektive missnöje. De fem faktorerna som antas motivera människor 

till arbete är prestation, erkännande, arbetsuppgifter, ansvar och utvecklingsmöjligheter. De 

fem faktorer som istället uppkom som faktorer som skapar missnöje är personalpolitik, 

arbetsledningens skicklighet, arbetsvillkor, lön och fysisk miljö. Herzberg menar att om man 

arbetar med att förbättra de faktorer som gör personalen missnöjda så ökar inte motivationen 

utan det är enbart missnöjet som minskar. För att höja motivationen och engagemanget hos de 

anställda så måste man även arbeta med de fem faktorer som visats påverka den upplevda 

arbetstillfredsställelsen (Granberg, 2011). 

Deci och Ryans (2000a) Self-determination Theory (SDT) utgår från att motivation kan 

delas i en ren avsaknad av motivation, yttre motivation samt en inre motivation. Deci och 

Ryan (2000a) menar att den inre motivationen handlar om hur människor motiveras till att 

göra en specifik aktivitet genom att se till sitt eget intresse och vad som tillfredsställer mest. 

Den yttre motivationen menar de handlar om att människor utför en aktivitet för att få en 

extern belöning, komplimanger eller för att undvika bestraffning. Ett stort fokus för Deci och 

Ryan (2000b) har varit att genom SDT ge ett mer differentierat förhållningssätt till motivation 
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genom att undersöka i vilken grad individers handlingar är kontrollerande eller 

självbestämmande. Variationen av dessa påverkar huruvida det är inre eller yttre motivation 

som styr ett beteende. Enligt Deci och Ryan (2008) kan den yttre motivationen delas in i både 

en kontrollerande och en självbestämmande reglering. Den kontrollerande regleringen innebär 

att individer kan känna en viss press utifrån eller inifrån sig själva att utföra en uppgift eller 

att tänka och agera på ett visst sätt. Graden av självbestämmande benämns även som den 

autonoma motivationen och innebär att individer känner att de kan identifiera sig med 

uppgiften och känna att uppgiften är tillfredsställande och viktig.  Den kontrollerande yttre 

motivationen utgörs enligt Deci och Ryan (2000c) av extern och introjicerad reglering.  

Extern reglering har lägst inslag av eget självbestämmande och kännetecknas av att individen 

motiveras genom externa belöningar och straff. Introjicerad reglering har en något högre nivå 

av självbestämmande och strävar efter att via ett godkännande av självet undvika skuld och 

ångest. Den självbestämmande yttre motivationen däremot utgörs av identifierad och 

integrerad reglering och kännetecknas av individens valfrihet. Identifierad reglering syftar till 

att aktivitetens betydelse har identifierats som värdefull och viktig hos individen. Integrerad 

reglering är den högsta graden av självbestämmande yttre motivation och innebär att 

individens beteenden är självvalda och sker med hänsyn till egna behov och värderingar. 

Skillnaden mellan integrerad reglering och inre motivation är att handlingen inte enbart utförs 

för aktivitetens skull utan med ett syfte att beteendet ska generera något (Deci & Ryan, 

2000c).  SDT menar att människor uppnår full inre självbestämmande motivation då de tre 

medfödda behoven kompetens, autonomi och samhörighet är uppfyllda.  De här tre behoven 

menar de är grundläggande för personligt välbefinnande och för social utveckling (Deci & 

Ryan, 2000b). En känsla av kompetens uppnås genom att lyckas med en uppgift och därmed 

känna att man har den kompetensen som krävs för att klara uppgifter man ställs inför (Deci & 

Ryan, 2000a). Känslan av autonomi uppnås genom att människor självständigt får välja hur de 

ska agera och tänka samt att själv kunna påverka och fatta beslut, det vill säga att individer får 

kontroll över sina egna val (Deci & Ryan, 2000b). Den upplevda autonomin kan främjas 

genom att minimera press och skapa en stöttande miljö för egna val (Teixeira, Carraça, 

Markland, Silva & Ryan, 2012). Känslan av samhörighet uppnås genom relationer med andra 

människor eller organisationer som leder till gemenskap, lojalitet och trygghet. Att känna 

samhörighet inom en arbetsgrupp är fördelaktigt för en organisation då samhörigheten är 

viktig för det personliga välbefinnandet hos individer (Deci & Ryan, 2000c). Studier har visat 

att känslan av autonomi och kompetens är de två motivationsfaktorer som har den största 

påverkan på vår inre motivation, men Deci och Ryan (2000c) menar att samhörigheten 
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ändock är viktig för att uppnå full inre motivation. Enligt SDT kan sociala händelser såsom 

feedback antingen främja eller hämma medarbetares yttre motivation i arbetet då den positiva 

feedbacken främjar och den negativa feedbacken hämmar. Möjlighet till självbestämmande i 

arbetet samt stimulerande arbetsuppgifter kan främja inre motivationen hos individer såväl 

som att hot, strama deadlines och materiella belöningar ofta minskar den inre motivationen då 

det upplevs kontrollerande (Deci & Ryan, 2000a).  

 

Föreliggande studie 

Nedan redovisas de fem aktörerna som ingått i studien. 

Aktör 1. Aktören har ca 60 anställda och 112 kunder inom kommunen. Aktören 

förklarar att de för närvarande ser tendenser till en ökad personalomsättning i samband med 

ökad konkurrens från andra aktörer. Deras vision är att leverera en individanpassad service till 

kunderna och de lägger stor vikt på att erbjuda kontinuitet i omsorgen för att personalen ska 

kunna bygga upp förtroende och trygghet hos kunderna. De erbjuder även finsktalande 

hemtjänst till deras kunder. Aktören har inte tidigare behövt annonsera efter personal men har 

nu börjat söka personal genom Arbetsförmedlingen då konkurrensen upplevs ha ökat. Aktören 

erbjuder i tillägg till de utbildningar som kommunen erbjuder även informationstillfällen om 

exempelvis psykisk ohälsa och demens för sina anställda. Aktören lägger fokus på att 

cheferna ska finnas tillgängliga och vara lyhörda gentemot de anställda och tror att det är en 

faktor som bidrar till trivsel hos dem.  

Aktör 2. Aktören har ca 225 stycken anställda medarbetare inom hemtjänsten och ca 

1000 kunder i kommunen. De beskriver sin personalomsättning som låg bland de personer 

som är tillsvidareanställda men att det för timvikarierna råder en hög personalomsättning. 

Aktören annonserar tjänster internt, via Arbetsförmedlingen samt är ute på vårdskolor för att 

visa upp sig och locka med erbjudanden.  Hos aktören går hemtjänstpersonalen som 

timanställda i 700 dagar innan en tillsvidareanställning erbjuds. Aktören strävar efter att aktivt 

visa upp sig som arbetsgivare på sociala medier. Aktören erbjuder anställningstrygghet och 

lockar med att de är en stor organisation där det finns möjligheter för intern omplacering om 

de anställda vill prova något nytt. De erbjuder interna utbildningar till deras medarbetare. Som 

medarbetare kan man vara med och påverka sitt arbete inom vissa ramar, som eventuellt 

önskemål om kund eller mindre påverkan på schemat. 

Aktör 3. Aktören har 20 stycken anställda och har ca 50 kunder i kommunen. De har en 

låg personalomsättning och tror att det som utmärker dem som arbetsgivare är att de är ett litet 

företag som erbjuder en familjär stämning bland de anställda. Deras vision är att leverera den 
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absolut bästa hemtjänsten till deras kunder och med rätt personal som grund och med 

flexibilitet, kontinuitet och service som riktlinjer så är det något som de försöker göra varje 

dag. De menar att personalen är deras största tillgång och därför läggs stor vikt vid 

rekryteringar och utbildning av deras medarbetare. Aktören erbjuder sin personal att delta i 

olika internutbildningar som kommunen tillhandahåller. Genomgångar mellan chefer och 

personalen är ett vanligt inslag i deras arbete. En viktig faktor för att personalen ska trivas är 

den kontinuerliga kontakten mellan personal och chefer inom företaget och att personalen ska 

känna sig delaktiga även i det organisatoriska arbetet. 

