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Sammanfattning   
Det första syftet med studien är att förklara hur organisatoriska hinder kan påverka införandet 
av tillitbaserad styrning inom hemtjänsten i en svensk kommun. Studiens andra syfte är att 
skapa en djupare förståelse för hur tillitsbaserad styrning kan påverka inre motivation hos 
medarbetare inom hemtjänsten i en svensk kommun. Framväxten av tillitsbaserad styrning 
grundar sig i den kritik som har riktats mot den målstyrning av offentlig verksamhet som följde 
med ”New public management”- reformen. Tillit som styrmodell har som syfte att balansera 
behovet av kontroll med tillit till medarbetarnas kunskaper. Effekten vid införandet av nya 
styrsystem är osäkra och det är därför relevant att undersöka hur mottagandet av tillitsbaserad 
styrning kan se ut. Medarbetare inom offentlig verksamhet har en unik typ av inre motivation 
som visar sig i studien genom att medarbetarna motiveras av att hjälpa brukarna. Styrningen av 
en verksamhet kan höja eller sänka den inre motivationen beroende på hur de organisatoriska 
hindren påverkar införandet av en ny styrmodell. Det ger skäl för forskningsfrågan: hur kan 
införandet av tillitsbaserad styrning påverka inre motivation hos medarbetare inom 
socialförvaltningen i en svensk kommun? För att genomföra studien har en teoretisk 
referensram skapats som kan förklara organisatoriska hinder och inre motivation i samspel med 
användandet av tillit som styrmedel. Fallstudien genomfördes via en kvalitativ studie hos en 
hemtjänstenhet. I studiens analyskapitel framgick att det finns resultat som kan förklaras med 
hjälp av studiens teoretiska referensram. Författarna fann även paradoxala resultat. Den 
upptäckta paradoxen var att ett verktyg för tillitsbaserad styrning sänkte den inre motivationen 
och att ett annat verktyg som inte var avsedd att tillge tillit upplevdes som tillitsfullt och 
motiverande. Författarna upptäckte även ett nytt organisatoriskt hinder vilket är att bristen på 
tillitsfulla relationer kan försvåra införandet av tillitsbaserad styrning. 
 
Nyckelord: Ekonomistyrning, offentlig verksamhet, motivation i offentlig verksamhet, 
tillit, tillitsbaserad styrning, målstyrning.  
 
 
  



 

Abstract   
The first purpose of this thesis is to explain how organizational obstacles might interfere with 
the implementation of trust-based management within a home-care unit in a Swedish 
municipality. The second purpose is to create a deeper understanding of the possible effects of 
trust-based management on intrinsic motivation within a home-care unit in a Swedish 
municipality. The emergence of trust-based management has its foundation in the criticism 
against management by objectives that followed the “New public management”- reform. Trust 
as a management style is purposed to balance the need of control over the co-workers, with 
trust for the co-worker’s capabilities.  There is an uncertainty of what the effects would be when 
implementing a new management style. This uncertainty gives reason to examine the outcome 
of the implementation of trust-based management. Co-workers within the public service are 
driven by a unique form of intrinsic motivation, the thesis has shown signs of this motivation 
through the fact that co-workers are motivated by helping the citizens. The management style 
could either increase or decrease the intrinsic motivation depending on how the organizational 
obstacles might affect the implementation of a new management style. This gives reason for 
the thesis research question: How could the implementation of trust-based management effect 
the intrinsic motivation of co-workers within a home-care unit in a Swedish municipality? To 
execute the thesis, the authors have created a theoretical framework containing theories 
concerning organizational obstacles and motivation, coherent to the use of trust-based 
management. The case study was carried out via a qualitative study at a home-care unit. The 
analysis showed that certain results could be explained by the theoretical framework. Some 
results the authors found was paradoxical. The discovered paradox revealed that one the trust-
based management tool decreased the intrinsic motivation. While another trust-based 
management tool, which was not intended as such a tool, increased the intrinsic motivation and 
was perceived as a sign of trust. The authors discovered an unexpected organizational obstacle 
which is that the lack of trusting relationships could complicate the implementation of trust-
based management.  
 
