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Socialt arbete i Sverige bedrivs inom offentlig samt privat regi och är underordnad politisk 

styrning. Inom de offentliga förvaltningarna finansierar politikerna förvaltningarna som bed-

rivs utan vinstintresse och arbetar för att implementera politiska idéer och visioner i arbetet. 

Alla verksamheter under politisk styrning arbetar efter olika samhällsuppdrag där olika mål 

ska implementeras för att vidareutveckla verksamheterna och anpassas efter de förändringar 

som sker i samhället.  

 

Studiens syfte var att ta reda på hur enhetschefer inom Socialtjänsten motiverar sina medarbe-

tare att arbeta med de politiska verksamhetsmålen. Studiens empiriska material samlades in 

genom kvalitativa intervjuer med fyra enhetschefer inom Socialtjänsten i Halmstad. Därefter 

tolkades empirin genom en hermeneutisk ansats för att få en förståelse för materialet. Slutsat-

serna drogs sedan från empiri till teorier genom induktion.  

 

De viktigaste faktorerna som motiverar medarbetarna i målstyrningsarbetet utifrån ett chefs-

perspektiv är att målen är tydliga så medarbetarna förstår syftet med målen. Att medarbetarna 

får vara delaktiga när målen planeras och utarbetas. Dels genom att de får vara med och be-

sluta hur arbetet ska gå till samt att medarbetarna är delaktiga och involverade i ekonomin. 

Det individuella ansvaret hos varje medarbetare var också av vikt, det gör att medarbetaren får 

anta uppgifter som de är kunniga i och som de känner sig bekväma med. Lönen var däremot 

inte en avgörande faktor för att motiveras, ur chefens perspektiv. Utan istället verkar det vara 

betydande att medarbetarna får bekräftelse och beröm från chefen när denne utfört ett bra och 

betydande arbete. Att följa upp målen är också en motiverande faktor, då ser gruppen om de 

nått målen, för vid framgång motiveras medarbetarna.  
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Abstract  
 

 

Title: Goal management that motivates - A study of how managers motivate employees in the 

goal orientation process  

 

Author: Emma Mikaelsson  

Halmstad University  

Spring term 2013 

 

Social Work in Sweden is conducted in public and private management and is subject to polit-

ical control. Within the public administration finance politician’s administrations pursued a 

non-profit, working to implement policy ideas and visions in the work. All activities under 

political control works for different social function where different goals implement in order 

to further develop the business and adapt to the changes that taking place in society. 

 

The study's purpose was to find out how the unit managers in social services motivate their 

employees to fulfill the business goals coming from politicians. The study's empirical material 

gathered through interviews with four unit managers within social services in Halmstad. After 

that, empirical data has been interpreted through a hermeneutic approach to gain an under-

standing of the material. The conclusions have been drawn from empirical work to theories 

through induction. 

 

The main factors that motivate employees in the goal orientation process from a manager's 

perspective are that the goals are clear so the employees understand the purpose of the targets. 

It is important that employees involved when the goals is planned. Partly by allowing them to 

participate and decide how the work will proceed and those employees are empowered and 

involved in the economy. The individual responsibility of each employee was also important, 

it means that the employee adopt task that they are knowledgeable in and that they feel com-

fortable with. Salary, however, was not a critical factor to be motivated from manager´s per-

spective. But instead it seems important that employees receive acknowledgment and praise 

from the manager when they performed a good and important work. To follow up the goals is 

also a motivating factor. Then, the group sees if they achieved the goals, because the employ-

ee is motivated by success.      

 

 

Key word: Leadership, manager, followers, goal, implementation, motivation.  
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Förord 
 

Till att börja med vill jag rikta ett stort tack till de enhetschefer som medverkat i mitt projekt-

arbete från Socialtjänsten i Halmstad kommun. De som avlagt tid och delat med sig av sina 

tankar och erfarenheter till föreliggande studie.   

 

Jag vill även tacka min handledare Helena Eriksson. Då hon kontinuerligt uppmuntrat mig 

med värdefulla åsikter och idéer under studiearbetets gång för att förbättra och utveckla upp-

satsen. Och tack till de kurskamrater som också stöttat och förgyllt mina dagar under studiens 

gång. 

 

 

Tack!  

Emma Mikaelsson  

Halmstad 2013-06-05  
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1. Inledning 
I den svenska välfärdsstaten är det kommunerna som ansvarar att arbeta med de politiska må-

len som sätts upp. Kommuner som bedriver socialt arbete är underordnad politisk styrning 

och politikerna finansierar förvaltningarna som bedrivs utan vinstintresse och arbetar med att 

implementera politiska idéer och visioner i verksamheten. Tidigare var de kommunala om-

sorgsverksamheterna själva, men omsorgen har expanderat och privata omsorgsbolag har in-

funnit sig på marknaden. Därmed har även konkurransen ökat i kommunerna mellan privata 

och offentliga verksamheter (Thylefors 2009). Denna studie inriktar sig på den offentliga 

verksamheten och hur cheferna där motiverar sina medarbetare att arbeta med målen som 

kommer från politikerna.  

 

Alla verksamheter under politisk styrning har olika samhällsuppdrag som de arbetar med där 

övergripande syfte och mål kommer från ramlagar som Socialtjänstlagen (SOL) eller rättig-

hetslagen Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målen är 

formulerade på ett övergripande sätt. Det innebär att de är tolkningsbara för att kunna anpas-

sas och skrivas ner som styrande mål efter varje individuell verksamhet. Uppdraget kan ses 

som vägledningen och riktning att följa och visionen i verksamheten är målen de vill uppnå 

(Thylefors 2009).  

 

Målstyrning är en form för hur en verksamhet arbetar för att nå målen och det kan ske på 

olika sätt beroende på verksamhet och chefskap. Inom den offentliga sektorn kommer beslut 

om mål från politikerna via förvaltningschefen till avdelningscheferna ned till enhetscheferna 

som sedan ska förmedla målstyrningen till medarbetarna. Målstyrningen kan förstås som en 

implementeringsprocess som Engström (2005 i Olsson och Sörensen 2011) beskriver. Den 

handlar om att beslut sker i toppen av en organisation som sedan sprider sig nedåt för att ge-

nomföras, det beskriver Engström som ”top-down”. ”Bottom-up” fokuserar sedan på de per-

sonerna i organisationen som ska genomföra beslutet i sitt arbete genom att utveckla arbets-

uppgifter och uppnå besluten som kommer uppifrån. Det är denna målprocess, och hur chefer 

motiverar sina medarbetare att arbete med den, som studerats i föreliggande studie.   

 

Implementering innebär en process där idéer och metoder förverkligas. Detta är en process 

som i de flesta fall tar tid, ibland flera år för att förändringen helt integrerats i det dagliga ar-

betet. I föreliggande studie innebär implementeringen att målen som kommer från politikerna 

måste tillgodoses och förverkligas för att verksamheten skall utvecklas i takt med de föränd-

ringar som sker i samhället. Den som ansvarar för implementeringen är chefen för verksam-

heten där förändringen skall ske och har det yttersta ansvaret att implementeringsarbetet fun-

gerar. Tillsammans med sina medarbetare utarbetar de arbetssätt och metoder som syftar till 

att medarbetarna ska nå upp till de nya bestämmelserna (Olsson & Sundell 2008).  

 

För att nå målen är det av vikt att medarbetarna känner sig motiverade att arbeta med målen. 

Sashkin (1984 i Thylefors 2009) menar att ledarskap som gör medarbetarna delaktiga, inspire-

rar medarbetarnas produktivitet och arbetstillfredställelse genererar motiverade medarbetare. 

Att ge medarbetarna medinflytande i målarbetet och att de får ta beslut är viktigt för att tillgo-

dose medarbetarnas behov och visa uppskattning i arbetet de utför. För att gruppen ska arbeta 
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för att nå målen är det viktigt att chefen arbetar så de känner sig motiverade. Det kan handla 

om att göra medarbetarna delaktiga i beslut som rör dem i målarbetet. För det är medarbetarna 

som är experter på sin arbetsplats och vet vad som lämpar sig bäst för de individer de arbetar 

med (Thylefors 2009).  

 

1.1. Syfte 

Studiens syfte var att undersöka och beskriva hur enhetschefer inom Socialtjänstens verksam-

heter motiverar sina medarbetare i målstyrningsprocessen. Det centrala är hur medarbetarna 

motiveras ur ett chefsperspektiv, då det är medarbetarna som ska utföra det praktiska målarbe-

tet. Inriktningen grundar sig på att få en djupare förståelse och kunskap kring hur arbetet med 

målstyrningen fungerar idag. Samtidigt som undersökningen kan ge kunskap om och förstå-

else för vad som verkar vara ett bra arbetssätt för det framtida ledarskapet.   

 

1.2. Frågeställning  

På vilket sätt motiverar enhetscheferna inom Socialtjänsten sina medarbetare i målstyrnings-

processen?   

 

1.3. Avgränsning  

Studien riktar sig till enhetschefer inom funktionshinderverksamheter. Detta för att studien 

ska inrikta sig på en specifik målgrupp, enhetschefer som har samma grunduppdrag från 

kommunen och att de arbetar inom samma verksamhet. Därför har inte chefer inom äldre-

omsorg, missbrukarvård eller barn-och ungdomsvård medverkat. Halmstad kommun valdes 

till denna studie. Om chefer från olika förvaltningar eller kommuner hade medverkat kan 

grunduppdraget och inriktningen skilja sig mellan olika chefer. Intresset i studien ligger på 

hur en offentlig verksamhet implementerar målen, därför är denna funktionshinderverksamhet 

vald då de är en offentlig förvaltning. Det är anledningen till att inte chefer från privata verk-

samheter medverkat. Studien riktar sig till chefens perspektiv på målstyrning och motivation, 

inte medarbetarnas perspektiv.  
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2. Bakgrund  
I bakgrunden presenteras målstyrningens uppkomst och hur politiskt styrda organisationer ar-

betar med målen. Detta för att öka förståelsen för det sammanhang som målstyrningen i of-

fentlig sektor har växt fram inom. Det är betydelsefullt för att förstå hur de politiska målen 

hänger ihop med målarbetet. Sedan presenteras Visionsstyrningsmodellen, vilket är den mo-

dell som Halmstads kommun arbetar med för att nå de politiska verksamhetsmålen.    

 

2.1. New public management (NPM)  

New public management (NPM) är en styrform som bedrivs inom offentlig sektor och fick 

genomslag under 1980-talet. NPM är ett samlingsnamn för olika reformer och trender som 

skett inom de offentliga förvaltningarna de senaste 30 åren. Den offentliga sektorn ansågs från 

allmänheten vara bristfällig, då deras förväntningar av hur resurserna fördelades inte brukades 

rättvist. Det var dags att förändra funktionerna för att styra upp vem som ansvarade för vad. 

Den nya styrformen är inspirerat från den privata sektorns tankesätt, genom att NPM syftar till 

att marknadsorienteringen ska öka genom att ta reda på efterfrågan av behov som finns på 

marknaden inom den offentliga sektorn. Detta för att öka kostnadseffektiviteten så kvalitén 

och måluppfyllelsen förbättras inom verksamheterna. Förändringarna ledde till att konkurran-

sen ökade mellan olika producenter. Genom konkurrens antas effektiviteten och kvalitén öka. 

För att höja kvalitén, måluppfyllelsen och prestationerna i arbetet ledde det till decentrali-

sering inom den offentliga sektorn. Politiker, tjänstemän, chefer och medarbetare har nu ett 

närmre samarbete, då politikerna behöver experterna i verksamheterna för att sätta upp mål 

och fatta beslut som går att implementera i olika verksamheter. Politikerna har kunskapen om 

regler och processer. Sedan är cheferna och medarbetarna experterna på sin verksamhet, där-

för behövs ett samarbete. Chefsrollen ledde i decentraliseringsprocessen till en ledarroll som 

skulle coacha sina medarbetare att nå upp till verksamhetens mål. I och med detta infördes 

mätning på medarbetarnas prestationer i arbetet för att lönedifferenserna skulle vara individu-

ella. Decentraliseringen innebar även att resurserna avgränsades, konkurransen ökade både 

inom den privata och offentliga sektorn samt tydligare kontroll uppifrån politikerna. Staten är 

grunden för att kontrollera kommunernas verksamheter och staten säger vad de olika verk-

samheterna skall uppnå för mål (Thylefors 2009; Montin 2007). Politikerna beslutar om vilka 

mål olika verksamheter skall uppnå, men där lämnar de över ansvaret till verksamheterna som 

anpassar målen i sitt arbete. Implementering innebär att göra idéer realistiska genom att pla-

nera hur mål ska bli konkreta arbetssätt (Nilsen & Roback 2010). 