Aktör 4. Aktören har 11 stycken anställda och drygt 22 kunder i kommunen. De har en 

väldigt låg personalomsättning och menar att det finns en del saker som de gör och som de 

anser är viktiga för att behålla personalen inom företaget. Exempelvis som att vara lyhörda 

gentemot medarbetarna, uppfylla medarbetarnas önskemål kring schemaläggning, erbjuda 

bättre lön än hos andra aktörer samt ge de anställda snygga arbetskläder och bra bilar. 

Värdegrunden för företaget är rutin, ansvar, service samt kompetens och dessa ligger till 

grund för deras rekryteringar. Företaget letar personal som inte bara går till jobbet för lönens 

skull utan vill ge den bästa servicen, som är kompetent och är beredd att ta stort ansvar 

gentemot deras kunder. De har aldrig annonserat efter personal utan personalen har sökt sig 

dit självmant. En familjär stämning på arbetsplatsen anses viktigt och det är något som de 

försöker arbeta med och bibehålla i den utsträckning som det går. Personalen är deras främsta 

tillgång och varje medarbetare ges möjlighet att gå internutbildningar inom exempelvis hjärt- 

och lungräddning för att vidareutvecklas i arbetet.  

Aktör 5. Aktören har 29 stycken anställda och 30 kunder i kommunen. Majoriteten av 

deras kunder är från Somalia och Irak vilket resulterar i en efterfrågan på personal med 

specifika språkkunskaper. Detta är utmärkande för den här aktören då de erbjuder vård och 

omsorg på kundens eget hemspråk vilket innebär att alla medarbetare talar flera olika språk 

för att kunna kommunicera med kunderna på det språk som efterfrågas. Personalomsättningen 

har varierat då flertalet av företagets anställda slutat på grund av studier. De har en 

värdegrund som utgår från kontinuitet och trygghet och verkar för att ge ett bra bemötande till 

varje kund. De fokuserar på att skapa en bra relation mellan deras medarbetare och deras 

kunder, där kontinuitet är en viktig faktor.  

 

Syfte och frågeställning  

Syfte. Syftet med studien var att undersöka hur medarbetare inom hemtjänsten i en 

mellansvensk kommun attraherades till en arbetsplats, motiverades i det dagliga arbetet och 
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vad som påverkade valet att stanna kvar på arbetsplatsen. Ett ytterligare syfte var att belysa 

medarbetarnas upplevelser kring detta i förhållande till hur de olika aktörerna inom 

hemtjänsten arbetade med att attrahera, motivera och behålla sin personal.   

 

Frågeställningar. 

- Vad upplever medarbetarna har påverkat valet av arbetsgivare? 

- Hur upplever medarbetarna att de motiveras i det dagliga arbetet?  

- Vilka faktorer upplever medarbetarna har påverkat valet att stanna kvar hos 

arbetsgivaren?  

Metod 

Urval och deltagare  

En intervjustudie med nio deltagare från fyra privata och en offentlig aktör genomfördes. 

Samtliga nio deltagare var kvinnor och titulerade sig som undersköterskor eller vårdbiträden. 

Deltagarna var uppskattningsvis i ålder mellan 20-55 år. Ett urvalskriterium togs fram med 

förhoppningen att valet av arbetsgivare skulle finnas närmare till hands hos de relativt 

nyanställda medarbetarna. Urvalskriteriet var att deltagarna skulle ha förvärvat sin anställning 

under de senaste 3-36 månaderna. I tillägg till intervjuerna så genomfördes diskussioner med 

en eller flera personer i ledningen hos de fem aktörerna som deltog i studien, det för att samla 

in bakgrundsinformation om aktörerna. Samtliga aktörer var godkända utförare av hemtjänst 

inom kommunen och dessa finns redovisade under introduktionsavsnittet. Ytterligare tre 

aktörer kontaktades men valde att tacka nej till ett deltagande i studien.   

 

Datainsamlingsmetod och material 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semi-strukturerad intervjuguide (se bilaga 2). 

Intervjuguiden behandlade i huvudsak frågor rörande inre och yttre motivation samt employer 

branding. Beroende på hur intervjun fortlöpte så ställdes följdfrågor samt frågor om 

förtydliganden av vissa svar. Intervjuerna spelades in med hjälp av två diktafoner för att 

minska risken för eventuella komplikationer med de inspelade filerna. Efter transkribering 

raderades de inspelade filerna. 

 

Tillvägagångssätt 

Inför den här studien söktes varje aktör inom hemtjänsten upp via kommunens hemsida där 

information om varje godkänd aktör fanns med. Aktörerna valdes ut avseende deras 

värdegrund och vision varpå de utvalda aktörerna kontaktades så att vi kunde presentera 
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studien och dess upplägg. Varje aktör väckte frågan i arbetsgruppen om vilka som var 

intresserade av att ställa upp i studien. Sedan skickades ett informationsbrev ut till respektive 

aktör som vidarebefordrade informationsbrevet till de medarbetare som valt att delta i studien 

(se bilaga 1). Informationsbrevet innehöll information kring studien och dess syfte samt etiska 

överväganden. Datum för intervjuerna bestämdes utifrån vad arbetsgivarna och medarbetarna 

önskade. Alla deltagare fick genomföra intervjun på arbetstid och dessa genomfördes i 

enskilda rum på respektive arbetsplats där en diskussionsstund med arbetsgivarna 

genomfördes i anslutning till dessa intervjuer. Vid intervjutillfället så informerades deltagarna 

om att det inte fanns några rätta eller fel svar utan att det var deltagarnas personliga 

upplevelser som var det viktiga. Vidare förklarades studiens syfte, att intervjun skulle spelas 

in med diktafon som ljudupptagningsmetod, att deltagandet var konfidentiellt samt att 

deltagarna var frivilligt. Varje intervju pågick mellan 20-40 minuter vardera. Båda författarna 

närvarade vid alla intervjuer, varav den ena höll i intervjun och den andra förde anteckningar. 

 

Dataanalys 

Materialet som framkom under intervjuerna har sammanställts och transkriberats efter varje 

intervju. För att få stöd vid transkriberingen av materialet fördes under intervjuerna 

anteckningar. Intervjuerna analyserades genom en induktiv tematisk analys. Analysen 

genomfördes i följande steg: ordagrann transkribering av vårt insamlade datamaterial, 

genomgång och notering av all relevant information som framkommit vid intervjuerna samt 

sorterat ut olika teman, inledningsvis enskilt sedan tillsammans (Hayes, 2000). De likheter 

som hittats i svaren från deltagarna har sedan delats in i övergripande teman samt underteman. 

 

Etiska överväganden 

Inför varje intervju fick deltagarna ta del av information kring studien, syftet med studien, hur 

studien var utformad samt vilka vi var som genomförde studien. De fick även information om 

att deltagandet var frivilligt samt att de informerades om att de hade möjlighet att avbryta 

intervjun när som helst utan någon förklaring till varför. Deltagarna fick information om att 

all insamlat material, både det skriftliga och det inspelade, behandlades konfidentiellt. Vidare 

informerades de även om att konfidentialitet råder i resultatet i studien samt att 

ljudupptagningen skulle raderas efter färdigställandet av transkriberingen.  
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 Resultat 

För att få svar på studiens frågeställningar så har resultatet utifrån analysen delats in i fyra 

olika teman som beskriver vad deltagarna upplevde var viktiga faktorer för att attraheras till 

en arbetsplats, motiveras i arbetet och stanna kvar hos arbetsgivaren. De teman som ur 

analysen framkom var Kundens betydelse, En känsla av trygghet, Det goda ledarskapet samt 

Att bli uppskattad. Detta finns illustrerat i Figur 1. Under analysen har även underteman 

framkommit som belyser essensen av de olika huvudtemana.  