Keywords: Management control, government-controlled businesses, Public service 
motivation, trust, trust-based management, management by objectives.  
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1. Bakgrund  
Detta kapitel innehåller studiens bakgrund och problemformulering som mynnar ut i studiens 
forskningsfråga samt syfte. De begrepp som är centrala i studien är också definierade.   

1.1 En ny styrmodell tar form!  
Under 1990-talet hade majoriteten av de svenska kommunerna fått, eller var på väg att få, dålig 
ekonomi (Rombach, 1991). I Sverige beslutades det nu att en ny styrmodell skulle införas som 
skulle förbättra de svenska kommunernas ekonomiska situation. Med inspiration från den 
privata marknaden skapades en ny styrmodell som gick under benämningen ”New public 
management”. New public management var menat att göra statliga och kommunala 
verksamheter ekonomiskt effektiva och öka transparensen i verksamheten mot medborgarna 
(Ahlbäck, Öberg & Widmalm, 2016). Från New public management kom idéer om hur offentlig 
verksamhet skulle skötas vilket ledde till en reform av kommunallagen som innebar att 
kommunal verksamhet hädanefter skulle använda sig av målstyrning. Den nya målstyrningen 
medförde en ökning av kontroller på arbetsuppgifterna samt ett hårdare krav på att uppnå 
resultat i verksamheterna (Finansdepartementet, 2016). Målstyrningen skulle, utöver att öka de 
ekonomiska resultaten, även motivera medarbetarna inom offentlig verksamhet. Tanken var att 
medarbetaren skulle motiveras genom att medverka i utformningen av mål och därför känna 
förnöjelse då målen uppnåddes (Locke, 1996).  
 
Målstyrningsmodellen ses ofta som lösningen på de svårigheter som finns med att styra en 
organisation. Rombach (1991) skriver att det inte går att använda målstyrning i en offentlig 
verksamhet och ifrågasätter det ”självklara” med att använda målstyrning. Kritiken mot 
målstyrning kan sammanfattas med att det finns brister i styrmodellen vilka är att effekterna är 
osäkra och att det finns bättre och mer genomtänkta styrmodeller. Att styrmodellens verktyg att 
motivera medarbetaren genom att sätta upp mål att arbeta mot inte fungerar i praktiken lika väl 
som i teorin, är på grund av att offentliga verksamheter inte uppfyller de nödvändiga 
förutsättningarna (Rombach, 1991).  
 
Att målstyrningsmodellens ideal inte blev som det tänkt finns det forskning som pekar på. 
Andersson (2014) genomförde en omfattande studie inom hemtjänsten där problemen med den 
nuvarande styrmodellen blev uppmärksammat. Det framgick att ledningen och beslutsfattare 
inom hemtjänsten har en bild av att ett uppfyllt mål innebär god kvalité. Ledningens och 
beslutsfattares uppfattning skiljer sig mot vad medarbetarna anser är bra kvalité, som i deras 
mening är när medarbetaren kan uppfylla medborgarens behov och önskemål (Andersson, 
2014). Att mäta kvalitén på offentlig service utifrån antalet uppfyllda mål blir problematiskt 
eftersom mätningen endast kan säga någonting om hur produktiv servicen är och inte hur god 
kvalité servicen har (Power, 1999). Ökningen av kontroller på arbetsuppgifter och det hårda 
kravet på resultat har resulterat i att de administrativa sysslorna har ökat och i dagsläget har de 
vuxit till en överväldigande mängd extraarbete för de anställda (Finansdepartementet, 2016). 
Den ökade övervakningen har minskat handlingsutrymmet för medarbetare och chefer vilket 
har orsakat en negativ inställning till arbetet där arbetsglädjen gått förlorad. Det finns en 
förhoppning om att kunna förändra strukturen och öka handlingsutrymmet för medarbetaren 
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eftersom de upplever att de har den professionalitet och kompetens som krävs för att kunna leda 
verksamheten framåt (Andersson, 2014). 
 