 

Implementeringen har blivit ett betydande begrepp inom NPM. De politiska besluten som tas 

kommer till olika förvaltningar i form av mål de ska uppfylla. För att förverkliga dessa mål 

måste verksamheten implementera olika arbetssätt tillsammans. Implementeringsforskningen 

som tillkom i takt med NPM syftar till att besluten om målen ska ske i rätt led för genomfö-

randet. Implementering innebär att politikerna i en kommun fattar beslut om mål som olika 

förvaltningar ska uppfylla. Målen ska sedan sprida sig nedåt i organisationsstrukturen för att 

genomföras, det beskrivs som ”top-down”. Målen sprids och hamnar tillslut på hos verksam-

hetens enhetschefer och medarbetare som ska utföra det praktiska arbetet att införa idéer och 
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metoder som resulterar i olika arbetssätt för att nå målen som kommer från politikerna, det 

beskrivs som ”bottom-up” (Engström 2005 i Olsson & Sörensen 2011).  

 

Målstyrning är en del i NPM. För i takt med den försämrade ekonomiska ställningen i olika 

kommuner under 1980-talet infördes Målstyrning för att förbättra den ekonomiska balansen. 

Målstyrningen innebar starkare politiskt styrning där tydligare riktlinjer och mål skulle följas 

upp och utvärderas tydligare. Målen som kommer från politikerna har ledningen och cheferna 

ansvar för att konkretisera och att anpassa till sin verksamhet och brukarnas behov. Sedan är 

det medarbetarna tillsammans med sin chef som bestämmer hur de ska arbeta för att nå målen. 

När en organisation är målstyrd måste målen vara tydliga för hela organisationen, ge mening i 

arbetet samt visa organisationens och medarbetarnas riktning i arbetet. Målen ska även vara 

inspirerande och utmanande för medarbetarnas individuella kompetensutvecklingar. Mål 

skapar allt som oftast resultat, utan mål inga synliga resultat, då det inte finns något tidigare 

mål att jämföra med. Den politiska målstyrningen har fått kritik, dels för att målen är oklara 

och då blir det svårare att uppnå målen samt att målen kan vara orealistiska för olika grupper. 

På grund av denna kritik har vissa kommuner valt att arbeta utifrån olika modeller och varian-

terna varierar stort mellan kommunerna. De hierarkiska modellerna har utvecklats mot de-

centralisering och riktar sig mer mot en öppen dialog mellan alla parter i en verksamhet. Sam-

arbete genom en god dialog förväntas förbättra resultaten (Montin 2007; Svensson 1997). 

 

2.2. Visionsstyrningsmodellen i Halmstad 

Funktionshinderverksamheten i Halmstads kommun finns inom socialförvaltningen som arbe-

tar för att hjälpa och stödja personer med funktionshinder så de aktivt ska delta i samhället 

som vem som helst. Dessa personer får hjälp enligt Hälso-och sjukvårdslagen (HSL), Lagen 

om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SOL). 

Det finns olika hjälpinsatser dessa individer kan ta del av. Exempelvis eget boende, korttids-

vistelse, fritidsverksamhet och lägervistelse är några alternativa insatser. Halmstads kommuns 

förvaltning är organiserad på så sätt att socialnämnden ger förvaltningen uppdrag som de ska 

arbetar efter, uppdraget kommer till socialchefen som är chef för Socialförvaltningen och är 

det administrativa stödet. Sedan finns det olika avdelningschefer som ansvarar för olika av-

delningar som bland annat barn och ungdomsavdelningen, avdelningen för stöd och service 

eller avdelning för boende och korttid. Avdelningschefen är chef för enhetscheferna som in-

tervjuats i föreliggande studie och den person som ger enhetscheferna målen. Informationen 

är hämtad från Halmstads kommuns hemsida.  

 

Som Montin (2007) redogör för har kommuner olika målstyrningsmodeller. Föreliggande stu-

die har genomförts i Halmstads kommun, vilka har en egen modell de arbetar efter. Modellen 

benämns visionsstyrningsmodellen och utgör verksamhetsplanen och verksamhetsmålen för 

hela kommunen. Visionsstyrningsmodellen är uppdelad i de olika verksamheterna som finns i 

Halmstads kommun. Syftet med modellen är att den ska visa riktning i planeringsarabetet, ge-

nomförandet och uppföljning. Dessa delar ska vara tydliga, enkla och användbara för att styra 

verksamheten rätt. Samt att ge en tydligare politisk styrning av organisationen i Halmstads 

kommun. I visionsstyrningsmodellen finns planer, mål, arbetsrutiner, omvärldsanalys och 
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kvalitetssäkringsarbete. Visionen präglar hela verksamheten och alla medarbetare i det dag-

liga arbetet. Den utgår från att ha en god dialog mellan kommunfullmäktige, kommunstyrel-

sen, nämnderna och bolagen. Alla nämnder och kommunala bolag i Halmstad kommun ska 

använda sig av Visionsstyrningsmodellen. Tanken med modellen är att alla medarbetare i 

kommunen ska känna samhörighet till både nämnder och bolag i kommunen. Kommunfull-

mäktige antar en vision som sedan de enskilda nämnderna och bolagen formulerar som över-

gripande mål med hjälp av kommunstyrelsen. Tillsammans analyserar de omvärlden för att se 

över behov av utveckling framöver. Kommunfullmäktige beslutar om valen av inriktning och 

konkretiserar mål och prioriteringar för varje verksamhet. De olika förvaltningarna och bola-

gen i kommunen rapporterar status för strategival. Sedan analyseras möjligheten att uppnå 

målen som de satt upp och om det ska ske åtgärder av målen. Var 4:e år görs en övergripande 

genomgång över målen utifrån visionen. De övergripande målens aktualitet prövas varje år 

vid verksamhetsplaneringen, det vill säga att de ser över vad målen har för betydelse för till-

fället. Kommunfullmäktige kopplar sedan handlingsprogram till de övergripande målen där de 

även har uppföljning och analyserar målen. I handlingsprogrammet finns en ambition och 

riktning som ska preciseras till konkreta mål, prioriteringar och riktlinjer. De varar i 1-3 år 

och riktar sig till nämnder och bolag i kommunen som då blir deras verksamhetsplan samt 

verksamhetsmål, även de medarbetarmål som finns ansluter till verksamhetsmålen (Halmstads 

kommuns visionsstyrningsmodell 2007; Agmarken 2013). 

 

Halmstads kommuns övergripande mål för Omsorg och stöd lyder:  

 

Halmstad ska erbjuda äldre vård, omsorg och serviceinsatser av god 

kvalitet, som bidrar till ett värdigt åldrande. I Halmstad ska människor 

med funktionshinder eller beroendeproblem erbjudas insatser som stöd-

jer och stärker individen till ett aktivt samhällsdeltagande. Kommunen 

ska uppmuntra och stödja anhöriginsatser och frivilliga insatser.  

 (Halmstads kommuns övergripande mål, 2007;2) 

 

Det övergripande målet för omsorg och stöd är det mål som sedan den enskilda verksamheten 

bryter ner tillsammans med enhetschefen och medarbetarna för att anpassas till den specifika 

verksamheten. I föreliggande studie arbetar enhetscheferna och deras medarbetare med funkt-

ionshindrade individer och de arbetar för att stärka individen för ett aktivt samhällsdeltagande.  

 

Studiens syfte är att processa fram hur enhetscheferna motiverar sina medarbetare att imple-

mentera nya arbetsguppgifter att arbeta med målen. Visionsstyrningsmodellen redogör hur 

målen vandrar nedåt för genomförande i kommunens olika verksamheter. Det förklaras däre-

mot inte i visionsstyrningsmodellen hur målen skall bearbetas tillsammans med medarbetarna. 

Inte heller hur de ska motiveras av målen och arbeta med dem. Det kan tolkas som om att en-

hetscheferna har det övergripande ansvaret att förmedla målstyrningen till medarbetarna. Hur 

detta går till kan vara upp till var och en av cheferna, så länge de når upp till de mål politiker-

na beslutat och om de inte når upp till målen kan de finnas kvar som mål till nästkommande 

år.   
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3.  Kunskapsgenomgång  
Nedan presenteras tidigare forskning som gjorts kring motivation, målstyrning och implemen-

tering av mål i arbetet. Det som är gemensamt för dessa studier är att alla är verksamma inom 

human service organisationer och fokuserar på ledarskap, chefskap och medarbetarna i dessa 

organisationer. Både inom privata och offentliga organisationer samt organisationer som är 

politiskt styrda och icke politiskt styrda. Valet att använda olika organisationer var för att få 

ett helhetsperspektiv och djupare insikt i olika verksamheter. Fisher (2009) beskriver i sin 

forskningsöversikt teorier kring motivation och ledarskap i socialt arbete. Konstaterar där att 

det finns empiriska studier kring frågan i andra typer av verksamheter, men lite forskning 

kring motivation och ledarskap i det sociala arbetet.   

 

Vad ledaren spelar för roll kring medarbetarnas motivation har Moynihan och Pandeys (2007) 

belyst i sin studie som undersökt hur olika chefer inom offentlig sektor i USA arbetar för 

medarbetares arbetsmotivation och vad som främjar arbetsmotivation. De fann att chefer har 

olika inflytande på medarbetarnas arbetsmotivation. Störst inflytande menar dom har chefen 

på trivseln i arbetet och minst inflytande över medarbetarnas engagemang. Viktiga variabler 

för motivationen var möjlighet till befordran, tydligt klargjorda roller, rutiner i arbetet, en god 

gruppkultur och tydligt syfte samt mål i organisationen. En viktig funktion för att medarbetar-

na har en god arbetsmotivation grundar sig i rekryteringen, då ledaren anställer personer som 

är engagerade i organisationen och att medarbetarna får chans till avancemang i arbetet. Mo-

tivationen i arbetet påverkas även positivt då chefen kan skapa en känsla av mening och till-

hörighet bland medarbetarna.  

 

Framgångsrikt ledarskap bland sjuksköterskor behöver förmågan att motivera och utveckla 

sin personal beskriver Curtis och O´Conell (2011). I studien belyses hur det transformerade 

ledarskapet uppnår goda resultat inom hälso-och sjukvården, då ledarna ökar medarbetarnas 

motivation. De arbetar med motivationen genom att ledarna tror på medarbetarnas ambitioner 

i arbetet, har god kommunikation och goda relationer som ger medarbetarna självförtroende. 

Ledarna är respekterade av medarbetarna då de ser till medarbetarnas behov och de uppmunt-

ras att utvecklas. Ledaren delar ansvar och makt med medarbetarna, det gör dem delaktiga i 

beslut som rör dem. Det ökar medarbetarnas motivation, då medarbetarna själva kan finna 

lösningar på problem. Därför är det viktigt att medarbetarna får delta i besluten, då känner de 

sig värdefulla för organisationen.  