 

 

 

 

 

Figur 1. De fyra teman som framkom under analysen. 

 

Kundens betydelse 

Ett tema som framkom vid analysen är Kundens betydelse. Inom detta tema så har två 

underteman tagits fram som belyser deltagarnas upplevelser av kundens betydelse. Dessa 

underteman är En stark anknytning till kunden samt Att kunna ge det lilla extra.  

 

En stark anknytning till kunden. Att känna samhörighet till kunderna och få en 

vänskaplig relation till dem var det flera av deltagarna som ansåg som en bidragande 

motivationsfaktor till varför de arbetar inom hemtjänsten. Under intervjuerna framkom att 

närheten och gemenskapen till kollegorna på arbetsplatsen inte upplevdes särskilt 

motiverande utan att det istället var kunderna som fyllde den kvot av gemenskap som de 

kände att de behövde i sitt arbete. De värdesatte det personliga mötet med kunderna och trots 

att det ingick i deras arbete att besöka dem så blev arbetet istället som en trevlig stund och 
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genererade en nära relation mellan dem och kunderna ”Man har ju en relation till alla. Det är 

nästan som att åka och hälsa på sin farmor.” 

För att få en bra gemenskap till kunderna så menade deltagarna att det behövdes en 

kontinuitet i arbetet. De har med kontinuitet syftat till att personalen har vissa kunder som 

man kontinuerligt besöker och som man ibland även har mer ansvar för. De ansåg att arbete 

inom uppdelade områden var positivt då det bidrog till högre kontinuitet och därmed en 

starkare anknytning till kunderna. De belyste även att kontinuitet var minst lika viktigt för 

kundernas skull, då kunderna behövde hjälp med privata saker som exempelvis hantering av 

värdesaker och intimhygien. Med anledning av detta upplevde deltagarna att det var extra 

viktigt att de som personal byggt upp ett förtroende och en tillit hos kunden och att kunden 

inte behövde träffa allt för många nya personer.  

 

Kontinuiteten är positivt för alla egentligen framförallt för kunden, att de kommer 

samma människor så att de känner sig trygga. 

 

Många av deltagarna såg brister hos arbetsgivare som av olika anledningar inte arbetade 

med kontinuitet och upplevde att kontakten med kunderna var något man då gick miste om. 

Därför var det viktigt för dem att när de sökte nytt arbete försöka hitta en arbetsgivare som 

värdesatte kontinuiteten och kunden. Detta på grund av att både deltagarna och kunderna 

uppskattade den gemenskapen som skapades genom att kontinuerligt träffas.  

 

Jag har bekanta som jobbar åt andra företag men här hade de sitt fokus på kontinuitet 

så då tänkte jag att jag provar. 

 

Att kunna ge det lilla extra. Vikten av att göra något bra för en annan människa 

betonades flertalet gånger under intervjuerna när kunderna nämndes. Att hjälpa andra 

människor till en bättre vardag och att se dem utvecklas upplevde några av deltagarna var det 

som var mest motiverande i deras arbete och ett skäl till varför de gick till jobbet.  

 

Att man gör något för dem och ofta är de väldigt tacksamma över det, och att vara en 

sådan medmänniska tycker jag är väldigt positivt. 

 

Deltagarna upplevde att resultatet av arbetet med kunderna innebar passion och 

engagemang i arbetet vilket bidrog till en vilja att göra skillnad för de äldre som ibland har 
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problem med att klara tillvaron. De betonade att känslan av att komma hem efter en arbetsdag 

då man har hjälpt andra människor var fantastisk och att man växt som individ då man hjälpt 

andra i arbetet ”Det är kunderna som motiverar mig, att man märker att man gör skillnad.” 

Nästan alla deltagare upplevde att de kunde styra sin egen arbetsdag även om de i första 

hand var tvungna att ta hänsyn till kundernas önskemål och behov. Många nämner att de 

motiverades av att kunna vara flexibla och få möjligheten att göra det lilla extra för en kund 

som att ge lite massage, gå ett ärende eller att sitta ned och prata en stund. Att de fick 

möjligheten att styra över sin arbetsdag upplevdes motiverande och kunde enligt vissa ses 

som en frihet och ett förvärvat förtroende från cheferna.  

 

Kunderna uppskattar jättemycket att vi kan ge dem extra tid och de ser ju det också att 

man blir lugnare när man själv kan möblera lite med tiderna och vara flexibel. Då 

känner de också att ”hon är här nu” för ofta är man ju stressad och då har du redan 

gått över till nästa kund innan du ens klivit in genom dörren, du tänker ofta tre steg 

fram och så är du inte hos kunden och gör heller inget bra jobb. 

 

Deltagarna nämnde att de motiverades av att göra det lilla extra för deras kunder men 

just tiden var en aspekt som ofta nämndes som en begränsning. Några upplevde att de inte 

hade en chans att hinna göra något extra för kunden om de inte flyttade om tider både hos 

kunden men även på sina egna raster. På grund av att schemat var så pass stramt fanns det inte 

möjlighet att göra annat än det planerade, om ens det.  

 

Det är väldigt stressigt, man måste vara flexibel. Vi jobbar hela tiden med tid. Vi kan ta 

som igår då hade jag rast från 19.30 på kvällen till 20.00, 20.05 ska jag vara i ****** 

och det är helt orimligt, det spelar ingen roll hur fort jag kör så kommer jag ändå inte 

att hinna i tid. Det betyder att jag antingen måste korta ner på rasten eller ha min rast 

fullt ut och sen åka, då blir jag ju ändå sen och den tiden som jag blir sen på måste jag 

ju ta bort från någon annan kund. Så det är stress, att hela tiden få det att gå ihop. 

 

En känsla av trygghet 

Ett annat tema som framkom vid analysen var En känsla av trygghet. Temat delades sedan in i 

två underteman, Kunskap och kännedom genererar trygghet samt Med en 

tillsvidareanställning kommer en känsla av säkerhet.  
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Kunskap och kännedom genererar trygghet. En aspekt som framkom under analysen 

var deltagarnas upplevelse av deras egen kompetens och hur den har påverkat deras arbete. 

Deltagarna som kände att de hade den kompetensen som krävdes upplevde att det medförde 

en trygghet i att de hade tillräckligt med kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter. Den 

tryggheten upplevdes som motiverande i det dagliga arbetet. Merparten av dem ansåg att trots 

att de upplevde att de hade den kompetensen som arbetsuppgifterna krävde upplevdes det 

positivt och motiverande att bli erbjuden exempelvis vidareutbildningar. De ansåg att deras 

yrke var under ständig förändring. Då rutiner och riktlinjer ofta förnyades var det viktigt att 

vara förberedd, eftersom arbetssituationen ute hos kunderna snabbt kunde förändras och sätta 

deras kompetens på prov. Vissa deltagare har tvärtemot detta nämnt att de sett vissa brister i 

sin kompetens och inte känt sig trygga i att utföra de arbetsuppgifter de blivit tilldelade. Detta 

har skapat en osäkerhet gentemot kunderna i huruvida det arbete man utfört varit rätt eller fel. 

Att ha en genomtänkt och tydlig inskolning i yrket ansågs viktigt och särskilt för dem som 

inte tidigare hade vana eller utbildning inom vårdyrket.  

 

Det känns ganska jobbigt att komma hem till en kund som man vet behöver mycket hjälp 

och säga ”jag kan inte” Jag är inte så himla rädd för att fråga men jag vet att det är 

många som är rädda för fråga och säga att de inte kan och så gör dem istället och då 

blir det jättefel. Det är några gånger som det har hänt faktiskt. 