De fastlagda arbetssätten som medföljde målstyrningen har inte ökat motivationen hos 
medarbetarna, i själva verket skapade det stress samt minskade motivationen 
(Tillitsdelegationen, 2017). De ökade kontrollerna och det förminskade handlingsutrymmet 
ledde till en undanträngning av den inre motivationen (Tillitsdelegationen, 2017; Andersson, 
2014). En motreaktion till den rådande styrmodellen och de negativa effekter detta har gett för 
både medborgare och medarbetare har lett till att Tillitsdelegationen har utformat tillitsbaserad 
styrning som ska ersätta den gamla styrmodellen. Tillitsbaserad styrning har som syfte att 
minska på onödiga kontroller och skapa tillitsfulla relationer inom offentlig verksamhet. 
Tillitsbaserad styrning ska fokusera på brukarens behov och verksamhetens huvudsakliga 
uppdrag (Tillitsdelegationen, 2017). Förhoppningen med denna styrmodell är att kunna hitta en 
balans mellan behovet av kontroll och tillit till medarbetarens yrkeskunskap och på så sätt uppnå 
högre kvalitet på välfärdstjänster (Bringselius, 2017). Tillit som styrmodell ska således minska 
den administrativa bördan och låta medarbetarna göra det som de faktiskt arbetar med.  
 
Tillitsdelegationen (2017) framför att styrningen inom en verksamhet kan vara ett hinder eller 
en drivkraft för den inre motivationen. Det finns en förhoppning om att motivationen skulle öka 
hos medarbetarna med införandet av tillitsbaserad styrning, men detta är inget som har blivit 
undersökt. Det finns utredningar om hur införandet av tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten 
påverkar verksamheten. I Innovationsrådets (2017) utredning av tillit som styrmodell framgick 
det att tillitsbaserad styrning har använts genom att arbetsprocesser har strukturerats om där 
beslutsfattandebefogenheter delegerades längre ut i verksamheten. Syftet med att delegera 
vidare beslutsfattandebefogenheter var att erbjuda brukarna högre kvalitet på servicen och att 
ge medarbetarna mer handlingsutrymme för att kunna uppfylla brukarens behov. Utredningen 
visade att den förändrade styrmodellen gav en förbättring för brukarnöjdheten men det framgick 
även att påverkan på motivationen hos medarbetaren inte har blivit undersökt (Innovationsrådet, 
2017).  
 
Det blir naturligt att fråga sig om offentlig verksamhet kan uppfylla de nödvändiga 
förutsättningarna för att en tillitsbaserad styrning kulle kunna fungera. Den tidigare styrformen 
målstyrning hade för avsikt att generera ekonomisk lönsamhet, transparens och öka 
motivationen för medarbetaren (Finansdepartementet, 2016; Locke, 1996), men utfallet blev 
inte som planerat. När en ny styrmodell ska införas i en verksamhet finns det ett så kallat ”ta-
för-givet” antagande som innebär att människor i vardagliga situationer agerar mer eller mindre 
rutinmässigt. Anderssons (2014) ”ta-för-givet” antagande är aktuellt att diskutera eftersom det 
inte går att förutspå vad som skulle händer i en verksamhet när en ny styrmodell blir 
implementerat. Det framgår att effekten av målstyrning inte blev som planerat, varför ”ta-för-
givet” antagandet kan ligga till grund för att ifrågasätta vad införandet av tillitsbaserad styrning 
kommer att resultera i. Med anledning av bakgrunden har en forskningsfråga formulerats. 
 
Hur kan införandet av tillitsbaserad styrning påverka inre motivation hos medarbetare inom 
socialförvaltningen i en svensk kommun? 
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1.2 Syfte 
Syftet är att förklara hur organisatoriska hinder kan påverka införandet av tillitsbaserad styrning 
inom hemtjänsten i en svensk kommun. 
 
Syftet med denna studie är också att skapa en djupare förståelse för hur tillitsbaserad styrning 
kan påverka den inre motivationen hos medarbetare inom hemtjänsten i en svensk kommun. 

1.3 Centrala begrepp 
I detta avsnitt definieras studiens centrala begrepp, vilka är: tillit, styrning, motivation, kontroll 
och målstyrning.  
 
Tillit  
I studien definieras tillit som en synonym till förtroende (Nationalencyklopedin, 2018). Tillit är 
ett förtroende eller en förlitan till att en annan individ innehar en egenskap eller att individen är 
sanningsenlig (Giddens, 1996). Tilliten bygger på en bedömning av om den andre förtjänar 
tillit, vilket bedöms av förmåga eller kunskaper inom ett ämne, integritet samt hjälp-villigheten 
mot den som ger tilliten. Tillit i tillitsbaserad styrning innebär att inställningen mot 
medarbetarna ska vara att de både vill och kan prestera i stället för att möta medarbetarna med 
misstänksamhet. Tilliten innebär även ett förtroende till att medarbetarna presterar bättre utan 
målstyrning (Bringselius, 2017). 
 