 

Sammanfattningsvis visar ovanstående studier att chefen motiverar medarbetarna genom att 

tydliggöra syftet och målen för organisationen. Att medarbetarnas roller är tydliga samt att 

chefen tillgodoser varje individs olika värdefulla resurser och kunskaper i arbetet. Engage-

manget hos medarbetarna kan inte chefen påverka. Det handlar om att anställa personal som 

från början är engagerad i organisationen och på så sätt motiveras de i arbetet. Chefen behö-

ver också tro på medarbetarnas ambitioner i arbetet och låta dem vara delaktiga i beslut som 

påverkar dem i arbetet och låter dem finna lösningar på problem. På så sätt kan chefen skapa 

en känsla hos medarbetarna att de är värdefulla för organisationen och motivationen stärks 

hos dem.  
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Implementeringsforskning har påvisat vikten av medarbetarnas involvering i förändring och 

förbättring i arbetet. Lehman, Greener och Simpson (2002) utvecklade en enkät som belyste 

områden som var betydelsefulla för implementeringen i organisationer inom missbrukarvår-

den. Enkäten delades ut till ledare, medarbetare och patienter inom flera behandlingsenheter i 

USA. Ett lyckat implementeringsarbete innebär enligt Lehman, Greenser och Simpson att per-

sonalen känner trivsel i arbetsgruppen, att de vet sitt uppdrag genom att de fått tydlig inform-

ation om uppdraget, de är upplysta om att nytänk uppmuntras. Samt grupper som lyckas med 

förändringsarbete i större utsträckning arbetar med nya metoder. I studien framkom även att 

personalen i undersökningen trivs med implementering och de individer de arbetar med inom 

missbrukarvården är nöjda. Det framkom dessutom att budgeten hade stor inverkan på im-

plementeringsarbetet. När ekonomin var stabil var förändringsmöjligheterna goda, men när 

ekonomin var instabil var de mindre benägna att arbeta med förändring och implementera nya 

idéer. 

 

När mål ska utarbetas är det viktigt att medarbetarna får vara med och involveras menar även 

Jooste (2004). Jooste undersökte hur ledare bland sjuksköterskor bör agera för att vara en ef-

fektiv framtidsledare med hjälp av auktoritet, makt och inflytande. Studien resulterar i ett nytt 

perspektiv på framtidens ledare. Rollen som ledare bland sjuksköterskor handlar om att vara 

framtidstänkande, hjälpa de anställda att planera, organisera och leda verksamheten framåt. 

Ledarna måste vara tydliga i kommunikationen så medarbetarna är medvetna om uppgiften. 

När medarbetarna får vara med och utarbeta målen engageras och motiveras de. Ledaren bör 

arbeta med medarbetarnas självbild och förmågor i arbetet, för att hjälpa dem att finna dolda 

egenskaper och tillämpa dem i arbetet som ökar medarbetarnas självmedvetenhet.  

 

När förändringarna eller målsättningarna är svåra ökar medarbetarnas prestationer menar 

Lock (1996) i sin experimentstudie. Lock undersökte medarbetarnas motivation genom 

måluppfyllelse och kom fram till att ju svårare målsättningen är desto större är prestationen. 

Det berodde på att medarbetarna hade åtagit sig målet och använder då den förmåga som 

krävs för att nå målet. Prestationen är högre när medarbetarna är övertygade att målet är bety-

delsefullt och att de är möjligt att uppnå. Ledaren använder sin makt och inflytande att moti-

vera och övertyga medarbetarna om målets angelägenhet (Porter, Bigley & Steer 2003).  

 

Sammanfattningsvis visar dessa studier att medarbetarnas prestationer är större och de motiv-

eras när chefen övertygar medarbetarna om målets betydelse samt när de får vara delaktiga i 

implementeringsarbetet och komma med idéer. För ett lyckat implementeringsarbete är det av 

vikt att chefen ge medarbetarna tydlig information om målen för att de ska förstå sitt uppdrag 

samt att chefen trycker på målets angelägenhet för organisationen.   
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4. Teoretisk referensram  
I detta kapitel beskrivs de teoretiska referensramarna som är valda för studien. För att ledaren 

ska påverka sina medarbetare i motivationsprocessen behöver de motiveras. Vad är det då 

som skapar motivation hos medarbetarna och vad innebär motivation? Individens motivation 

är viktig för målarbetet, då motivation skapar vilja att uppnå resultat. Nedan beskrivs de teore-

tiska perspektiven på motivation genom motivationsprocessen som använts i föreliggande 

studie.  

4.1. Motivation  

McClellands (1961) Motivationsteori samt Alvesson och Sveningssons (2007) tre primärna 

motovationsformer beskriver olika behov medarbetare har som motiverar dem i arbetet. Enligt 

McClelland är behoven inlärda och kommer av individens tidiga livserfarenhet och de motiv-

eras av dem i olika situationer som uppstår. Så vid en viss situation är det något av behoven 

som motiverar individen att anta uppgiften och lösa den. McClelland (1961) beskriver Sam-

hörighetsbehovet som består av att medarbetarna har en önskan av god samhörighet med de 

andra i arbetsgruppen samt att upprätthålla en god vänskap med dem känslomässigt. Maktbe-

hovet innebär att medarbetaren är självupptagen i arbetet och arbetar för att denne vill över-

vinna de andra medarbetarna, är kraftfulla i sitt handlande samt att de har stark kontroll i arbe-

tet. Prestationsbehovet handlar om att medarbetaren har en positiv inställning och vill göra 

sitt bästa i arbetet. Medarbetarna vill uppnå goda resultat, är problemlösande och vill alltid 

göra bättre i arbetet. Personer som har höga prestationsbehov presterar bättre och resultaten är 

bättre, men det går att träna upp varje individs prestationsbehov. En lösning är att anpassa or-

ganisationen efter prestationsbehoven för att öka motivationen hos medarbetarna. En arbets-

plats kan förbättra sammanhållningen exempelvis med hjälp av utbildning eller arbeta för del-

aktighet genom sammarbete. På så sätt kan motivationen och arbetsviljan att uppnå målen i 

verksamheten öka om de lyckas med förbättringsarbetet. Inom arbetslivet verkar motivation 

och måluppfyllelse gå hand i hand.   

 

Alvesson och Sveningsson (2007) beskriver de tre primärna motovationsformerna. Inre moti-

vation innebär att medarbetaren vill känna trygghet, status och självförverkligande. Det gör 

medarbetarna genom att utföra arbetsuppgifter som de kan. Medarbetarna behöver känna att 

dessa behov är tillgodosedda för att känna sig motiverade i arbetet. Interaktiv motivation upp-

står då medarbetare känner gemenskap och samhörighet i gruppen. Det finns normer för hur 

en medarbetare ska förhålla sig i gruppen och den sociala kompetensen är viktig för gemen-

skapen. Medarbetare i en grupp anpassar sig för att känna sig som en i gruppen och inte 

hamna utanför. De är i behov av gensvar när de gör rätt och känner genom gensvar någon 

form av samhörighet. Samhörighet i gruppen gör att medarbetare anstränger sig mer i arbetet. 

Den Instrumentella motivationen innebär att medarbetarna vill få belöning av sin arbetsinsats 

i form av lön. Men undviker bestraffningar i form av försämrade arbetsvillkor, då belöning 

skapar motivation. De har kontroll över situationen. Exempelvis när en medarbetare motiveras 

att arbeta hårdare då dennes förväntningar är att det är fördelaktigt för att generera högre lön. 

Men om de inte förväntar sig högre lön av hårdare arbete uteblir motivationen. Högre lön ses 

som en motivation då det visar ett värde på goda framsteg i arbetet och bekräftelse från leda-

ren. 
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Om författaren till föreliggande studie skulle göra en jämförelse mellan McClelland och Al-

vesson och Svenningssons motivationsteorier skulle man kunna säga att de båda teoretiska 

perspektiven om motivation har likheter och skillnader. Prestationsbehovet och den inre mo-

tivationen liknar varandra då båda handlar om att individen blir motiverad när denne känner 

sig duktig och kunnig i sitt arbete. Den inre motivationen innefattar även att känna trygghet 

och status i arbetet. Det liknar samhörighetsbehovet där medarbetaren arbetar för goda vän-

skapsrelationer till kollegorna. Som även liknas vid den interaktiva motivationen som innefat-

tar att medarbetaren vill känna gemenskap och samhörighet med gruppen. Medarbetare som 

känner samhörighet i gruppen anstränger sig mer i arbetet. Maktbehovet innebär att känna 

kontroll i arbetet och över arbetsuppgifter. Maktbehovet skiljer sig ifrån den instrumentella 

motivationen då teorin utgår från att medarbetarna vet hur de ska prestera för att belönas med 

högre lön, beröm eller bekräftelse från ledningen. Men undviker situationer som de känner sig 

bestraffade av genom sämre arbetsvillkor, då belöning skapar motivation hos medarbetaren. 

Dessa personer har kontroll över situationen i arbetet.  

 

När en arbetsgrupp uppnår goda resultat eller framgång i arbetet är det viktigt med feedback i 

form av belöning och beröm skriver Sörqvist (2004). Han menar däremot att löneförhöjning 

inte bör vara belöningen, då det kan skapa avundsjuka, individuellt arbete och splittringar i 

arbetsgruppen. Sörqvist menar att det är bättre att belöna hela arbetsgruppen och på så sätt 

stärks sammarbetsviljan i gruppen. Beröm medarbetarna istället mer när de kommer på ett bra 

förslag. Det är viktigt att chefen visar att denne är stolt över arbetsgruppen.  

 

Det finns fler motivationsteorier och Fisher (2009) belyser i en litteraturgenomgång de mest 

framträdande motivationsteorier och studier som gjorts inom i socialt arbete. Hon belyser 

bland annat Maslows behovshierarki som utgår från den enskilda individen i arbetet. Det bör-

jar med psykologiska behov som mat, kläder och husrum, trygghetsbehov som handlar om 

skydd och säkerhet, samhörighetsbehov till medarbetare, jagets behov och självförverkli-

gande. Maslow menar att individen är motiverad av de otillfredsställda behoven och när de 

behoven blir tillfredställda är individen inte längre motiverad. Herzbergs motivationshygien-

teori utgår från arbetsmiljön. Faktorerna individen motiveras från utgår från lönen, politisk 

säkerhet, relationer till chefer och medarbetare och arbetsvillkor. Om dessa faktorer uteblir 

uppstår missnöjde hos individen då teorin utgår från personlig vinning och självförverkli-

gande.  

 

Båda teorierna liknar varandra då de utgår från individen i arbetet och båda nämner samhö-

righet. Dessa teorier är inte tillräckliga för att besvara frågeställningen om hur cheferna moti-

verar sina medarbetare i implementeringsarbetet av målen då teorierna inte har samma rikt-

ning som det empiriska materialet. Istället lämpar sig McClellands motivationsteori bättre, det 

är också en stor motivationsteori som Fisher (2009) belyser. Den teorin inriktar sig mer till 

studiens syfte och frågeställning. Då även den handlar om medarbetaren i arbetslivet, men kan 

på ett bättre sätt kopplas samman med de resultat som framkommit ur empirin. Därför har för-

fattaren till föreliggande studie enbart valt McClellands motivationsteori till denna studie.  
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4.2. Medarbetarnas inflytande i målstyrningsprocessen    

För att en arbetsgrupp ska klara av att arbeta med verksamhetsmålen är det viktigt att alla 

främst förstår målen, därför behöver de vara med att utforma dem. Motivationen hos medar-

betarna ökar när de själva får vara med och utforma arbetssätt för att nå verksamhetsmålen. 

Tillsammans diskuterar de vad som skall uppnås och hur det arbetssättet ska gå till. Om målen 

är positiva för gruppen ökar deras förutsättningar att lyckas (Angelöw 2010).  

 

Det finns olika arbetssätt för att få medarbetarna delaktiga i förändringar och förbättringar. 

Empowerment är en del, ett kollektivt sätt att arbeta empowermentinriktat är att tänka att en 

grupp tillsammans har stor kunskap, kraft och kreativitet. Det gynnar det gruppen att nå målen 

till skillnad från enskilda individer (Askheim & Starrin 2010). Ledare har svårt att uppnå må-

len om inte gruppen är med. Därför är det viktigt att flytta en del av makten till de kunniga 

medarbetarna som tillsammans kan komma på bra lösningar. Ledaren finns där för att stötta 

och hjälpa medarbetarna att komma vidare i arbetet. När ledare arbetar empowermentinriktat 

innebär det att de ger sina medarbetare makt och handlingsutrymme att ta beslut i arbetet. Det 

gör att medarbetarna känner delaktighet och rättvisa i arbetet för att nå organisationens mål-

sättning (Payne 2005).  