 

Deltagarna upplevde att kontinuiteten skapade en bättre arbetsmiljö för dem och att de 

kände trygghet i mötet med kunderna och deras behov. Kontinuitet bidrog till att de efter en 

tid lärde känna kunderna bättre vilket gjorde att arbetsdagen inte blev lika främmande och att 

en känsla av trygghet infann sig. Att inte kontinuerligt möta samma personer upplevdes som 

en osäkerhet för dem, då risken för missbedömningar och fel ute hos kunderna ökade. Detta i 

sin tur bidrog till en upplevd minskad motivation hos deltagarna.  

 

Det blir minskad stress då eftersom att jag vet vad jag ska göra redan innan jag 

kommer dit. Jag vet vad personen heter, vad den har för sjukdom och hur personen vill 

ha det helt enkelt. 

 

Med en tillsvidareanställning kommer en känsla av säkerhet. Något som 

identifierades under analysen var att några av deltagarna nämnde erbjudandet om 

tillsvidareanställning som en avgörande aspekt huruvida de övervägde att stanna kvar hos den 
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befintliga arbetsgivaren eller söka sig vidare. Flera beskrev att erbjudandet om en 

tillsvidareanställning var av högt värde då de tidigare arbetat som timvikarie och sett brister i 

det. Tillsvidareanställningar upplevdes som sällsynta inom hemtjänstbranschen och 

erbjudandet bidrog till en upplevd trygghet för deltagarna och påverkade valet att stanna kvar 

hos arbetsgivaren. Några av deltagarna som var anställda som timvikarier upplevde att det 

skapade en osäkerhet och en press på att de borde ställa upp när arbetsgivaren flertalet gånger 

hörde av sig med förfrågan om extra arbete. En ytterligare negativ uppfattning var att de hos 

vissa arbetsgivare upplevt att de som timvikarier inte blivit lika inkluderade i arbetsgruppen 

på grund av deras anställningsform. Deras tidigare erfarenheter har påverkat på så sätt att de 

nu satt stort värde i att bli erbjuden den tryggheten som en tillsvidareanställning innebar. 

 

... att jag har fått fast tjänst bidrar till en trygghet för mig. Om man har jobbat som 

vikare inom vården i fem år så är tryggheten väldigt uppskattad faktiskt. 

 

En tillsvidareanställning upplevde flera av deltagarna bidrog till en ekonomisk trygghet. 

Det fanns delade meningar om i vilken utsträckning lönen sågs som en motivationsfaktor eller 

inte. Några menade att göra gott vägde tyngre än den lön de fått in. Medan andra betonade 

vikten av lönen som motivationsfaktor då de annars valt ett annat yrke ”Finns mycket roliga 

saker som volontärarbetare och sådär, men där finns ju ingen lön.” 

 

Det goda ledarskapet 

Under analysen identifierades temat Det goda ledarskapet. I detta tema har två underteman 

hittats nämligen Ett gott rykte sprider sig samt Arbetsgivarens bemötande.  

 

Ett gott rykte sprider sig. Något som framkom under intervjuerna var att vissa hade 

relativt lågt ställda förväntningar innan de klev in i deras nuvarande anställning, vissa påstod 

till och med att de nästintill inte haft några förväntningar alls. Orsaken till detta beskrev 

deltagarna berodde på deras tidigare erfarenheter med arbetsgivare som inte levt upp till 

förhoppningarna. Detta har sedermera bidragit till att vissa inte vågat hoppas på förbättring 

hos nästa arbetsgivare med risk för att bli besviken ”Blir man bränd tidigare så är man ju lite 

tveksam till nästa liksom.” Dessa deltagare påstod att de attraherats till deras nuvarande 

arbetsgivare med anledning av att denne föregåtts av ett gott rykte på arbetsmarknaden. Detta 

goda rykte har visat sig genom att det spridits mellan tidigare arbetskamrater, goda vänner och 

familjemedlemmar. De beskrev att om kollegor i branschen tipsat om en arbetsplats där de har 
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bra arbetsförhållanden så såg de en större benägenhet att söka sig dit än till en arbetsgivare 

som inte fått sitt rykte verifierat.   

 

Jag fick tips av en kompis som jobbar här och hon var så himla nöjd. Vi har jobbat 

tillsammans förut och båda har slutat där för att det inte var hållbart. När hon sa att 

det var bra här kände jag att jag måste chansa och ja, jag kan bara hålla med, det är 

bra här. 

 

Vikten av arbetsgivarens bemötande. Hur arbetsgivaren bemötte deltagarna var ett 

återkommande ämne i samtliga intervjuer. Merparten upplevde att en bra arbetsgivarapproach 

och ett gott ledarskap ansågs vara motiverande till att vilja stanna kvar på arbetsplatsen. De 

faktorer som deltagarna främst ansåg var motiverande hos en arbetsgivare var att denne var 

lyhörd och stöttande. De ansåg att deras arbete var påfrestande både fysiskt och psykiskt. 

Därför var det av stor vikt att ha en arbetsgivare som var lyhörd gentemot personalen och 

visade respekt för personalens kompetens och erfarenhet. Vetskapen om att ha en stöttande 

chef upplevdes som extra viktigt då det lätt kan uppstå problem och meningsskiljaktigheter 

hos kund, i arbetsgruppen eller privat. 

 

Frågar man något så får man svar, de ordnar det mesta och finns där och lyssnar på 

en. Det är väldigt viktigt i mitt jobb för det kan ju hända vad som helst ute hos någon 

kund eller personligt. Då måste man kanske berätta det för sin arbetsgivare och då tar 

dem det. Det känns väldigt tryggt och därför trivs jag fruktansvärt bra på jobbet och vill 

vara kvar då. 

 

Ett återkommande ämne som framkom vid intervjuerna var att deltagarna efterfrågade 

det familjära företaget när de sökte nytt arbete. Anledningen till att de eftersökte ett familjärt 

företag var då det ofta förknippades med ett mindre företag och att uppfattning då var att 

medarbetarna hade en större närhet till arbetsgivarna. Några av deltagarna hade även en 

uppfattning om att på ett mindre och familjärt företag så erbjöds man en större delaktighet i 

arbetet och organisationen i stort. Att arbetsgivaren lät medarbetarna vara med och påverka 

hur arbetet skulle läggas upp samt vad som passade medarbetarna bäst var något som de 

menade var attraktivt hos en arbetsgivare. Flertalet av deltagarna kände en tacksamhet 

gentemot sin arbetsgivare då denne ställt upp och hjälpt till i olika situationer vilket också 

upplevdes som en bidragande orsak bakom beslutet att stanna kvar. 



 

15  

Nu har jag hittat ett företag som faktiskt tänker på oss medarbetare och försöker få det 

att funka för oss också och inte bara dem själva. Sen finns det ju de mindre bra som 

bara tänker på sig själva och skiter i sina anställda. 

 

Att man får vara med och lägga grunderna… Hur vi ska jobba och hur vi vill att vår 

arbetsgrupp ska fungera. Hur vårt märke ska fungera och hur vi ska visa oss utåt och 

göra reklam för oss. 

 

Att bli uppskattad 

Analysen visade att bli uppskattad spelar en viktig roll för motivationen i arbetet. Ur detta 

kunde två underteman urskiljas, Bidrar till personlig utveckling samt Chefen och kunden som 

avsändare. 

 

Bidrar till personlig utveckling. Samtliga deltagare var eniga om att uppmuntran var 

något som behövdes för att känna motivation i arbetet. Att få uppmuntran ledde till en vilja att 

fortsätta utvecklas i sin yrkesroll och på så sätt ständigt kunna förbättra sin skicklighet och 

kompetens inom yrket. 

 

Uppmuntran är viktig för mig, får man ingen uppmuntran så får man ingen motivation 

till att faktiskt fortsätta att utvecklas eller sådär. 