Styrning  
Styrning är samverkan mellan olika strukturer och agenter, strukturen kan fungera som både 
riktlinjer inom organisationen lika väl som de kan begränsa agenterna i deras agerande 
(Andersson, 2014). I denna studie är agenter de medarbetare som arbetar inom 
hemtjänstenheten och strukturerna syftar till de styrningsmodeller som hemtjänstenheten 
arbetar med. 
 
Motivation 
Motivation är det som får oss att agera (Ryan, 2012). I denna studie är det fokus på vad som 
motiverar medarbetarna inom hemtjänstenheten. Den inre motivationen är människans 
nyfikenhet, intresse och strävan efter utmaningar och att utvecklas kunskapsmässigt (Di 
Domenico & Ryan, 2017). 
 
Kontroll  
I studien definieras kontroll som kontroll över arbetet. För medarbetarna i hemtjänstenheten 
innebär detta auktoriteten att fatta beslut avseende sitt eget arbete samt kontroll över 
utnyttjandet av sina egna förmågor och enskilt initiativtagande (Ariza-Montes, Arjona-Fuentes, 
Han & Law, 2017).  
 
Målstyrning  
Målstyrning är en process där en överordnad och en underordnad tillsammans tar fram specifika 
mål som den underordnade ska utföra inom en bestämd tidsperiod och som underordningen 
sedan hålls direkt ansvarig för (Thomas, 1998). Målstyrning kan medföra ett låst 
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tillvägagångssätt där negativa attityder kan skapas eftersom det finns lite utrymme för 
kreativitet (Merchant & Van der Stede, 2012). I studien ses sediment av målstyrning som ett 
organisatoriskt hinder vid införandet av tillitsbaserad styrning. 

1.4 Disposition  
Under detta avsnitt åskådliggörs studiens disposition samt vad respektive kapitel innehåller. 
 
Kapitel 1 – Bakgrund  
I detta kapitel presenteras bakgrunden till den tillitsbaserade styrningens framväxt. Bakgrunden 
mynnar ut i en problemdiskussion, studiens forskningsfråga samt studiens syften. I slutet av 
kapitel ett kommer viktiga begrepp att presenteras och definieras. 
 
Kapitel 2 – Teoretisk referensram 
Kapitel två innehåller studiens teoretiska referensram. Studien använder sig av teorier som 
förklarar motivation, tillitsbaserad styrning samt organisatoriska hinder. 
 
Kapitel 3 – Metod  
Metodkapitlet redogör för hur studiens fallstudie har genomförts samt förklarar hur den 
empiriska studien gick till. I kapitel tre redovisas även de metodproblem som uppstått. 
 
Kapitel 4 – Resultat  
I detta kapitel åskådliggörs de viktigaste resultaten från den kvalitativa fallstudien.  
 
Kapitel 5 – Analys  
I kapitel fem analyseras de viktigaste resultaten från den kvalitativa fallstudien med hjälp av 
den teoretiska referensramen.  
 
Kapitel 6 – Slutsats 
I detta kapitel besvaras forskningsfrågan och författarna lämnar rekommendationer för fortsatt 
forskning.  
 

 
 
 
 
 

 
  



 5 

2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt kommer den teoretiska referensram som arbetet kommer att förhålla sig till att 
framföras. Slutligen presenteras TABELL 2.4 som sammanfattar den teoretiska referensramen. 

2.1 Organisatoriska hinder 
Det finns organisatoriska hinder för att en ny styrmodell ska få önskvärt utfall vid 
implementeringen. I detta avsnitt kommer problematiken vid införandet av ett nytt styrsystem 
att tas upp samt vad som kännetecknar målstyrning av offentlig verksamhet.  