 

Nedan beskrivs medarbetargrupper som är målstyrda och hur de grupperna arbetar för att nå 

målen som de tillsammans utarbetat. Målstyrda arbetsgrupper är utmärkande av decentrali-

sering på så sätt att målen formuleras i en dialog mellan ledare och medarbetare. Under pro-

cessen är ledaren den som hjälper och stöttar medarbetarna. Medarbetare har behov att själva 

få planera sitt arbete och få bekräftelse från ledningen av arbetet de utför. Deras inflytande 

och deltagande i arbetets struktur, processer och mål genererar positiva effekter i utveckling 

och välbefinnande för både medarbetarna och ledarna. Vad som karaktäriserar de målstyrda 

arbetsgrupperna från vanliga arbetsgrupper är att de har bättre kunskap om målen i verksam-

heten då de gemensamt utvecklat och konkretiserat målen. Därför har de även accepterat må-

len och arbetar i dess riktning, har uppföljning och analyserar vad de åstadkommit. De mål-

styrda arbetsgruppernas fördel är att de undviker att det är chefen som tänker åt medarbetarna 

som rättar sig efter chefens plan. Ensam ledning inte kan ta beslut om målstyrningen, för att 

medarbetarna har bättre kännedom om vad som lämpar sig bäst. Medinflytande gör att med-

arbetarna motiveras när de får ansvar i sitt arbete och utvecklas då i sin roll (Krantz 2007).  

 

Sörqvist (2004) menar att ledarens roll har avgörande vikt för om en arbetsgrupp når upp till 

målen och om förbättringsinsatsen blir bra för verksamheten. För framgång behövs en tydlig 

ledare som är engagerad och driven i förbättringsfrågor. Det är ledaren som har det yttersta 

ansvaret för om målen blir uppnådda. Ledarens roll är att motivera sina medarbetare i arbetet. 

I den motivationen ingår att konkretisera målen så de blir tydliga, med sitt eget engagemang 

verkar som en förebild och skapa engagemang och delaktighet hos medarbetarna. När medar-

betarna får vara med och skapa målarbetet och vara kreativa tror de oftast på målen till skill-

nad om de inte får vara med och utarbeta arbetssätt. På så sätt motiveras medarbetarna av del-

aktigheten. De flesta goda idéerna om arbetssätt och utveckling kommer från medarbetarna. 

Genom deras delaktighet i målarbetet skapas drivkrafter, engagemang och entusiasm som gör 

att goda idéer framkommer. Sist men inte minst handlar det om att prioritera att målen blir 
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uppföljda. Sörqvist (2004) beskriver att ledaren själv måste vara engagerad i målarbetet för att 

på ett tillfredställande sätt motivera medarbetarna att arbeta med målen.  

 

Målstyrning ses som en implementeringsprocess. Chefens utmaning i implementeringsarbetet 

eller som i föreliggande studies inriktning på målstyrningen är att motivera medarbetarna i 

förändringen. Medarbetarna känner ansvar för målet, få dem delaktiga och att ledaren är tyd-

lig i vad som skall göras. Det är viktigt att medarbetarna känner att förändringen är praktisk 

och användbar i arbetet samt att det gynnar individerna de arbetar för (Olsson & Sundell 

2008).   

 

Implementering av mål handlar om ett inflöde som sker i en verksamhet. Alltså ett nytt mål 

som ska omvandlas för att någon effekt ska ske i verksamheten som tillslut leder till utfall, 

nämligen slutprodukten av målet. Då är det dags för uppföljning av arbetsinsatsen. Vi kan 

kalla det för implementeringsanalys eftersom det är dags att analysera målet som implemente-

rats. När ett mål följs upp är det lättare att avsluta ett mål och gå på nästa. Uppföljning hand-

lar inte bara om resultatet, det hjälper arbetsgruppen att undanröja och finna hinder, problem 

samt bromsklossar i implementeringsarbetet. Gruppen bedömer målarbetets utfall, kartlägger 

resultaten och se om målen är uppnådda utefter politikernas beslut om hur resultatet skulle bli. 

Uppföljningen är även till för att se varför ett mål inte nåddes och vad som då gick fel. Det 

handlar om kontroll, kontroll från huvudmännen i kommunen som vill se om verksamheten 

sköter sitt uppdrag och når upp till målet. Uppföljning gör det även möjligt att rätta till miss-

tag, se vad som gick fel eller vad som gick bra och på så sätt resulterar det i framgång och en 

bättre verksamhet (Vedung 2009).   
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5. Metod  
I denna del prestenteras de metodval som gjorts för att genomföra studien. För att besvara frå-

geställningen om hur enhetscheferna inom Socialtjänsten motiverar sina medarbetare i mål-

styrningsprocessen, har datainsamlingen skett med hjälp av intervjuer med fyra enhetschefer 

inom Socialtjänsten. Det finns två olika undersökningsmetoder att välja för att besvara fråge-

ställningen. Dels finns den kvantitativa metoden vars arbetssätt inriktar sig på att mäta resul-

tat. Författare till föreliggande studie har istället valt den kvalitativa undersökningsmetoden. 

Då ändamålet för studien var att få en djupare förståelse och beskrivande information av che-

fernas erfarenhet i arbetet med att motivera medarbetarna i målstyrningsprocessen. Därför be-

svarades frågeställningen lättast genom intervjuer som har skett med enhetschefer som ligger 

närmast studiens frågeställning. Valet att genomföra intervjuer berodde på att det skapar en 

öppen interaktion mellan författare till studien och enhetscheferna som informanter (Olsson & 

Sörensen 2011).  

5.1. Hermeneutisk ansats   

Studien tar sin utgångspunkt i den hermeneutiska forskningsansatsen. Ansatsen har använts 

för att tolka forskningsområdet. Men det handlar inte om att finna en absolut sanning, utan att 

tolka och förstå området motivation och implementering av mål. Hermeneutikens filosofi in-

begriper att betrakta språket och kommunikationen för att få en förståelse för vad som sagts. 

Vi förstår andra människor genom språket och kan känna igen berättelser och upplevelser i 

vardagen. Hermeneutiken utgår från att det är en individs upplevelser som bidrar till tankar 

och förståelse av händelser - utan upplevelse ingen förståelse (Olsson & Sörensen 2011).  

Detta innebär att det som informanterna förmedlat under intervjuerna tolkas för att skapa en 

förståelse och fördjupning i deras arbete. Därefter tillkommer empirin som återigen ska tolkas 

och uttryckas i ord och meningar. Det skapade resultatkapitlet i denna studie. För att fördjupa 

kunskaperna inom ämnet har det skett i en process med hjälp av förförståelsen, teorier, tidi-

gare forskning och den insamlade empirin. Genom denna metod har nya insikter inom ämnet 

vuxit fram och det har resulterat i en större förståelse inom motivation och implementering av 

mål ur ett chefsperspektiv. Den process benämns som den hermeneutiska spiralen som inne-

bär att se till både delar och helhet i informanternas berättelse (Olsson & Sörensen 2011). 

Förförståelsen handlar om tidigare erfarenheter målstyrningsprocessen. Det grundar sig i nio 

års arbete inom äldre- och handikappomsorgen samt kandidatutbildingen Socialt arbete led-

ning och organisering med omfattning på 180 högskolepoäng. Under tiden inom arbetslivet 

har författaren upplevt målarbetet som en viktig del för att utveckla en verksamhet. Därför var 

det av stor vikt i relation till kandidatutbildningen att ta reda på hur chefer motiverar medarbe-

tarna i målstyrningsprocessen för att senare i arbetslivet veta vilka delar som är viktiga att fo-

kusera på ur ett chefsperspektiv. Teorier och tidigare forskning har begrundats för att ta reda 

på vad som motiverar medarbetarna i arbetslivet. Det innebär att förförståelsen hos författaren 

till föreliggande studie och den nya informationen från teorier och tidigare forskning samt 

empirin gör att förståelsen blir bredare inom ämnet. Under rubrik 6. Resultat och Analys åter-

finns empirin som tolkats med hjälp av teorier och tidigare forskning från kunskapsgenom-

gången. En ny förståelse utgör grunden för nästa process att tolka. En ny tolkning utökar för-

förståelsen och erfarenheterna växer inom ämnet (Olsson & Sörensen 2011).  
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5.2. Induktion  

Undersökningen grundar sig i intervjuerna som skapade empirin. Under rubrik 6.  Resultat 

och Analysdelen har empirin kopplats till teorier och tidigare forskning för att finna mönster 

och samband mellan dessa variabler. Slutsatserna har dragits från empirin till teorin. Indukt-

ion producerar ny sannolik kunskap, det finns inget rätt eller fel, bara individuella tankar och 

arbetssätt. Därför spelar det inte någon roll hur många intervjuer som genomförs då empirin 

kan skilja sig stort mellan alla individer (Birkler 2008; Dalen 2011). Vid sammanställningen 

av intervjuerna varierade svaren. De stämde både överens eller så skiljde dem sig åt. Då bil-

dades mönster från empirin som sedan analyserades och slutsatser drogs från teori och tidi-

gare forskning (Trost 2010). Induktion gör att det går att ifrågasätta de teorier som finns kring 

motivation och implementering av mål i relation till den insamlade empirin för att se om teo-

rierna fungerar likartat i verkligheten. På så sätt utvecklades teorierna från den insamlade em-

pirin för att se om andra teorier framkom (Denscombe 2009). 

5.3. Datainsamling   

Informanterna som är enhetschefer inom funktionshinderverksamheten inom Socialtjänsten i 

Halmstads kommun är valda ur ett snöbollsurval och subjektivt urval. Snöbollsurvalet tillkom 

då en enhetschef tidigt under vårterminen 2013 blev tillfrågad att fråga sina chefskollegor om 

intresse att delta i en intervju om motivation kring målstyrningsprocessen. Enhetschefen fick 

då ett utkast av syftet och frågeställningen till studien för att förklara studiens syfte för de 

andra enhetscheferna. Fyra chefer ville delta i studien och därefter blev de uppringda av för-

fattare till föreliggande studie för att bestämma tid för intervjuer. Enhetscheferna valdes ur det 

subjektiva urvalet då de representerar de informanter studien kräver för att besvara frågeställ-

ningen (Denscombe 2009). Enhetscheferna har arbetat inom omsorgen varierad tidslängd, allt 

från 18-30 år. Några har arbetat inom olika kommunala verksamheter, verksamheter som varit 

privata och offentliga. De har arbetat som vårdare, under olika ledarskapsbefattningar och alla 

enhetscheferna har olika ledarskapsutbildningar i botten. Deras erfarenheter varierar därmed 

när det gäller kunskap kring motivation i implementeringsarbetet av målen.    

 

Vid första samtalet med informanterna över telefon fick de förklarat vad syftet med studien 

var och att de kunde fundera över hur de motiverar sina medarbetare i målstyrningsarbetet. I 

samtalen bestämdes även att intervjuerna skulle ske på enhetschefernas arbetsplats. En inter-

vju blev inte av och då bokades en annan intervju in veckan efter med en annan enhetschef 

(Denscombe 2009).  

 

En intervjuguide utformades för att utveckla frågor som skulle vara relevanta för studiens 

syfte. Intervjuguiden var utformad utifrån fyra teman. Ledaregenskap, målstyrningsprocessen, 

att motivera medarbetarna samt uppföljning. Under dessa teman konkretiserades en rad frågor 

för att besvara syftet med studien. Intervjuguiden återfinns i bilaga under rubrik 9.2. Veckan 

innan intervjuerna genomgick författaren till föreliggande studie en provintervju med en chef 

inom tillverkningsindustrin. Detta för att säkerställa och kontrollera intervjuguidens utform-

ning och nivå. Det underlättade att gå igenom intervjuguiden innan för att ta bort frågor som 

inte var relevanta för syftet och frågeställningen samt att utveckla och omformulera andra frå-

gor för att bli mer konkreta. Om frågornas utformning inte varit tillräckligt tydlig kunde det 
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hända att informanterna missuppfattat frågorna (Dalen 2011). Om provintervju inte genom-

förts tros intervjuerna fått ett sämre resultat och varit mindre konkret. På slutet av alla inter-

vjuerna blev informanterna tillfrågade om de ville tillägga någonting eller om de ansåg att vä-

sentliga frågor missats (Denscombe 2009).  