 

Några av deltagarna beskrev även att känslan av att göra någonting för andra kunde leda 

till att man växte i sig själv på ett privat plan och det skapade en känsla av att man räcker till 

som människa. Uppskattning för det utförda arbetet var av stor vikt för dem och det var något 

som betonades under samtliga intervjuer. 

 

Jag känner att jag gör någonting och att jag duger, det är väl för ens eget ego jag gör 

någonting för någon annan. 

 

Chefen och kunden som avsändare. Även om alla var eniga om att uppmuntran var en 

viktig aspekt för att vara motiverad så fanns det vissa skillnader i vem eller vilka man ansåg 

att det var viktigt att få uppmuntran ifrån. Några deltagare ansåg att uppmuntran från cheferna 

var det som hade störst betydelse på grund av att cheferna såg till att det fanns ett arbete att gå 

till och därför var cheferna extra viktiga att hålla en god ton med. De nämnde att de verbalt 
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önskade höra av cheferna att de gjort ett bra jobb men även att de motiverades av andra 

sorters uppmuntran från cheferna som att få ta del av förmåner eller få ett ökat förtroende 

”Jag tycker att uppmuntran visar sig genom att man får ta mer ansvar och att de litar på en.” 

Merparten av deltagarna ansåg dock att uppmuntran från kunderna hade större påverkan på 

den upplevda motivationen. Detta på grund av att de arbetade med fokus mot kunderna och att 

det var kunderna som de hade mest kontakt med i det dagliga arbetet.  

 

Det känns skönt att få uppmuntran från kunder. Att de tycker att man hjälper till och 

gör ett bra jobb och vill att man kommer tillbaka. 

 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Vad attraherades deltagarna till hos en arbetsgivare? Studiens resultat visade att ett gott rykte 

på arbetsmarknaden var den största bidragande faktorn till varför de attraherades till en 

specifik arbetsgivare. Det goda ryktet kunde komma genom tidigare kollegor, 

familjemedlemmar eller vänner. Ur resultatet framkom att om de fått tips om en bra 

arbetsplats med bra arbetsförhållanden av kollegor i branschen så fanns en större benägenhet 

att söka sig dit. Ett gott rykte för en arbetsgivare ansågs vara extra viktigt då många upplevde 

att de hade tidigare erfarenheter som inte varit bra. Det framkom även i resultatet att 

erbjudandet om en tillsvidareanställning var viktigt när de sökte arbete och att en 

tillsvidareanställning var attraktivt då det inte var vanligt förekommande inom 

hemtjänstbranschen. Resultatet visade att familjära företag var attraktiva då uppfattningen var 

att dessa företag ofta var mindre i storlek, vilket skapade ökad delaktighet och större närhet 

till både kunder och arbetsgivare. Att få möjligheten att vara delaktig i arbetet och 

organisationen i stort benämndes som attraktivt och eftertraktat hos en arbetsgivare. En 

ytterligare uppfattning var att ett mindre företag hade lättare att arbeta med kontinuitet som 

flertalet av deltagarna efterfrågade hos en kommande arbetsgivare. Att motiveras i det dagliga 

arbetet innebar för deltagarna att kontinuerligt träffa samma kunder och på så sätt bygga en 

relation till dem. Gemenskapen till kunden som kontinuiteten bidrog till upplevdes som ett 

substitut till arbetskamraterna som de sällan träffade och kunden värderades därmed extra 

högt. Att dagligen känna uppmuntran från kunderna genererade en känsla av tillräcklighet och 

bidrog till personlig utveckling. Kundernas uppskattning motiverande deltagarna till att 

fortsätta att utvecklas och bli ännu bättre på sitt arbete. En ytterligare faktor som samtliga 
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ansåg var motiverande i det dagliga arbetet och som ofta bidrog till uppskattning från 

kunderna var att kunna göra det lilla extra för kunden. Att få möjligheten till detta genom att 

vara flexibel och själv kunna planera om i schemat upplevdes motiverande. En begränsning 

med flexibiliteten var att tiden inte alltid räckte till och många upplevde arbetssituationen som 

tidspressad. I resultatet klargjordes att för att kunna vara flexibel så ansåg deltagarna att det 

krävdes tillräcklig kompetens. Många upplevde att de hade den kompetensen som arbetet 

krävde vilket bidrog till att de kände motivation. Tillräcklig kompetens genererade trygghet 

inför att möta de svårigheter som uppkom i deras yrke. Vissa ansåg att de inte fullt litade på 

sin kompetens vilket i sin tur skapade en osäkerhet och motivationen i arbetet minskade. 

Vidareutbildning var något som alla välkomnade oberoende av deras upplevda nivå av 

kompetens. Detta på grund av att de ansåg att yrket var i ständig förändring och att det därför 

var motiverande att fortsätta utvecklas för att minska risken för misstag ute hos kund. Även 

ett gott ledarskap ansågs som motiverande i det dagliga arbetet och resultatet visade att de 

chefer som gav uppmuntran och visade uppskattning till deltagarna var en viktig källa till 

motivation för samtliga. En chef som lät sin personal vara delaktiga i utformingen av arbetet 

eller organisationen ansågs även bidra till motivation i det dagliga arbetet. För att motiveras 

till att stanna kvar nämnde deltagarna ett gott ledarskap och en chef som var lyhörd och 

stöttande. Dessa egenskaper ansågs vara extra viktiga i den här typen av yrke då det lätt kunde 

uppstå problem och meningsskiljaktigheter. Ett erbjudande om en tillsvidareanställning var 

även det en aspekt som merparten av deltagarna nämnde som motiverande till att stanna kvar 

då det bidrog till en trygghet för dem. Att arbetsgivaren arbetade med kontinuitet var också en 

viktig faktor till att välja att stanna kvar på en arbetsplats, detta för att inte riskera att förlora 

den relation och kontakt som byggts upp med kunderna genom att byta arbetsplats. 

 

Resultatdiskussion 

Att på ett effektivt sätt kunna kommunicera sina styrkor som arbetsgivare externt för att locka 

till sig medarbetare är viktigt för att bli en konkurrenskraftig arbetsgivare (Chabbra & 

Sharma, 2014; Figurska & Maturska, 2013; Moroko & Uncles, 2008). Resultatet visade att 

majoriteten av deltagarna i studien sökt sig till sin nuvarande arbetsgivare med anledning av 

att företaget föregåtts med ett gott rykte i branschen. Detta ligger i linje med Backhaus och 

Tikoo (2004) som menar att arbetsgivare som arbetat in en unik och tydlig företagsidentitet 

som de implementerat hos medarbetarna genom värderingar och organisatoriska mål har en 

större chans att locka till sig de mest eftertraktade medarbetarna. Deltagarna ansåg att 

trovärdigheten i det goda ryktet ökade markant om det spreds alternativt gick att verifiera från 
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arbetsgivarens befintliga personal. Tidigare erfarenheter inom yrket betraktades av flera som 

en aspekt som påverkat värderingen av det goda ryktet. Tidigare erfarenheter hade omvandlats 

till förväntningar och förhoppningar på den kommande arbetsgivaren vilket påverkat 

deltagarnas psykologiska kontrakt och på så sätt satt det goda ryktet på prov. Om det 

psykologiska kontraktet överensstämmer mellan arbetstagare och arbetsgivare så menar Miles 

och Mangold (2004) samt Schalk och Roe (2007) att chansen ökar att personalen blir 

ambassadörer för företaget och sprider ett gott rykte vidare till andra potentiella eftertraktade 

medarbetare. I resultatet kan vi även utläsa att detta ökar chansen att deltagarna identifierar 

sig med arbetsgivaren och väljer att stanna kvar hos denne. 