2.1.1 Sediment av målstyrning som ett organisatoriskt hinder  
New Public Management reformationen på 90-talet resulterade i ett kontrollsamhälle där 
prestationsmätningar blev centrala (Hood, 1991; Power, 1991). Reformationen ledde till att 
kommunal verksamhet hädanefter skulle använda sig av målstyrning som styrmodell 
(Finansdepartementet, 2016). Målstyrning innebär att medarbetarna får ett mål som de har som 
uppgift att uppnå. Medarbetarna får medverka vid framtagandet av mål vilket har som syfte att 
motivera medarbetarna (Locke, 1996). Målstyrning kan dock innebära ett låst tillvägagångssätt 
för medarbetaren där negativa attityder kan skapas eftersom det finns lite utrymme för 
kreativitet (Merchant & Van der Stede, 2012). Hood (1991) skriver att den verksamhet som är 
låst i att hela tiden mäta sina resultat riskerar att motverka organisationens huvudsakliga mål 
och skapa dysfunktionella processer. Svårigheterna med att mäta offentlig verksamhet är att det 
finns en risk för att det enda som mäts är det som är enkelt att mäta vilket gör att de kvantitativa 
bedömningarna blir styrande för verksamheten. Det föreligger problem med de metoder som 
ska mäta kvaliteten på den offentliga servicen, när man med kvantitativa mått egentligen endast 
mäter hur produktiv servicen är (Power, 1999).  
 
Målstyrning av offentlig verksamhet har gjort att verksamhetens syfte blir lidande eftersom att 
för många mål har splittrat verksamheten (Tillitsdelegationen, 2017). För medarbetaren har 
målstyrningen av offentlig verksamhet inneburit att arbetsbelastningen har ökat för att uppfylla 
de krav på administration, rapportering och dokumentation som flera olika aktörer har. De 
ökade kraven skapar en frustration då medarbetaren inte får möjlighet att arbeta med det som 
medarbetaren är utbildad till (Lexelius & Bjerkesjö, 2017). Det ligger hos styrningen att 
förstärka eller försvaga den inre motivationen hos medarbetaren. Genom att styra medarbetaren 
att genomföra uppgifter som inte uppfyller medarbetarens syfte på arbetsplatsen, riskerar 
styrningen att försvaga den inre motivationen. Hårda kontroller som innebär höga krav på 
dokumentation och rapportering är exempel på när styrningen verkar för att försvaga den inre 
motivationen (Tillitsdelegationen, 2017). 

2.1.2 Organisatoriska hinder vid införandet av en ny styrmodell 
Den gamla styrmodellen kan utgöra ett organisatoriskt hinder vid införandet av en ny 
styrmodell, som kan bero på trögrörlighet vid omstrukturering eller hur omständigheterna i 
verksamheten ser ut (Dwivedi, 1983; Andersson, 2014). Företagsledningar världen över har 
testat olika styrmodeller i både privat och offentlig sektor som har gett blandade resultat 
beroende på vilken miljö och omständigheter som organisationen har befunnit sig i (Dwivedi 
1983). Förutom miljö och andra omständigheter så formulerar Andersson (2014) att det så 
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kallade “ta-för-givet” antagandet kan försvåra införandet av en ny styrstrategi. I sociala system 
såsom verksamheter finns ett ”ta-för-givet” antagande som innebär att rutinmässigt beteende 
hämmar införandet av en ny styrning och nya synsätt. Antagandet betyder att individer inte 
reflekterar över sina handlingar utan agerar rutinmässigt. Följden av rutinmässiga beteenden är 
att förändringar i sociala system är svåra att genomföra (Andersson, 2014). 

2.2 Styrning med tillit 
I detta avsnitt kommer tillitsbaserad styrning att presenteras samt vad som krävs för att 
tillitsfulla relationer ska kunna uppstå. 

2.2.1 Tillitsbaserad styrning   
“Tillitsbaserad styrning är en styrning som syftar till att minska onödig kontroll i 
offentligt finansierad verksamhet och att bättre ta tillvara medarbetarnas 
kompetens, för att på̊ så vis skapa mer kvalitet i tjänsterna till medborgaren” 
(Tillitsdelegationen, 2017, s.47).  