 

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att frågorna var relativt öppna och flexibla 

på det sätt att den intervjuade fick möjlighet att utveckla svaren. Fördelarna med intervjuer i 

föreliggande studie innebar att svaren var detaljerade som sedan förstärktes med följdfrågor 

för att förtydliga svaren. Valet att genomföra intervjuer berodde på att författare till förelig-

gande studie ville få en öppen interaktion mellan författare till studien och informanterna 

(Denscombe 2009; Olsson & Sörensen 2011).  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en Iphone. Informanterna fick godkänna detta genom en 

samtyckesblankett som medtogs till alla intervjuerna. Samtyckesblanketten var för informan-

terna ett bevis på författarens skyldigheter gentemot dem. Alla godkände att intervjuerna spe-

lades in. De blev även informerade om hur inspelningen skulle användas. Att ingen annan än 

författare till föreliggande studie skulle få tillgång till materialet samt att efter intervjuerna 

transkriberats skulle intervjuinspelingen kasseras (Denscombe 2009). Att intervjuerna spela-

des in gjorde att fokus endast låg på intervjuerna, istället för att anteckna. Fördelen med att 

spela in intervjuerna vara att det transkriberade materialet fanns med under hela studiens gång 

för att säkerställa att svaren uppfattats rätt. Inspelningsapparaten testades även för att veta hur 

den fungerade, vilket avstånd den skulle kunna befinna sig på och hur länge den kunde spela 

in. Vid intervjuerna fanns även en laddare till hands om batteriet skulle ta slut (Dalen 2011). 

Transkriberingen skedde direkt efter intervjuerna då minnet var färskt för att sedan kassera in-

spelningarna. Det informerade samtycket finns med i bilaga under rubrik 9.1. under ”Sam-

tyckesblankett” och är inspirerat från Denscombe (2009).  

  

Vid intervjuerna var det viktigt att tänka på intervjuareffekten som skulle kunna uppstå mellan 

författare och informant, då svaren informanterna gav kunde påverkas av författarens person-

lighet i situationen (Denscombe 2009). För att de skulle känna sig bekväma, trygga i sin situ-

ation och för att inte stjäla för mycket av deras tid skedde intervjuerna på informanternas ar-

betsplats. Informanterna fick en beskrivning om vad studien handlade om och vilka slags frå-

gor de förväntades besvara. Det var viktigt att vara lyhörd och inte allt för aktiv som författare 

till studien, då intresset låg på att lyssna till enhetschefernas erfarenhet. Intervjuernas tids-

längd varierade stort. En intervju tog tjugofem minuter och den längsta intervjun varade i fyr-

tiofem min. Trots detta anser författaren till föreliggande studie att alla frågor blev besvarade 

från intervjuguiden. Under intervjuerna ville författare till föreliggande studie inte störa in-

formanterna med allt för mycket följdfrågor och istället låta dem tala till punkt. När de samta-

lat färdigt om en fråga kunde följdfrågor ställas för att säkerställa och vidareutveckla svaren 

från informanterna. Under intervjuerna var det viktigt att inte leda in informanterna i de delar-

na som författare till föreliggande studie hade kännedom om. Intervjuguiden utvecklades efter 

att författaren till föreliggande studie läs in teorier och tidigare forskning på området för att 

under intervjuerna ställa ”rätt” frågor. Förförståelsen var av stort värde under hela arbetet med 

studien och vid intervjuerna, utan förförståelse hade det varit svårt att ens utveckla en inter-

vjuguide.  
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5.4. Dataanalys 

Efter transkribergingen av alla intervjuerna var det dags att tolka vad som framkommit under 

intervjuerna. Då kodades intervjuutskrifterna genom processen dataanalysspiral. Det gjordes 

genom att först färglägga textmaterialet för att dela upp vad som sagts i olika kategorier. Det 

var här viktigt att prioritera textmaterialet av vilka delar som var viktiga utifrån studiens syfte 

och vad som inte var relevant. Därefter kategoriserades de olika färgkoderna med olika rubri-

ker så som tydligt syfte, individinriktat, delaktighet, samtal, ekonomi, beröm, lön, arbetspro-

cessen, uppföljning, ansvar med mera. Det för att se skillnader i texten, för att därefter identi-

fiera olika teman, mönster och samband i texterna. Därigenom skapades sedan många av de 

huvudrubriker som finns under rubrik 6.0 resultat och analys. Sist i denna dataanalys var det 

dags att utveckla begrepp, finna samband och skillnader mellan delarna med teorier och tidi-

gare forskning utifrån de samband, teman och mönster som fanns ur empirin. Alla delarna 

granskades för att finna förklaringar för de olika delarna som framkommit med hjälp av teo-

rier (Denscombe 2009).  

5.5. Etiska aspekter  

De etiska aspekterna grundar sig i att författaren till föreliggande studie har skyldigheter 

gentemot informanterna. Nedan belyses de fyra etiska kraven för forskning som är hämtat 

från Codex.uu.se. Som väl begrundats under studiens gång.  

Informationskravet bygger på att informanterna vid intervjutillfället blev informerade om stu-

diens syfte och frågeställning. Vilka metoder som skulle användas, risker som medverkan kan 

ha, vem studiens författare är, frivilligheten att delta samt att informantens rätt att när som 

helst dra sig ur medverkan. Informanterna fick också välja om intervjun skulle spelas in. Sam-

tyckeskravet innebär att informanterna själva ska vilja delta i projektet, frivilligheten bygger 

på att de ska få så mycket kunskap och information om projektet för att bedöma om de vill 

delta. Detta samtycke var skriftligt och informanterna fick i samband med intervjuerna en 

samtyckesblankett. I samtyckesblanketten såg de vad författare till föreliggande studie har för 

skyldigheter gentemot dem som informanter samt en kort genomgång av syfte och frågeställ-

ning. Konfidentialitetskravet handlar om att undvika att informanterna identifieras eller blir 

uthängda på något vis. Studien var uppbyggd så informanterna inte beskrivs mer än att de är 

enhetschefer inom funktionsnedsättning inom Socialtjänsten i Halmstad. Om de beskrivs 

närmre finns risken att de blir igenkända och deras identitet röjs. Då intervjuerna skett vid 

personliga möten har uppgifterna om informanterna varit sekretessbehandlade. Kravet handlar 

även om att skydda informanternas intressen. Vilket innebär att informanternas medverkan i 

projektet inte skadar dem på något sätt. Detta gjordes genom att se över konsekvenser som 

kan uppstå av intervjun för att skydda informanternas anställning och identitet. Informationen 

som inhämtades under intervjuerna har hanterats konfidentiellt, för att behålla informanternas 

anonymitet. Nyttjandekravet innebär att intervjuerna endast får användas i forskningssyfte. 

Endast författare till föreliggande studie har haft tillgång till informationen om författarna och 

inspelningarna som kasserades direkt efter transkriberingen. Det är också viktigt att vara ärlig 

och visa respekt för informanterna genom att inte skriva in falska meningar i resultatet (Eriks-

son, Codex).   Samtyckesblanketten återfinns i bilaga 9.1.  
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6. Resultat och Analys  
I kommande avsnitt har det insamlade empiriska materialet analyserats utifrån teorier och ti-

digare forskning. En fördjupad förståelse för det empiriska materialet presenteras med hjälp 

av teorier och tidigare forskning inom området motivation och implementering av mål för att 

besvara syftet med studien. Avsnittet prestenteras under olika teman vilka skapats utifrån sva-

ren från informanterna. Enhetscheferna som intervjuas benämns med fingerade namn Alva, 

Berit, Cajsa och David då de är anonyma i denna studie. Analysen ligger till grund för att be-

svara studiens syfte och frågeställning - På vilket sätt motiverar enhetscheferna inom social-

tjänsten sina medarbetare i målstyrningsprocessen?  

 

6.1. Tydliga mål 

Att målen är tydliga är en viktig del i motivationsarbetet ur chefsperspektivet. Alla cheferna 

belyser vikten av att målen är tydliga genom att berika medarbetarna med fakta. Enhetsche-

ferna upplever att när medarbetarna förstår varför målen är relevanta att arbete med för orga-

nisationen, brukarna och för medarbetarna blir de motiverade att arbeta med målen. Om per-

sonalen inte är tydligt informerade är det svårt att motivera dem att utföra sitt arbete.  

Cajsa säger:  

 

Jag måste vara väldigt tydlig med vad det är vi ska uppfylla och vad det är som 

gäller. Det är ju framförallt fakta. 

En betydelsefull faktor för enhetscheferna när de arbetar med att motivera sina medarbetare i 

målstyrningsarbetet är att målen tydliggörs för medarbetarna. Det resultatet är i linje med 

Lehman, Greener och Simpson (2002) samt Lock (1996) som i sina studier visade att tydlig 

information är viktigt för att lyckas i målarbetet, samt att övertyga medarbetarna om målets 

angelägenhet. Även studien som Jooste (2004) och Moynihan och Pandey (2007) utförde vi-

sade att ledaren måste vara tydlig i sin kommunikation och syftet om målen till medarbetarna 

så de blir medvetna om uppgiften, då det främjar medarbetarnas arbetsmotivation. Det går i 

linje med vad enhetscheferna berättade.  

 

Enhetschefernas arbete med medarbetarnas motivation genom att göra målen tydliga kan även 

förstås utifrån McClellands (1961) teori där maktbehov är en av tre motivationsformer. Makt-

behovet utgår från att medarbetarna har stark kontroll i arbetet och det har medarbetare som 

får tydlig information om sitt uppdrag. När medarbetarna har god kunskap om målen blir de 

mer benägna att tillsammans planera hur målarbetet ska gå till. Det är av stor vikt att chefen 

tar sina medarbetare till hjälp när målen ska utarbetas. Att medarbetarna är med hela vägen, 

från början till slutet i målarbetet, då det är medarbetarna som har bäst insyn i sin verksamhet 

och de individer de arbetar för. Olsson och Sundell (2008) menar att medarbetare som får vara 

med och utarbeta målen känner mer ansvar för målen. Angelöw (2010) menar att om en grupp 

ska nå målen är det viktigt att medarbetarna förstår målen, just därför behöver de vara med 

och utforma dem med hjälp av ledaren. Medarbetarnas motivation ökar när de själva får ut-

forma arbetssätt. Genom det kommer vi in på nästa tema, medarbetarnas delaktighet.  
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6.2. Delaktighet  

Alla enhetscheferna talade om att göra medarbetarna delaktiga i målen genom att samtala med 

dem och låta dem utarbeta arbetssätt för att nå målen. Medarbetarna har bättre insyn i sin 

verksamhet och vet därför vad som är bäst för individerna de arbetar med. Att alla medarbe-

tarna samtidigt får information om målen från sin chef verkar vara en viktig del för att alla ska 

få samma information och för att de då tillsammans kan samtala om hur de ska utarbeta må-

len. Det går att koppla till McClellans (1961) samhörighetsbehov samt Alvesson och Sven-

ningssons (2007) interaktiva motivation då enhetscheferna ser till att alla medarbetare samti-

digt får information om målen, då det skapar gemenskap och samhörighet i gruppen och där-

med motivation. När cheferna ser till att medarbetarna får vara delaktiga skapar det samhörig-

het till organisationen och det gynnar även medarbetarnas samarbete.  

 

Empowerment är en stor del av medarbetarnas motivation i arbetet menar Askheim och Starr-

in (2010) och Payne (2005) som beskriver att empowermentarbetet handlar om att medarbe-

tarna får vara med att diskutera beslut som rör dem, att chefen ger dem makt. Det är viktigt att 

tänka att gruppen tillsammans har större kunskap, kreativitet och kraft att nå målen till skill-

nad från enskilda individer. Om ledaren själv skulle besluta om mål som rör medarbetarna kan 

det vara svårare att motivera medarbetarna att arbeta med målen. Därför är det av vikt att låta 

medarbetarna komma på bra lösningar och arbetssätt. I empowermentarbetet finns ledaren för 

medarbetarna att stötta dem i arbetet. Cajsa och David belyser att medarbetarna har bättre in-

syn i verksamheten därför är det viktigt att de får vara med och utarbeta målen, att de gör det 

tillsammans. Genom delaktighet tror enhetscheferna att medarbetarna blir motiverade. Payne 

(2005) menar att empowerment handlar om att ge medarbetarna makt och handlingsutrymme 

att ta egna beslut. Att medarbetarna känner delaktighet och rättvisa gör att de lättare når orga-

nisationens målsättning.  