Samtliga deltagare i studien ansåg att kunderna var en stor bidragande faktor till den 

motivation och glädje som de kände i det dagliga arbetet. Ruiz-Quantilla och England (1996) 

menar att medarbetare som känner samhörighet och hjälper andra människor i sitt arbete har 

en större benägenhet att känna motivation i sitt arbete än andra. Flera av deltagarna i vår 

studie nämnde att samhörigheten till kunderna var av högt värde då de hjälpte kunderna till en 

bättre vardag. En ytterligare aspekt av samhörigheten med kunderna var att de kompenserade 

för den bristfälliga kontakten med kollegorna.  

Att känna motivation i sitt arbete menar Wiley (1995) påverkas av fem faktorer, 

nämligen en bra lön, uppskattning för utfört arbete, anställningstrygghet, karriärsutveckling 

samt ett intressant arbete. Vi kan med Wiley (1995) se vissa likheter till resultatet i vår studie 

då de flesta utav deltagarna motiverades av uppskattning i olika former, framförallt när 

kunderna visade uppskattning och tacksamhet för det arbete som utförts i deras hem. Några 

menade även att det som gjorde arbetet intressant var att kunna knyta kontakter med 

kunderna. Vi kunde vidare i studien se att deltagarna värdesatte och motiverades av 

tryggheten som kom med en tillsvidareanställning samt att karriärsutveckling var något som 

upplevdes som motiverande. Däremot rådde det delade meningar kring lönens påverkan på 

motivationen. De flesta menade att lönen var mer livsnödvändig än vad den var motiverande i 

deras dagliga arbete medan vissa menade att lönen var den motivationen som de behövde.  

Till skillnad från Wiley (1995) så menar Herzberg att lönen inte är en motivationsfaktor 

utan snarare en missnöjesfaktor. Just indelningen av motivation respektive missnöjesfaktorer 

är något som Herzbergs tvåfaktorteori kritiserats för. I stort rör kritiken den generaliserade 

uppfattningen om att inre faktorer ses som motiverande och yttre faktorer ses som en 

reglering av missnöje (Granberg, 2011). I vår studie där fokus legat på att undersöka 

motivationsfaktorer så kan vi uppleva en eventuell skillnad i huruvida lön enbart anses minska 

missnöjet eller om det även kan öka arbetsmotivationen. Vissa av studiens deltagare ansåg att 
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lönen var en bidragande faktor till motivation även om flera i likhet med Herzbergs teori 

nämnt lönen som mer nödvändig än motiverande. Resultatet från vår studie upplevs ha vissa 

likheter med delar av Herzbergs motivationsfaktorer rörande erkännande, ansvar och 

utvecklingsmöjligheter. Deltagarna upplevde att erkännande och uppmuntran från framförallt 

kunder men även från cheferna var en stor källa till motivation. Att få uppmuntran för det 

utförda arbetet bidrog till personlig utveckling och ledde till en vilja att fortsätta utvecklas i 

sin yrkesroll. Vad gäller ansvar, så ansåg deltagarna att ett ökat ansvar bidrog till en ökad 

delaktighet i arbetet och det ansågs vara motiverande. Herzberg nämner även 

utvecklingsmöjligheter som en motivationsfaktor. I vår studie kan vi se att många upplever att 

de har den kompetens som krävs för att utföra sitt arbete. Det deltagarna poängterade var att 

deras arbete var föränderligt och att de därmed kände en vilja och motivation i att 

vidareutveckla sina kunskaper.  

I Maslows teori om behovshierarki menar Kaufmann och Kaufmann (2010) att just 

kompetensutveckling kan uppfyllas först då de fyra lägre behovstegen är tillfredställda. En del 

kritik riktas mot Maslows teori, bland annat då det funnits svårigheter med att kunna 

empiriskt verifiera teorin samt att den hierarkiska uppbyggnadens trovärdighet ifrågasatts då 

vissa anser att behoven inte uppfylls ett i taget utan att människor snarare kan vara flexibla i 

behovsstegen (Abrahamsson & Andersen, 2007). Utifrån vårt resultat upplever vi att flera steg 

i behovstrappan är uppfyllda för deltagarna. Dessa rör basala behov såsom lön, trygghet i 

anställning, välfungerande socialt samspel, uppskattning för det utförda arbetet samt den 

redan nämnda kompetensutvecklingen (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Som vi tidigare har 

nämnt, var lönen en bidragande faktor till motivation för vissa medan andra menade att den 

var mer nödvändig än motiverande. Det som bringade trygghet var en tillsvidareanställning 

och den tryggheten ansågs vara motiverande. Det sociala samspelet mellan deltagarna och 

kunderna upplevdes som en motivation i arbetslivet men även uppskattning från kunder och 

chefer var något som de motiverades av.  

I Self-determination Theory (SDT) har man valt att undersöka i vilken grad individers 

handlingar är kontrollerande eller självbestämmande. För att uppnå full inre 

självbestämmande motivation så måste de tre behoven kompetens, samhörighet och autonomi 

vara uppfyllda hos individer (Deci & Ryan, 2000b). För att uppnå en känsla av kompetens 

måste en individ klara av att möta de uppgifter som de ställs inför, först då kan den känslan 

infinna sig (Deci & Ryan, 2000a). I vår studie kan vi se att många deltagare upplevde att de 

hade den kompetens som krävdes för att utföra sitt arbete och att det upplevdes som en 

trygghet. De poängterade att deras arbete var under ständig förändring då nya riktlinjer och 
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rutiner ofta uppkom. Därför ansåg deltagarna att det var av största vikt att känna att de hade 

aktuell kompetens så att de hade möjligheten att utföra arbetet på rätt sätt hos kunderna. 

Tryggheten i att inneha rätt kompetens bidrog till motivation i deras arbete. En del upplevde 

tvärtemot att deras kompetens inte var tillräcklig och att det därmed skapade en osäkerhet för 

dem själva och ibland även för kunderna. Det betonades av samtliga att en bra introduktion i 

arbetet var nödvändig för att undvika att fel uppstod ute hos kunderna. Behovet samhörighet 

uppnås enligt Deci och Ryan (2000c) genom att en känsla av gemenskap, lojalitet och 

trygghet skapas med andra människor. Samhörigheten var framförallt en bidragande 

motivationsfaktor i deltagarnas arbete och en anledning till varför de valt att arbeta inom 

hemtjänstbranschen. De betonade vikten av att ha en nära samhörighet till både kunderna och 

till arbetsgivarna då den samhörigheten skapade förtroende och tillit. Deci och Ryan (2000b) 

menar att känslan av autonomi uppnås då individer får kontroll över sina egna val och 

självständigt får välja hur de ska agera. Deltagarna i vår studie upplevde att deras arbete 

framförallt präglades av pressade tidsscheman och strama deadlines för att hinna träffa så 

många kunder som möjligt under en arbetsdag. Pyszczynski, Greenberg och Solomon (2000) 

för kritik mot SDT i sin artikel och menar att känslan av autonomi inte alltid är uppnåbar. De 

skriver att det inte är möjligt för människor att fullt ut handla efter egen vilja då människors 

beteenden både undermedvetet och medvetet påverkas av omgivningen. Vår uppfattning 

utifrån resultatet av studien var att det kan vara svårt för personer som arbetar inom 

hemtjänstbranschen att uppnå hög känsla av autonomi då det alltid finns en kontroll över hur 

arbetet ska gå till och vilket arbete som ska utföras hos kunden.  