 
Meningen med tillitsbaserad styrning är att rikta fokus mot verksamhetens syfte och brukarens 
behov. Styrningen ska riktas mot det huvudsakliga målet istället för att uppfylla flertalet delmål. 
För många mål kan leda till att verksamheten splittras och fokus riktas om från det egentliga 
syftet (Tillitsdelegationen, 2017). Det finns sju stycken grundläggande principer för 
tillitsbaserad styrning. Dessa är tillit, brukarfokus, öppenhet, delegering, stöd, samverkan och 
kunskap. Med tillit menas att inställningen ska vara att man väljer att lita på den andra istället 
för en misstro, särskilt viktigt är att tillit finns från toppen av hierarkin. Brukarfokus innebär att 
man har fokus på medborgaren, och därmed även fokus på uppdraget och kärnverksamheten. 
Med öppenhet belyses vikten av en kultur som har högt i tak där informationsdelning och 
oliktänkande är centralt. Stödet ska komma från chefer och har som fokus att stödja och främja 
det goda mötet med medborgaren. Delegering innebär att beslutsfattandet ska ske så nära 
medborgaren som möjligt, samt att både brukare och lägre chefer blir involverade i beslut på 
högre nivåer. Samverkan belyser vikten av att samarbeta över gränser för att ta hand om 
medborgaren och ta ett helhetsansvar. Vidare innebär kunskap ett främjande av 
kunskapsutveckling och kunskapsöverföring för samtliga nivåer av verksamheten (Bringselius, 
2017).  
 
En undanträngning av den inre motivationen kan undvikas genom att styrningen utformas efter 
värden som är viktiga ur medarbetarens perspektiv (Tillitsdelegationen, 2017). Det är viktigt 
att styrningen beror på hur organisationskulturen samt värderingarna ser ut inom en 
organisation för att den ska kunna vara effektiv (Langfield-Smith, 1997). Tillitsbaserad styrning 
kan uppkomma genom att arbeta med de tre grundpelarna, kultur, styrning och organisation. 
Inom kulturen ingår även ledarskapet, där det framgår att det är viktigt att ledningen matchar 
den kultur som finns inom organisationen för att tillitsbaserad styrning ska kunna få 
genomslagskraft. Kulturen kan få en ökad tillit genom att medarbetaren får möjlighet att leda 
processer och möjlighet till kompetensutveckling. Organisationen är samlingen av arbetssätt 
och samarbetet mellan medarbetare samt ansvariga (Bringselius, 2017).  
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2.2.2 Tillitsfulla relationer  
För att uppnå tillitsfulla relationer är det viktigt att både medarbetare och chefer har benägenhet 
till att visa tillit. Den som är benägen att ge tillit till någon annan är mer trolig att själv uppvisa 
ett tillitsfullt beteende. Den individ som har benägenhet att visa tillit har visat sig vara mindre 
benägen att utföra avvikande aktiviteter, såsom ljuga, stjäla eller fuska. Samma individ med 
benägenhet till tillit, är mer trolig att bete sig på ett trovärdigt sätt (Bernerth & Walker, 2009). 
Tillit som existerar mellan organisationens medlemmar leder till en långsiktig stabilitet 
samtidigt som det ger ett ökad välmående hos organisationens medlemmar (Cook & Wall, 
1980). Chefer som har tillit till sina medarbetare har en mindre sannolikhet att kontrollera 
medarbetarnas arbetsinsatser. Vice versa, så har det visat sig att chefer som har lägre tillit till 
sina medarbetare är mer sannolika att kontrollera medarbetarnas arbeten (Bernerth & Walker, 
2009). 
 
Det finns exempel på styrmodeller som kan liknas vid tillitsbaserad styrning som innebär att 
tillit inom en organisation är ett effektivt verktyg som kan leda till framgång. Det är en 
fortgående process som berör alla individer, grupper och avdelningar inom en verksamhet. Den 
liknande styrmodellen har visat att den ökade tilliten skapar bättre kommunikation, underlättar 
beslutsfattandet och ökar motivationen (Dwivedi 1983). Tillitsbaserad styrning ämnar till att 
fokusera på helheten och samarbetet mellan de offentliga verksamheterna samt att utveckla 
styrningen så att tillitsfulla relationer kan uppstå (Bringselius, 2017). 

2.3 Motivation  
Vid införandet av ett nytt styrsystem är det viktigt att ta i beaktning vad som påverkar 
motivationen. I detta avsnitt kommer centrala teorier kring motivation hos medarbetare inom 
offentlig verksamhet och inre motivation att tas upp.  