 

Alla cheferna samtalar om målen med medarbetarna på arbetsplatsträffar och i det dagliga ar-

betet. Det är viktigt att göra medarbetarna delaktiga i målarbetet medar de. Berit berättar att 

hon kan ha idéer om hur målen kan bearbetas i arbetet. Men påpekar att hon haft mycket tid 

att tänka på idéer och frågar sedan medarbetarna hur de ska nå målen. Sedan får medarbetarna 

tid på sig att tänka och samtala om målen för att komma på bra lösningar och arbetssätt. De 

måste få samma process som hon haft, det tycker Berit är viktigt och säger: 

 

Oftast är det så att cheferna har mycket tid på sig att tänka och vända och 

vrida på allting, sen plupp ska det ut till personalen. Då måste det ju vara 

samma process där. 

 

Cajsa berättar att målen kan handla om att de behöver spara in pengar eller ändra rutiner, då 

diskuterar de hur de ska gå tillväga i gruppen. Medarbetarna kommer ofta med förslag. Cajsa 

menar att ju fler personer som ser på saken desto bättre idéer kan komma fram. Hon påpekar 

däremot att hon har det övergripande ansvaret som enhetschef. Men att medarbetarna måste få 

vara med och komma på lösningar eftersom de har bättre insyn. Om de inte är med och be-

stämmer är det svårare att motivera dem att arbeta med målen.  
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David menar att den största delen i motivationsarbetet är medarbetarnas delaktighet. Att med-

arbetarna får vara delaktiga tror David gör dem engagerade och intresserade av målen och 

motiveras på så sätt i arbetet. David sprider målen på planeringsdagarna eller på arbetsplats-

träffarna, sedan diskuterar de tillsammans hur de upplever målen och hur de ska arbeta för att 

genomföra målen. Då får alla möjlighet att dela med sig av åsikter och tankar om målen samt 

för att alla ska få möjligheten att tycka och tänka var och en. Det behöver inte bli vad de tänkt 

men alla har ändå fått uttrycka sig, det gör att de lättare kan acceptera besluten som tas menar 

han. Fördelen med målarbetet menar David är att målen går att utforma utifrån medarbetarnas 

upplevelser av hur de bör vara för deras enhet. David har tankar om hur målen ska förverkli-

gas, men tycker att det är viktigt att lyssna på vad medarbetarna har för tankar. Att de gemen-

sam diskuterar och samtalar om vad de kan göra för att genomföra målen. David säger: 

 

De kan verksamheten med varje brukare och enheten bättre så jag [.] Tror att 

det är viktigt att man gör det här tillsammans.  

 

Flera tidigare studier beskriver hur viktigt det är att chefen ger medarbetarna inflytande i mål-

arbetet. Moynihan och Pandey (2007) menar att medarbetarnas motivation påverkas positivt 

då cheferna ser till att medarbetarna får en känsla av mening och tillhörighet i organisationen.  

Genom att cheferna involverar medarbetarna och låter dem utarbeta arbetssätt skapar de för 

medarbetarna mening och tillhörighet i organisationen som stärkervad som McClellands 

(1961) benämner Samhörighetsbehov. På så sätt känner sig medarbetarna värdefulla för orga-

nisationen och motivationen stärks. Även Lehman, Greener och Simpson (2002) har i sin stu-

die om implementering kommit fram till att det är viktigt att personalen är upplysta om att 

nytänk uppmuntras och på så sätt lyckas dessa grupper bättre med förändringsarbetet när de 

själva kommer på goda idéer för att nå organisationens mål. Resultatet i föreliggande studie 

var i linje meds Curtis och O´Conell (2011) studie. De belyste hur den transformerade ledaren 

motiverar sina medarbetare då ledaren tror på medarbetarnas ambitioner i arbetet, uppmuntrar 

medarbetarna att utvecklas och ledaren delar ansvar genom att låta dem bli delaktiga i beslut 

som rör dem. På så sätt får de möjligheten att själva finna lösningar på problem och utarbeta 

arbetssätt för att nå målen.  

 

Olsson och Sundell (2008) menar att chefens utmaning i implementeringsarbetet är att enga-

gera medarbetarna i förändringar. Det gör att medarbetarna känner ansvar för målet. Vilket 

även Jooste (2004) menar. Att medarbetarna motiveras när de får vara med i planeringen av 

målen och komma med förslag. Då medarbetarna får komma med förslag får de fram sina 

förmågor i arbetet och finner dolda egenskaper som ökar medarbetarnas självmedvetenhet i 

arbetet. Ledaren är den som hjälper medarbetarna att organisera arbetsuppgifterna.  

 

McClelland (1961) menar att prestationsbehovet hos medarbetare innebär att de har en positiv 

inställning, är problemlösande och vill göra sitt bästa för att uppnå goda resultat. Det går att 

träna upp prestationsbehovet genom att anpassa organisationen efter medarbetarnas behov. 

Detta gör enhetscheferna genom att låta medarbetarna vara delaktiga i målarbetet, komma på 

lösningar och arbetssätt för att nå målen. På så sätt hjälper cheferna sina medarbetare och pre-

stationsbehovet ökar och de blir mer problemlösande. När medarbetarna sedan lyckas med ett 
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mål är det dem som kom på arbetssättet och kan då klappa varandra på axlarna och känna att 

det var dem som kom på iden tillsammans.  

 

Att chefen gör medarbetarna delaktiga är viktig för att öka engagemanget i målarbetet. 

Sörqvist (2004) beskriver chefens roll som viktig för att medarbetarna ska nå upp till målen. 

För framgång behöver chefen vara engagerad och driven i målfrågan. Chefen motiverar med-

arbetarna genom att konkretisera målen med sitt engagemang och verka som en förebild för 

att skapa engagemang och delaktighet hos medarbetarna. När medarbetarna får vara med och 

vara kreativa i utformningen av målen tror de oftast på målen. Utan den delaktigheten är det 

vanligt att medarbetarna inte tror på målen. Genom denna delaktighet skapas drivkrafter, en-

gagemang och entusiasm som gör att goda idéer framkommer.  

 

Även Krantz (2007) menar att de målstyrda arbetsgrupperna formulerar målen i dialog mellan 

medarbetare och chefen, där chefen är den hjälpande och stöttande i arbetet. Medarbetarna har 

behov att själva få planera sitt arbete och inflytande genererar utveckling och välbefinnande 

för både medarbetarna och chefen. När medarbetarna får utarbeta målen får de bättre kunskap 

om dem och har då accepterat dem med. Det är medarbetarna som har bäst kännedom om vad 

som är de mest lämpliga åtgärderna, inte chefen. Medinflytandet motiveras medarbetarna av 

och utvecklas i sin roll.  

 

Enhetscheferna berättade att de kan komma med förslag på åtgärder och hur de kan arbeta 

med målen. Men att medarbetarna själva får tid att fundera själva och tillsammans diskutera 

hur de tänker. Ju fler personer som ser på saken desto bättre idéer kan komma fram. Om med-

arbetarna inte är med och bestämmer är det svårare att motivera dem att arbeta med målen be-

rättar enhetscheferna. Det är lättare att acceptera beslut som de fått vara med att besluta menar 

Krantz (2007) då det genererar utvekling och välbefinnande för både medarbetare och ledare.  

 

6.3. Kännedom och kunskap om verksamhetens ramar 

I Halmstads kommuns vision står det att verksamheten ska styras med god ekonomi och att 

personalen skall vara involverad berättar cheferna. Det handlar om att få medarbetarna delakt-

iga och förstå hur ekonomin styr deras verksamhet. Genom att medarbetarna är insatta i eko-

nomin blir de mer medvetna och involverade om hur de kan proritera i arbetet med exempel-

vis vikarier. Och på så sätt har medarbetarna det resonemanget med sig i arbetet. Men de ska 

inte tyngas av ekonomiansvaret för det ligger på enhetschefen berättar alla enhetscheferna. 

Cajsa menar att om medarbetarna är insatta i ekonomin lär de sig hur de ska tänka i arbetet 

och komma på förslag om åtgärder. Sedan när deras förslag utvecklats i en förbättring är det 

medarbetarnas förtjänst eftersom de varit med och kommit på åtgärder och förslag på förbätt-

ringar. Medarbetarna har en annan insyn i verksamheten än enhetschefen och vet därmed vad 

som lämpar sig bäst att spara in på menar Cajsa. Medarbetarna kan komma med förslag som 

hon inte ens tänkt på, just för att de är mer involverade och har större insyn i arbetet. Cajsa 

säger:  
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Om jag behöver spara pengar här, så är det dem som arbetar ute som kan 

verksamheten på ett helt annat sätt och som kan hjälpa till, plus att de blir en 

del av det också.  

 

Till skillnad från Lehman, Greener och Simpsons (2002) studie kring implementering som vi-

sade att ekonomin i organisationen inverkade stort på förbättring och utvecklingsarbetet. Vid 

god ekonomi fanns stora förändringsmöjligheter, men när ekonomin var sämre var medarbe-

tarna mindre benägna att arbeta med förändring. Det kan tolkas som att när enhetschefernas 

medarbetare är insatta i ekonomin har de större kunskap och är ändå villiga att planera och 

organisera för att nå målen. Genom att alla de intervjuade enhetschefernas medarbetare är in-

satta i ekonomin vet de också vad de kan lägga pengar på i målarbetet och vad de inte kan på-

verka när det gäller ekonomin. Utan kunskap minskar motivationen och intresset att förbättra 

och utveckla verksamheten. Därför är det bra att medarbetarna får sådan stor insyn i hur eko-

nomin ser ut för hela året och månadsvis. Eftersom medarbetarna har störst insyn och kunskap 

i arbetet är det med fördel enhetscheferna involverar medarbetarna i ekonomin. Då medarbe-

tarna bäst vet vad de kan dra ner på i verksamheten och vilka delar som behöver utvecklas och 

förbättras. 

 

Genom att medarbetarna blir delaktiga i ekonomin förverkligas samhörighetsbehovet som 

McClelland (1961) beskriver och även Alvesson och Svenningssons (2007) interaktiva moti-

vation. Att chefen låter medarbetarna vara delaktiga i ekonomin kan vara betydelsefullt för 

medarbetarnas samhörighet till organisationen och dess funktion.   

 

6.4. Bekräftelse och belöning 

Att medarbetarna motiveras av löneförhöjning verkar inte vara den rätta motivationen utifrån 

enhetschefernas perspektiv. Inte heller verkar enhetscheferna arbeta med motivation genom 

löneförhöjning. Det framkommer att det viktiga är att se medarbetarna motiverade av att de 

gör skillnad i arbetet och att det gynnar individerna de arbetar med. Alva tror att det är svårt 

att motivera medarbetarna om de inte ser en anledning till arbetet de utför. Alva säger: 

 

 Jag tror bara att man är motiverad om man själv känner att det ger någonting. 

Och då hoppas jag att de tänker att de ger någonting till de vi är till för.   

 

Alvesson och Svenningssons (2007) instrumentella motivation innebär att individer vill få be-

löning för sin arbetsinsats i form av lön. Då lönen är belöningen en medarbetare får av sin 

goda arbetsinsats och löneförhöjningen visar värde på goda framsteg och bekräftelse från le-

daren. Alvesson och Svenningsson beskriver att om individen inte förväntar sig högre lön av 

sitt arbete uteblir motivationen. De skriver att belöning skapar motivation.   

Då enhetscheferna beskriver att de inte kan belöna medarbetarna med löneförhöjning. Bero-

ende på att lönen inte kan stiga allt för mycket, måste de arbeta med andra belöningssystem 

istället som motiverar medarbetarna. Belöning av den goda arbetsinsatsen kan uttrycka sig på 

olika sätt. En del är att få beröm av chefen när medarbetarna utfört ett gott arbete. David be-

rättar att beröm är en viktig motivationsfaktor. Att berömma medarbetarna när de har utfört ett 
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bra arbete eller kommit på goda idéer som kan förbättra verksamheten. Ibland kan anhöriga 

ringa enhetschefen och berömma medarbetarna för arbetet de utför. Då är det viktigt att med-

arbetarna får höra det säger David. Antingen ringer han dem eller berättar för dem när de ses 

att anhöriga ringt och berättat att de är nöjda över arbetet medarbetarna utför. Enhetscheferna 

kan även ge medarbetarna beröm när de utfört ett bra arbete individuellt eller i grupp. Så istäl-

let för löneförhöjning blir medarbetarna belönade med bekräftelse från ledaren.  