Deci och Ryan (2000b) menar att om människor inte uppnår full inre självbestämmande 

motivation så är inte de tre behoven kompetens, samhörighet och autonomi uppfyllda. Utan då 

är det även yttre faktorer som påverkar och därmed går motivationen från att vara 

självbestämmande till att bli mer kontrollerande. Utifrån vår studie kan vi se att deltagarna har 

en del inre motivationsfaktorer som styr dem som exempelvis samhörigheten till kunden men 

det finns även en del yttre motivationsfaktorer såsom att utföra arbetsguppgifter för kundernas 

skull och för detta få uppmuntran. Enligt SDT kan detta ses som en identifierad reglering, 

Deci och Ryan (2000c) beskriver då att aktiviteten identifierats som värdefull och viktig för 

individen men att deras handlingar trots detta styrs av yttre faktorer, det vill säga en vilja att 

beteendet ska genera något tillbaka till individen. Deci och Ryan (2000a) menar vidare att 

stimulerande arbetsuppgifter och självbestämmande i arbetet kan främja den inre 

motivationen hos individer men att hot, strama deadlines och materiella belöningar ofta 

minskar den. I vårt resultat kan vi se att många av deltagarna upplevde att de själva kunde 
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bestämma mycket i deras arbete men att det alltid fanns en kontrollerande känsla då det i 

slutändan var kundernas behov som styrde. I studien framkom att en stöttande chef som låter 

sina anställda vara delaktiga är att föredra då det förenklar arbetet och gör att de anställda får 

större inflytande. Teixeira et al. (2012) menar att det finns saker som arbetsgivare kan göra för 

att få medarbetarna att uppleva en högre grad av självbestämmande såsom att minimera press 

från chefernas håll samt skapa en stöttande miljö för egna val. 

Sammanfattningsvis så kan vi se att det finns en del likheter men även en del skillnader 

i vår studie jämfört med de tidigare studier och teorier som nämnts. Olika omständigheter och 

olika branscher anser vi kan vara en bidragande orsak till de olikheter som uppkommit. 

Vidare kommer vi även att föra en diskussion kring deltagarnas upplevelser av hur de 

attraherats, motiverats i arbetet samt motiverats till att stanna kvar i förhållande till hur de 

olika aktörerna arbetar med att attrahera, motivera och behålla sin personal.  

 

Hur aktörernas arbete möter deltagarnas efterfrågan.  Resultatet för studien 

indikerade att ett gott rykte var den främsta anledningen till varför deltagarna attraherades till 

en arbetsgivare. Ett gott rykte spreds om arbetsgivaren präglades av goda arbetsförhållanden. 

Det vi kan se är att om personalen identifierar sig med arbetsgivaren så ökar chansen för att 

personalen sprider det goda ryktet vidare. Detta kan då bidra till att fler människor söker sig 

till arbetsgivaren. I studien framkom även att ett familjärt företag var att föredra när de skulle 

söka ett nytt arbete. Det som ansågs attraktivt med ett familjärt företag var att man lättare 

kunde förvärva en närmare relation till arbetsgivarna. Vi kunde i studien se att en del aktörer 

arbetade med att försöka skapa och bibehålla en familjär stämning på arbetsplatsen då det 

ansågs vara viktigt. En av aktörerna menade även att den familjära stämningen var svaret på 

varför de hade en sådan låg personalomsättning hos sig. Deltagarna hade en uppfattning om 

att det som var utmärkande för familjära företag var att de som medarbetare erbjöds en större 

delaktighet och en möjlighet till att vara med och påverka arbetet, vilket sågs som 

motiverande. Något som även nämndes som motiverande var en stöttande och lyhörd 

arbetsgivare som tog sig tid till och lyssnade på sina medarbetare. En del av aktörerna menade 

att bemötandet mot deras medarbetare var av yttersta vikt för att få medarbetarna motiverade i 

det dagliga arbetet men även till att stanna kvar på arbetsplatsen. Den praktiska relevans som 

vi kan se är att arbetsgivare bör arbeta med att skapa ett gott rykte kring dem själva i 

branschen för att på så sätt locka till sig ny personal. Det är även viktigt att lyfta personalens 

förvätningar och förhoppningar för att på så sätt kunna möta de psykologiska kontrakten och 

därmed lättare kunna skapa förutsättningar för medarbetarna att identifiera sig med företaget. 



 

22  

Vi kan även se att det är av stor vikt för en arbetsgivare att arbeta med att försöka skapa en 

familjär stämning på arbetsplatsen genom att arbeta nära sin personal. För att kunna motivera 

och behålla sin personal bör arbetsgivare arbeta med att låta de anställda bli mer delaktiga i 

arbetet och vara stöttande och lyhörda gentemot dem.   

Deltagarna ansåg även att ett företag som arbetade med kontinuitet var en attraktiv 

arbetsgivare att söka sig till. Anledningen till detta var att de genom kontinuitet fick en 

närmare kontakt med kunderna vilket i sin tur bidrog till en ökad samhörighet och en ökad 

trygghet i arbetet. Merparten av aktörerna i vår studie profilerar sig genom att arbeta med 

kontinuitet dels för att locka personal men även för att locka kunder. Genom kontinuitet ansåg 

aktörerna bland annat att det skapade en bra relation mellan kunder och personalen och många 

nämnde även kundernas vinst med detta arbetssätt. Detta går i linje med deltagarnas 

uppfattning om varför kontinuitet är av extra vikt i ett vårdyrke. I vår studie så nämnde 

deltagarna att arbeta inom uppdelade områden upplevdes som positivt för dem och bidrog till 

en stark anknytning till kunden. Att arbeta med kontinuitet ökade även kunskapen om 

kunderna och deras behov, vilket gav en trygghet i att de behandlade kunderna på rätt sätt. 

Den praktiska relevansen av kontinuiteten som vi kan se är att arbetsgivare kan främja 

medarbetarnas motivation genom ett gott arbete med kontinuitet då det gynnar samhörigheten 

till kunderna. Det kan även ses som en motivation för att få medarbetarna att stanna kvar hos 

arbetsgivaren. 

En tillsvidareanställning och tryggheten som det medförde ansågs av deltagarna som 

viktigt i valet att stanna kvar på arbetsplatsen. Få aktörer erbjuder uttryckligen en 

tillsvidareanställning och hos vissa aktörer krävdes många års arbete som timvikarie innan en 

anställning kunde övergå till att bli en tillsvidareanställning. Praktisk relevans anser vi är att 

arbetsgivare bör arbeta mer med att erbjuda anställda inom hemtjänstbranschen en möjlighet 

till tillsvidareanställning då deltagarna var av uppfattningen att det var relativt sällsynt men 

eftertraktat.  

 

Metoddiskussion och fortsatt forskning 

För att besvara våra frågeställningar valde vi att genomföra en kvalitativ studie med hjälp av 

semi-strukturerade intervjuer. Detta för att kunna få en fördjupad bild av deltagarnas 

upplevelser kring det vi undersökte (Merriam, 2009). Genom att i den mån det var möjligt 

kunna minimera risken att våra förkunskaper och ringa erfarenheter som intervjuare skulle 

påverka studiens resultat så diskuterades den första intervjun med vår handledare. Detta 

gjordes för att belysa de lösa trådar vi eventuellt missat att följa upp eller om det var något i 
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vår intervjuteknik som handledaren ansåg att vi borde förändra. För att säkerställa validiteten 

så valde vi att båda författarna skulle sitta med under alla de nio intervjuerna som 

genomfördes. Den som inte förde intervjun hade då till uppgift att anteckna för att på så sätt 

ha möjlighet till att fånga upp lösa trådar genom att ställa följdfrågor eller be om ytterligare 

förtydliganden. Vi upplevde under genomförandet av intervjuerna att en aspekt som vi inte 

reflekterat över ofta nämndes och valde då att revidera vår intervjuguide genom att tillägga en 

fråga och på så sätt säkerställa att vi även fångade in de resterande deltagares syn på detta. 

Efter insamlingen av materialet och när transkriberingarna var genomförda så analyserade vi 

materialet oberoende av varandra för att sedan tillsammans kunna diskutera våra tolkningar av 

materialet. Då våra analyser av materialet var likvärdiga anser vi att det kan tyda på en stärkt 

validitet i vår studie.  

Urvalet gjordes genom de chefer vi var i kontakt med hos de olika aktörerna. 