2.3.1 Självbestämmandeteorin   
För att förklara den inre motivationen i hemtjänstenheten används Self-determination theory. 
Self-determination theory översatt till svenska blir självbestämmandeteorin. Enligt 
självbestämmandeteorin drivs inre motivation av självbestämmande. Med självbestämmande 
menas att aktiviteter utförs för sin egna personliga vinning och av egen vilja där den individuella 
prestationen är drivkraften. Att genomföra en aktivitet som motiveras av den inre motivationen 
innebär att man engagerar sig i aktiviteter till följd av ett personligt intresse utan något behov 
av ersättning för prestationen (Deci, Vallerand, Pelletier, & Ryan, 1991).  
 
För att människan ska vara motiverad och vilja utvecklas är det viktigt att stärka den inre 
motivationen. Inre motivation förklaras som människans nyfikenhet, intresse och sök efter 
utmaningar och att utveckla sina kunskaper och sin kompetens. Den inre motivationen drivs 
inte av någon typ av yttre belöning. En ökad inre motivation har positiva effekter på 
inlärningsförmågan, prestationer, kreativitet och på den psykologiska hälsan (Di Domenico & 
Ryan, 2017). Yttre motivation drivs inte av någon typ av självintresse utan drivs av materiella 
motiv. Den yttre motivationen kan drivas av extern reglering vilket innebär att aktiviteten 
genomförs till följd av att det föreligger en belöning, hot eller bestraffning. Extern reglering är 
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den typ av reglering som ger individen minst självbestämmande (Deci, Vallerand, Pelletier, & 
Ryan, 1991).  
 
Visad uppskattning för aktiviteter kan ha en påverkan på motivationen. Vid visad uppskattning 
för en självinitierad aktivitet, är det stor chans att den inre motivationen ökar till följd av en 
känsla av kompetens och självstyre. Uppskattning som fås för den aktivitet som man blivit 
tillsagd att göra kan leda till att man känner sig kontrollerad och den inre motivationen minskar 
till följd av att man inte känner sig självständig (Deci et al., 1991). En undanträngning av den 
inre motivationen kan uppstå då en aktivitet ger skäl för externa regleringar såsom monetära 
ersättningar eller bestraffningar. Undanträngningseffekten uppstår framförallt i de tillfällen som 
den externa regleringen upplevs som kontrollerande. Kontrollen leder till att självbestämmandet 
och självkänslan minskar, vilket leder till att den inre motivationen minskar (Frey & Jegen, 
2001). 

2.3.2 Motivation i offentlig verksamhet teori 
Medarbetare inom offentlig verksamhet, som exempelvis sjukvården, drivs att ett särskilt 
engagemang att hjälpa sina medborgare (Lexelius & Bjerkesjö, 2017). Public service 
motivation översatt blir motivation i offentlig verksamhet teori och syftar till att förklara ett 
beteende som är unikt inom offentlig verksamhet. Motivation i offentlig verksamhet teori är de 
värderingar och attityder som motiverar individer att agera bortom självintressen och 
organisationens intressen för att uppnå en större och viktigare fråga. Beteenden som är präglade 
av motivation i offentlig verksamhet teori innebär att genomföranden grundar sig i att uppfylla 
vissa institutionella värden snarare än egna självintressen. För att förklara beteenden 
karaktäriserade av motivation i offentlig verksamhet teori används självbestämmandeteori 
(Vandenabeele, 2007). Självbestämmandeteorin gör skillnad på hur motivationen påverkas av 
självstyrande eller kontroll (Van Lange, Kruglanski & Higgins, 2011).  
 
Det framkommer av självbestämmandeteorin att det finns tre psykologiska basbehov som är 
centrala för personlig utveckling, vilka är självstyre, igenkänning samt behovet av att känna sig 
kompetent. Motivationen inom en offentlig verksamhet kan grundas i att vissa centrala 
offentliga värden blir internaliserade inom offentlig verksamhet (Vandenabeele, 2007). 
Internalisering innebär att vissa värderingar och samhällsnormer införs i individen och blir en 
del av dess mentala processer (Nationalencyklopedin, 2018). Internaliseringen av värden skapar 
en identitet som representerar den offentliga verksamheten vilken för individen innebär att 
identiteten tillfredsställer de psykologiska basbehoven. Om ett värde internaliseras och blir en 
del av individen så vill personen engagera sig i en aktivitet av egen fri vilja och engagemang, 
oavsett om yttre faktorer försöker att påverka individen (Vandenabeele, 2007).  