 

Sörqvist (2004) menar att löneförhöjning inte är den rätta belöningen då det kan skapa 

osämja, avundsjuka och splittring mellan medarbetarna. Istället bör chefen belöna och be-

römma hela arbetsgruppen när de uppnår goda resultat och framgång. Det stärker gruppens 

samarbetsvilja och känner att chefen tror på och är stolt över dem. Det finns således fördelar 

med att belöna medarbetarna med beröm istället för löneförhöjning, då lönedifferenser kan 

splittra gruppens sammarbete. Det är viktigt att medarbetarna känner sig som ett team där de 

tillsammans arbetar för att uppnå goda resultat. Om det blir osämja i gruppen är det svårare att 

motivera medarbetarna i målarbetet (Sörqvist 2004).   

 

Att gruppen kan splittras genom individuell lönesättning förstör samhörighetsbehovet som 

McClelland (1961) beskriver. Samhörighetsbehovet är viktigt för att medarbetarna ska motiv-

eras i arbetet. Om chefen sätter individuella löner efter prestationer kan det resultera i att 

medarbetarna inte känner sig motiverade att arbeta med målen och på så sätt når inte gruppen 

målen. Här avspeglas även hur enhetscheferna använder prestationsbehovet av McClelland 

(1961) och den inre motivationen som Alvesson och Svenningsson (2007) beskriver. Båda 

motivationsteorierna handlar om att medarbetarna gör sitt bästa i arbetet och behöver höra 

från chefen att de utför ett gott arbete. När chefen tillgodoser medarbetarnas behov av själför-

verkligande motiveras dem. Likaväl som cheferna skapar samhörighet i gruppen när alla med-

arbetarna får beröm för den gemensamma arbetsinsatsen. Därigenom uppfylls samhörighets-

behovet av McClelland (1961) och den interaktiva motivationen av Alvesson och Svennings-

son (2007). När medarbetare känner samhörighet anstränger de sig mer.  

 

6.5. Medarbetarnas individuella ansvar 

Alla cheferna berättar att medarbetarna har individuella mål och arbetsuppgifter i arbetet som 

utgår från målen. Utöver detta berättar Alva att om någon i personalgruppen verkar vara väl 

införstådd med målen eller i en viss arbetsuppgift får denne ett speciellt ansvar som kan 

handla om att coacha sina kollegor. Berit tycker att de individuella målen är bra. Det skapar 

en vilja att lära sig olika områden för att de behöver utvecklas i takt med verksamheten. Da-

vids medarbetare får olika uppdrag eller ansvarsområden kring målen som kan handla om att 

samla information som gör att de uppfyller målen.  

 

Det individuella ansvaret hos medarbetarna motiverar dem då ansvarsområden oftast stärker 

medarbetarnas kunskaper på olika området och de känner sig värdefulla. De individuella an-

svaren skapar en vilja hos medarbetarna att lära sig nya områden i takt med verksamhetens 

utveckling. Alvesson och Svenningsson (2007) beskriver den inre motivationen som innebär 

att medarbetaren har behov av utveckling och självförverkligande samt att medarbetaren utför 
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arbeten som denna har stor kunskap inom, som denne kan. För att motivera medarbetarna är 

det därför av stor vikt att ledaren tillgodoser medarbetarnas individuella kunskaper i arbetet 

samt för att stärka dem i sin roll. McClelland (1961) beskriver att prestationsbehovet stärks då 

enhetscheferna ser till medarbetarnas individuella kunskaper. Samt att medarbetarna får möj-

lighet att använda sina kunskaper att prestera bättre och genom egna uppgifter når de goda in-

dividuella resultat.  

 

Resultatet i denna studie om medarbetarnas behov av individuella uppgifter stämmer överens 

med Curtis och O´Conells (2011) studie. Där de menar att medarbetarna har behov att upp-

muntras och utvecklas i arbetet. Vidare beskriver Moynihan och Pandey (2007) i sin studie att 

medarbetarna motiveras när de har möjlighet att befordras och får möjlighet att avancera i ar-

betet. Avancemang kan ur denna studiens synvinkel handla om mer ansvar. Jooste (2004) me-

nar att ledare bör arbeta med medarbetarnas självbild och förmågor i arbetet. Det hjälper med-

arbetarna att finna dolda egenskaper och tillämpa de i arbetet samt att det ökar medarbetarnas 

självbild.  

 

6.6. Uppföljning och utvärdering av målen 

Uppfattningen om hur uppföljningen av målen sker varierar hos enhetscheferna trots att de ar-

betar inom samma verksamhet och har samma chef. Två av enhetscheferna berättar att de har 

uppföljning av målen minst två gånger om året, vid medarbetarsamtal samt lönesamtal. När 

året gått gör de i gruppen en utvärdering av målen och ser tillbaka på det gångna året, vad som 

uppnåtts och vilka mål de inte klarat av. Målen de inte nått upp till kan tas med i nästa års 

omvärldsanalys. Uppföljning är viktigt för medarbetarnas motivation. Om målen inte följs 

upp kan personalen strunta i att arbeta med målen. Alla enhetscheferna berättar att de samtalar 

om målen i det dagliga arbetet. Två av enhetscheferna berättar att det är dåligt med uppfölj-

ning av målen. När nya mål kommer har de inte hunnit följa upp de tidigare målen. Genom 

tydlig uppföljning är det lättare att starta upp nya mål anser de båda två.  

Cajsa säger: 

 

Egentligen ska vi inte komma med nya mål förrän vi gjort uppföljning och vet 

om vi nått upp till målen eller inte innan vi sätter de nya.  

 

David tycker de borde stanna upp och säga att nu har vi en uppföljning av det vi bestämt för 

att se hur det gått. Samt för att klargöra målen och konstatera att det gick bra eller mindre bra 

och dra lärdom av de olika arbetssätten. Hela det dagliga arbetet rör målen på ett eller annat 

sätt menar David som säger: 

 

Ibland tror jag det handlar om att det är en vardag ute på enheterna som gör 

att man inte tänker så mycket på målen Men att man förverkligar målen utan 

att tänka på det.  

 

Vedung (2009) belyser vikten av uppföljning av målen. Det är viktigt att se över om det im-

plementerade målet ledde till något utfall, vad slutprodukten blev. När ett mål får uppföljning 
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och analyseras är det lättare att avsluta det målet och gå på nästa. Det gör det även möjligt att 

bedöma målets utfall. Vad som var gick bra och vad som var problematiskt, för att undanröja 

hinder och rätta misstag till nästa mål. Vi tar lärdom av de problem som uppstår om vi följer 

upp målen. Att sätta mål i avsikt att nå dem är inte tillräckligt om målen glöms bort och inte 

har uppföljning. Vedung nämner inget om att uppföljning är viktigt för medarbetarnas moti-

vation eller att motivationen försvinner om målen inte blir uppföljda. Men med uppföljning 

tar gruppen lärdom av olika arbetssätt och problem som uppstår och på så sätt blir de starkare 

och motiveras av framgång. På så sätt stärks McClelland (1961) prestationsbehov och Al-

vesson och Svenningssons (2007) inre motivation som båda handlar om att medarbetarna blir 

motiverade när de känner att de utfört ett bra arbete som genererat goda resultat.  

 

6.7. Sammanfattande analys  

För att tydligt redovisa hur McClellands (1961) motivationsteori går samman med det empi-

riska materialet kommer här en beskrivning av de tre olika motivationsbehoven av hur chefen 

motiverar medarbetarna i målstyrningsprocessen.  

Samhörighetsbehovet handlar om att gruppen har ett gott samarbete och goda relationer. Che-

fen är en del i detta samhörighetsbehov då chefen måste se till att få med sig medarbetarna på 

banan genom att göra alla delaktiga när de ska utarbeta arbetssätt av målen. Samt att göra 

medarbetarna delaktiga i ekonomin för att uppnå målen. Det kan göra att medarbetarna känner 

starkare samhörighet till organisationen när de involveras. Att chefen arbetar för medarbetar-

nas samhörighet i organisationen innebär även att de blir mer involverade i brukarna i organi-

sationen. Chefen skapar även samhörighet mellan medarbetarna genom att berömma hela ar-

betslaget när de utfört ett gott arbete, kommit på bra idéer eller nått upp till målen. Det stärker 

samhörighetsbehovet i hela arbetsgruppen och samarbetet förbättras. Maktbehovet innebär att 

medarbetarna har stark kontroll i arbetet. Det får medarbetarna när chefen tydligt informerar 

dem om målen och dess innebörd samt att chefen tillåter medarbetarna att vara med och utar-

beta arbetssätt tillsammans för att nå målen. Maktbehovet kan även kopplas till att chefen ser 

medarbetarnas individuella kunskaper. Då de ger medarbetarna individuella arbetsuppgifter 

för att utvecklas i arbetet eller för att de har bättre kännedom om vissa områden. Det individu-

ella ansvaret genererar effektivare arbete, kunskap och utvekling som stärker individens 

självmedvetenhet och på så sätt motiveras de av utvecklingen. Prestationsbehovet går också 

att koppla till de individuella arbetsuppgifterna. Då prestationsbehovet går ut på att medarbe-

taren vill uppnå goda resultat och är problemlösande i arbetet. Framförallt kopplas prestat-

ionsbehovet i denna studie till delaktigheten i måluppfyllelsearbetet. När medarbetarna får 

vara med och utarbeta arbetssätt utifrån målen, är de problemlösande, kreativa och känner an-

svar för målen stärks prestationsbehovet. Beröm från chefen kan också stärka medarbetarnas 

prestationsbehov. När medarbetarna gör sitt bästa i arbetet behöver de bekräftelse från chefen 

genom beröm. Prestationsbehovet stärks även av framgång. Därför kan det vara viktigt att ha 

uppföljning för att se vad målarbetet resulterade i. Vid goda resultat stärks prestationsbehovet 

och vid sämre resultat kan gruppen dra lärdom och stärks av den kunskapen och bli ändå mo-

tiverade.  
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Även Alvesson och Svenningssons (2007) tre primära motivationsformer går hand i hand med 

hur cheferna motiverar medarbetarna i målstyrningsprocessen. Inre motivation handlar om att 

medarbetaren vill känna sig trygg i arbetet samt att de utför arbetsuppgifter som de kan och 

känner sig trygga i. Den inre motivationen stärks genom att chefen tilldelar medarbetarna in-

dividuellt ansvar och arbetsuppgifter som medarbetarna brinner lite extra för och motiveras av 

att arbeta med. Den inre motivationen stärks även när chefen ger medarbetarna beröm vid ett 

gott arbete. Vid goda resultat stärks den inre motivationen. Därför är det viktig med uppfölj-

ning för att se hur målarbetet gick, dra lärdom av det som gick bra och mindre bra. Den inter-

aktiva motivationen handlar om att medarbetarna känner gemenskap och samhörighet i grup-

pen. De är i behov av gensvar när de gör rätt och gensvar får de i form av beröm och bekräf-

telse från chefen när de utfört ett bra arbete, kommit på bra idéer och arbetssätt och nått må-

len. Bekräftelsen från chefen är alltså viktigt för medarbetarnas interaktiva motivation. När 

medarbetarna får vara delaktiga både i målarbetet och i ekonomin stärks den interaktiva moti-

vationen då de känner samhörighet som grupp samt till organisationen genom inflytande. Sist 

kommer den instrumentella motivationen som handlar om belöning av arbetsinsatsen. Då är 

det löneförhöjning som gör att medarbetarna anstränger sig mer då den belöningen motiverar 

medarbetarna. Om medarbetarna inte förväntar sig högre lön uteblir motivationen. Belöning 

får medarbetarna av chefen både i grupp och individuellt när de utfört ett bra arbete. Det kan 

stärka den instrumentella motivationen då medarbetarna få muntligt belöning.   
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7. Slutsats och Diskussion  
Studiens avslutande kapitel presenterar de slutsatser som framkommit utifrån analysen. Samt 

en avslutande diskussion. Syftet med studien var att undersöka och beskriva hur enhetschefer 

inom Socialtjänstens verksamheter motiverar sina medarbetare i målstyrningsprocessen. Det 

centrala är hur medarbetarna motiveras ur ett chefsperspektiv. Ett antal slutsatser har i studien 

dragits efter att empirin har analyserats med teorier och tidigare forskning för att besvara frå-

geställningen i studien: På vilket sätt motiverar enhetscheferna inom socialtjänsten sina med-

arbetare i målstyrningsprocessen?  