Deltagarnas pressade tidscheman ledde till svårigheter kring att utföra intervjuerna under 

arbetstid. Då vi såg hinder med att få dem att ställa upp på sin fritid, var cheferna villiga att 

lägga om i schemat för att ändå kunna frigöra tid för intervjuer under arbetstid.  Med detta kan 

vi se en svaghet i vår studie då cheferna varit med i urvalet. Vi ser dock ingen anledning att 

spekulera i om cheferna på något sätt försökt styra valet av deltagare så att de i sin tur skulle 

påverkat studiens utfall. För att säkerställa att samtliga delgavs liknade information om 

studien skickades ett mail ut till aktörerna som ett stöd då de letade efter deltagare. I tillägg 

till detta bifogades även ett informationsbrev (se bilaga 1) som samtliga chefer delade ut till 

deltagarna. Genom att vi vid intervjuerna lät dem återigen läsa igenom informationsbrevet 

ansåg vi att vi säkerställde att alla tagit del av den etiska aspekten av studien.  

Under studiens gång var vi tvungna att bredda vårt urvalskriterium av olika anledningar. 

Dels rådde en brist på deltagare som stämde överens med det initiala urvalskriteriet på 3-6 

månader hos de aktörer som hade färre anställda varpå vi var tvungna att bredda kriteriet. Hos 

andra aktörer rådde även vissa språkförbristningar hos personalen vilket gjorde att vi även där 

var tvungna att gå utanför vårt urvalskriterium, då den nyanställda personalen hade 

svårigheter med det svenska språket. Där hade den stora bredden på urvalskriteriet eventuellt 

kunnat undvikas om vi istället valt att genomföra intervjuerna på engelska. Urvalskriteriet 

blev därför 3-36 månader men utifrån de intervjuer vi har genomfört anser vi dock inte att det 

har påverkat vårt resultat. Vi upplever med dagens immigration att efterfrågan på hemtjänst 

på sitt hemspråk kommer att öka. Därför anser vi att det vore en intressant fortsatt forskning 

att undersöka vad det betyder för medarbetarna att kunna erbjuda hemtjänst på deras 

hemspråk. Ett ytterligare förslag på fortsatt forskning vore att undersöka liknande 
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frågeställningar som i vår studie hos endast en aktör för att på så sätt få en mer ingående och 

talande bild av vad medarbetarna hos den specifika aktören upplever att de attraheras till, 

motiveras av och vad som får dem att stanna kvar. Det vore även intressant att göra en 

jämförelse med den tillsvidareanställda och timanställda personalen rörande dessa 

frågeställningar. 
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev 

 

Vill du delta i en studie som handlar om arbetsmotivation och arbetsgivarvarumärke?  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur medarbetare inom hemtjänsten attraheras till en 

arbetsgivare och hur man sedan motiveras till att stanna kvar på arbetsplatsen. 

 

Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer hos olika aktörer inom hemtjänsten i 

Gävle kommun. Intervjuerna kommer att ske under vecka 15 i organisationens lokaler. 

Beräknad tidsåtgång är ca 30 minuter per intervju.  Du som har blivit tillfrågad att vara med i 

den här studien är relativt nyanställd på företaget.  

 

Deltagandet i intervjun bygger på frivillig medverkan och du kan därför avbryta intervjun när 

du vill eller hoppa över frågor utan någon motivering. Ljudupptagning kommer att ske under 

intervjun för att underlätta inför vår analys i vår kommande uppsats. Den inspelade filen 

kommer att raderas när uppsatsen är färdigbehandlad.  Ditt deltagande kommer att vara 

konfidentiellt och all information kommer att behandlas så att inga enskilda individer kan 

identifieras. Materialet från de utförda intervjuerna kommer att sammanställas och användas 

till vårt kommande examensarbete om 15 hp på Personal- och arbetslivsprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Uppsatsen kommer sedan att bli sökbar i Högskolans databas. Vill ni ha 

ett eget exemplar av uppsatsen är ni välkommen att maila någon av oss.  

 

Om du har övriga frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av 

nedanstående. 

 

 

 

Amanda Hedqvist  

PA-student 

O*****@student.hig.se 

070-*** ** ***

 

  

Johanna Johansson 

PA-student 

O*****@student.hig.se 

073-*** ** **

  

 

Eva Boman 

Fil dr tillämpad psykologi 

Lektor psykologi 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Inledning 

Hej och välkommen!  

Vi vill börja med att tacka dig för att du tar dig tid och ställer upp på vår intervju. Vi som 

håller i den här intervjun heter Johanna och Amanda och läser sista året på Högskolan i Gävle 

till personalvetare. Just nu håller vi på att skriva ett examensarbete vilket också är 

anledningen till att vi är här idag.  Vi kommer att undersöka hur medarbetare hos olika aktörer 

inom hemtjänsten i Gävle kommun attraheras till en arbetsplats och motiveras i det dagliga 

arbetet. Deltagarna i studien kommer att vara relativt nyanställda och därför har vi valt att 

vända oss till dig. 

Det finns inget rätt eller fel svar utan det är din uppfattning som är det viktiga. Ditt deltagande 

i vår studie kommer vara konfidentiellt och dina svar kommer inte gå att kunna koppla 

tillbaka till just dig. Intervjun kommer att ta max 60 minuter. Den är helt frivillig och om du 

av någon anledning känner att du inte vill fortsätta är det bara att säga till. Vi kommer att 

spela in den här intervjun, men det är enbart för att underlätta inför vår transkribering senare. 

Det är bara vi som kommer att ha tillgång till inspelningen och den kommer att raderas direkt 

när vi är klara.  

Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Inledande frågor 

 Hur är det att arbeta inom hemtjänsten?  

Employer brand/ arbetsgivarvarumärke 

 Varför valde du att söka arbete hos *Företaget*? 

 Hur ser du på *Företaget* som arbetsgivare? 

 Om du tänker på när du började på *Företaget*, vad hade du för förväntningar då? 

 Vad är positivt med att arbeta på *Företaget*? 
 Vad anser du vara negativt med att arbeta på *Företaget*? 

Motivation  

 Vad är det som motiverar dig till att gå till jobbet? 

 Vad motiverar dig till att stanna kvar hos arbetsgivaren? 

 

Inre motivation 

 Hur ser möjligheten ut för dig att styra över dina egna arbetsuppgifter? 

- Skulle du vilja styra mer över dina arbetsuppgifter?  

 Vilka hinder upplever du finns för att du skulle kunna bestämma mer själv över dina 

arbetsuppgifter? 

 Hur upplever du gemenskapen på arbetsplatsen?  

 Hur upplever du mötet med kunderna? 

 Upplever du att du har den kompetensen som krävs för att utföra ditt arbete? 

 Vilka möjligheter finns det för dig att utveckla din kompetens på arbetsplatsen? 

Yttre motivation 

 Hur ser du på lönen, är den viktig för dig? Motiverar den dig i arbetet?  

 Hur ser du på uppmuntran, är det viktigt för dig? Drivkraft  

- Vem anser du att det är viktigt att få uppmuntran ifrån?  



 

 

 

 Om det har uppstått ett problem som du har orsakat, hur vill du då att din arbetsgivare 

ska bemöta det? 

 Upplever du som medarbetare att du kontrolleras av din arbetsgivare i ditt arbete? 

- Frihet under ansvar eller lydnad? 

Avslutande frågor 

 Av det vi har pratat om, om du fick välja en sak som motiverar dig i ditt arbete, vilken 

skulle det då vara? 
 Har du något du vill tillägga innan vi rundar av? 

 Är det okej om vi kontaktar dig, om det är så att vi behöver komplettera något? 

 

Tusen tack för att du ställde upp på intervjun! 

 

Följdfrågor 

 Hur tänker du då? 
 Kan du utveckla?  
 Varför är det viktigt för dig? 
 Varför?  

 