 

 

De övergripande fynden som framkommit i studien utifrån syftet och frågeställningen ur ett 

chefsperspektiv är att chefen motiverar sina medarbetare genom:  

 Tydliga mål 

 Delaktighet i målarbetet och ekonomin 

 Individuellt ansvar 

 Bekräftelse och belöning 

 Uppföljning 

 

 

Chefer motiverar sina medarbetare genom att tydliggöra målen. Genom tydliga mål förstår 

medarbetarna varför målen är relevanta att arbeta med för individerna som en human service 

organisation arbetar med. Om inte medarbetarna förstår målen och varför de är viktiga för or-

ganisationen, brukarna och dem själva är det svårare att arbeta med målen och därmed för-

svinner motivationen hos medarbetarna.  

 

Det är medarbetarna som har bäst kännedom och insyn i verksamheten och vet vad som läm-

par sig bäst för brukarna i verksamheten. Därför är det viktigt att chefen gör medarbetarna 

delaktiga i målstyrningsprocessen. Chefen bör tänka empowerment genom att en grupp till-

sammans har större kunskap, kraft och kreativitet än vad en enskild individ har. Därför är det 

lättare att tillsammans planera målarbetet. Om medarbetarna inte får vara med och bestämma 

är det svårare för chefen att motivera dem i målarbetet. När medarbetarna får inflytande, kän-

ner sig delaktiga och får ansvar för målen accepterar de dem bättre och motiveras av medin-

flytandet och den makt de får. Genom detta bör medarbetarna känna tillhörighet till organisat-

ionen och på så sätt stärks motivationen. Medarbetarna blir problemlösande och självmedve-

tenhet stärks. Att medarbetarna även får vara delaktiga i den ekonomiska biten och förstå hur 

ekonomin styr verksamheten ger dem kunskap, för utan kunskap minskar motivationen.  

 

Det egna individuella ansvaret hos medarbetarna är en annan motivationsfaktor ur chefsper-

spektivet. Då egna ansvar stärker kunskaper inom olika områden och medarbetarna känner sig 

värdefulla för organisationen. Det är viktigt att chefen tillgodoser varje medarbetares indivi-

duella kunskaper då det stärker dem i rollen. De får arbeta med uppgifter de tycker är intres-

santa. Medarbetarna motiveras av utveckling och självförverkligande och utvecklas i det indi-

viduella arbetet.   
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Att chefen bekräftar och belönar medarbetarna i arbetet är en viktig motivationsfaktor. Det 

finns olika sätt chefen kan bekräfta och belöna medarbetarna för att stärka motivationen. Be-

löning i form av löneförhöjning visar värde på goda framsteg i arbetet och en bekräftelse från 

ledningen. Däremot kan löneklyftor skapa osämja, splittring och avundsjuka mellan medarbe-

tarna och på så sätt kan samarbetet bli sämre och det blir svårare att nå målen tillsammans i 

gruppen. Det är bättre att berömma hela arbetsgruppen vid goda resultat, det stärker gruppen 

samarbetsvilja. Det är viktigt att gruppen känner sig som ett team och genom kollektiv belö-

ning stärks hela gruppen. Bekräftelse från chefen när medarbetarna utfört ett gott arbete ger 

medarbetarna motivation och styrka och på så sätt tror författaren till föreliggande studie att 

medarbetarna tycker arbetet blir roligare.  

 

Uppföljning av målen är också en viktig del för motivationen då en grupp motiveras av fram-

gång. Om målarbetet blivit lyckat och verksamheten blir bättre stärks medarbetarnas motivat-

ion till att gå på nästa mål. Utan uppföljning vet gruppen inte om målen nåddes och det blir 

lätt att glömma bort målen och falla tillbaka till de gamla arbetssätten. Uppföljning gör att 

gruppen kan se varför de lyckades eller inte och dra lärdom av det för framtida målarbeten.   

 

7.1. Metoddiskussion  

Valet att använda den kvalitativa forskningsmetoden har bidragit till att studiens syfte och 

frågeställning uppnåtts. Då ändamålet för studien var att få en djupare förståelse och beskri-

vande information av enhetschefernas erfarenhet av att motivera medarbetarna i målstyr-

ningsprocessen (Olsson & Sörensen 2011). Avslutningsvis belyses hur datainsamlingen har 

verifierats med hjälp av pålitlighet, användbarhet, representativitet samt validitet.   

  

Författaren till föreliggande studie vill hävda att pålitligheten i studien är god. Genom att me-

todkapitlet tydligt redovisar hur informationen och slutsatserna framkommit, dels genom en 

tydlig beskrivning av tillvägagångssätt samt genom att presentera intervjuguiden som åter-

finns i bilaga 9.2. På så sätt kan andra forskare upprepa studien på samma sätt som denna stu-

die (Bryman 2009).  

 

Författaren till föreliggande studie vill även påstå att användbarheten i studien är av god kva-

lité. Dels genom att intervjuerna presenteras med tydliga redogörelser i resultatkapitlet 6.0 för 

vad informanterna berättade. Samt att tillvägagångsättet i studien är väl genomarbetat och tyd-

ligt beskrivet i metodkapitlet (Bryman 2009).   

 

Informanterna som är enhetschefer inom Socialtjänsten valdes för denna studie då de repre-

senterar de personer som studien kräver för att besvara frågeställningen. Informanterna har 

arbetat många år inom omsorgen och i olika förvaltningar, därför har de stor kunskap om 

målarbetet och hur de ser på motivation. Därmed är informanterna representativa (Denscombe 

2009). På så sätt stärks validiteten i studien när rätt informanter väljs för att besvara fråge-

ställningen.  
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Validiteten i föreliggande studie handlar om att studien svarat på det som avsågs utifrån studi-

ens syfte och frågeställning. Som var att ta reda på vilket sätt enhetscheferna inom socialtjäns-

ten motiverar sina medarbetare i målstyrningsprocessen. Den interna validiteten innebär att 

empirin och teorierna stämmer överens med varandra. Det vill säga att teorierna är valda ur 

studiens tema, nämligen motivation och implementering av mål. Den externa validiteten 

handlar om resultaten går att generalisera till den miljö studien syftade till (Bryman 2009). 

Fyra enhetschefer intervjuades i föreliggande studie. Svaren kan gå att generalisera till funkt-

ionshinderverksamheten på Socialtjänsten i Halmstad. Däremot är risken mindre att svaren 

går att generalisera till andra kommuner och verksamheter.  

 

Förförståelsen var god då tidigare arbete inom både handikapp- och äldreomsorg har speglat 

kunskapen kring motivation och implementering av mål för att lättare förstå informanternas 

berättelser. Tack vare den hermeneutiska ansatsen har denna studie skapat en djupare förstå-

else för motivation under implementeringsprocessen ur ett chefsperspektiv.  

 

7.2. Studiens inriktning och praktisk användbarhet  

Studien riktar sig till personer som befinner sig i ledar-och chefspositioner, både inom mjuka 

och hårda organisationer, också till andra studenter som läser ledarskap. Det finns inte allt för 

mycket kunskap och tidigare studier inom socialt arbete om chefer och ledares motivationsar-

bete kring målstyrningen. Därför kan denna studie vara ett nytt forskningsbidrag om motivat-

ionen kring målstyrningen i socialt arbete ur ett ledarskapsperspektiv. Studiens praktiska an-

vändbarhet av de resultat som framkommit riktar sig främst till första linje chefer och ledare 

inom socialt arbete, till offentliga verksamheter men även till de privata. Dessa personer ska 

kunna ta del av arbetet och förstå hur medarbetarna motiveras ur ett ledarskapsperspektiv.   

 

7.3. Vidare studier 
Under studien har det uppkommit fler intressanta arbetssätt som hade varit intressanta tillvä-

gagångsätt för att nå syftet med studien samt andra intressanta frågeställningar. Nedan kom-

mer idéer till vidare forskning. En idé är att göra en jämförelse mellan human service organi-

sationer och produktionsverksamheter för att se vart den röda tråden finns som motiverar 

medarbetarna i arbetet. Och samtidigt gå djupare in på vart fokus i arbetet ligger utifrån che-

fens perspektiv. Att tillfråga medarbetarna om hur de motiveras i målarbetet, då svaren kan 

skilja sig utifrån ett chefsperspektiv och medarbetarperspektiv. Enkäter till både medarbetare 

och chefer kan skapa ett bredare utbud. Alternativt att gå bredvid en eller flera enhetschefer 

under en längre period för att se hur enhetschefer arbetar praktiskt, som vid en totalt delta-

gande observation. För ett bredare utbud kan det varit lämpligt att intervjuat chefer från pri-

vata verksamheter, då privata verksamheter skiljer sig från de offentliga då de är vinstdri-

vande. Det hade också varit intressant att intervjua chefer från olika verksamheter inom om-

sorgen. Bland annat skola, sjukvård, äldreomsorg och psykiatri, för att se om motivationen 

skiljer sig från chefsperspektivet i olika omsorgsverksamheter.  
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9. Bilagor 
 

9.1. Samtyckesblankett  

 

 

Under våren 2013 skriver jag mitt studiearbete som syftar till att ta reda på hur enhets-

chefer inom Socialtjänstens verksamheter i Halmstad motiverar sina medarbetare i 

målstyrningsprocessen. För att uppnå syftet med studien genomför jag intervjuer med 

enhetschefer inom Socialtjänsten. Studies kvalitativa intervjuer eftersträvar en djupare 

förståelse av chefens erfarenheter i arbetet med målstyrningen.  

 

 

Intervjun kommer att spelas in under förutsättning att du godkänner det.  

Inspelningen ger mig en fullständig beskrivning av intervjun utan att gå miste av värdefullt 

material. Efter jag transkriberat intervjuinspelningen kommer den kasseras för att ingen annan 

än jag får tillgång till inspelningen.  

 

Det är för dig frivilligt att medverka under intervjun, du kan när som helst avbryta.  

Jag kommer inte använda ditt riktiga namn i studien, inte heller skriva inom vilken sektion du 

arbetar i för att inte röja/avslöja din identitet.  

 

Intervjun med dig kommer att tillsammans med andra intervjuer, tidigare forskning och teo-

rier bidra till studien om hur chefer motiverar medarbetare i målstyrningen.  

 

Intervjun förväntas ta upp till en timme.  

Den färdiga rapporten kommer att nås via diva-portal.org när den är godkänd.  

Jag kan även mejla den färdiga rapporten.  

 

 

Emma Mikaelsson_____________________________ 

 

 

Högskolan i Halmstad 

Sektionen för hälsa och samhälle 

Socialt arbete – ledning och organisering  
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9.2. Intervjuguide  

 

 

Ledaregenskap 

1. Berätta om dig själv:  

Arbetslivserfarenhet, utbildning, position, ditt ledarskap och verksamheten du leder.  

 

Målstyrningsprocessen  

2. Vad kan det vara för olika mål din grupp ska uppnå? Har du exempel? 

3. Vilken är din roll som enhetschef i målstyrningen?  

4. Finns det mål som är svåra att anpassa till din verksamhet?  

5. Vilka problem kring målen kan du uppleva som enhetschef?  

 

Att motivera medarbetarna 

6. Hur samtalar du med dina medarbetare när nya mål skall uppfyllas?  

7. Hur arbetar ni sen med målen för att verkställa dem i arbetet?  

8. Kan målen innebära en personlig drivkraft för var och en av medarbetarna?  

Får de olika ansvarsområden?  

9. Hur motiverar du medarbetarna att arbeta med målstyrningen?  

Både utveckla och arbeta med dem.  

10. Vad anser du att motivation är?  

11. Blir målen accepterade av medarbetarna? Tar de till sig målen?  

 

Uppföljning 

12. Hur följer du upp målen i din arbetsgrupp? Mäter ni målen på något sätt?  
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