2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
TABELL 2.4 syfte är att åskådliggöra de teorier som tagits upp i den teoretiska referensramen 
och sammanfatta de viktigaste komponenterna. 
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TABELL 2.4 Sammanställning av den teoretiska referensramen. 
Organisatoriska hinder 
 
Sediment av målstyrning: 

• Medverkan vid 
målsättning 

• Höga 
rapporteringskrav 

• Motverkar en 
verksamhets syfte  

 
”Ta-för-givet” antagande: 

• Rutinmässigt 
beteende  

• Omgivning och 
miljö 

Styrning med tillit 
 
Tillitsbaserad styrning: 

• Tillit till 
medarbetare 

• Brukarfokus 
• Delegera ansvar 

och 
beslutsfattande 

 
Tillitsfull relation: 

• Benägenhet till 
tillit 

Motivationspåverkan 
 
Självbestämmandeteori: 

• Inre motivation, drivs av 
självbestämmande 

• Yttre motivation, drivs av 
belöning eller bestraffning 

• Undanträngningseffekt 
 
 
Motivation i offentlig verksamhet 
teori: 

• Unik inre motivation 
• Internalisering 
• I samspel med 

självbestämmandeteori 
 
Det finns svårigheter med att införa en ny styrmodell. Omgivning och miljö har en inverkan på 
hur styrningen ter sig (Dwivedi, 1983). Rutinmässiga beteenden som är svåra att bryta står 
också som ett hinder för att en ny styrmodell ska kunna införas på ett lyckat sätt (Andersson, 
2014). Målstyrning kan enkelt förklaras som att medarbetaren får möjlighet att medverka vid 
utformning av mål och ansvarar sedan för att målen uppfylls (Locke, 1996). Målstyrning av 
offentlig verksamhet kännetecknas av många mål som splittrar och riktar fokus bort från 
verksamhetens huvudsakliga syfte (Tillitsdelegationen, 2017). Medarbetarens arbetssituation 
vid målstyrning av offentlig verksamhet bestod av hårda krav på administration, rapportering 
och dokumentation, vilket skapade en frustration för medarbetaren som inte fick arbeta med sitt 
huvudsakliga uppdrag (Lexelius & Bjerkesjö, 2017).  
 
Tillitsbaserad styrning syftar till att skapa en balans mellan kontroll och tillit till medarbetaren 
och ta till vara på medarbetarens kompetenser samtidigt som brukarens behov ska hamna i fokus 
(Tillitsdelegationen, 2017). Olika verktyg för tillitsbaserad styrning är delegering av 
beslutsfattande, kompetens och kunskapsutveckling samt att rikta fokus mot verksamhetens 
huvuduppdrag (Bringselius, 2017). För att uppnå tillitsbaserad styrning är det centralt att skapa 
tillitsfulla relationer inom verksamheten (Bringselius, 2017). Grunden för att skapa en tillitsfull 
relation är att parterna i relationen har en benägenhet till att visa tillit. Förutom att tillit ökar 
sannolikheterna att uppvisa ett tillitsfullt beteende kan tillit medföra att chefer inte upplever ett 
behov att kontrollera medarbetarnas arbetsinsatser (Bernerth & Walker, 2009). Tillit som 
styrmodell har visat sig ge positiva effekter på kommunikation, motivation och underlättar 
beslutsfattandedelegation (Dwivedi 1983). 
 
Motivation i offentlig verksamhet teori förklarar varför medarbetare inom offentlig verksamhet 
drivs av en särskild typ av motivation. Internalisering innebär att en individs värden stämmer 
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överens med verksamhetens värden.  Följden av internalisering blir att motivationen och 
engagemanget för den verksamheten ökar, något som är unikt för offentliga verksamheter 
(Vandenabeele, 2007). Enligt självbestämmandeteorin är den inre motivationens drivkrafter 
självstyre, kompetens, möjlighet till utveckling samt uppskattning för en självinitierad aktivitet 
(Deci et al., 1991; Di Domenico & Ryan, 2017). I situationer där externa regleringar som 
kontroll, belöningar eller bestraffningar inträffar upplever individen att självbestämmandet 
minskar och därmed även den inre motivationen (Frey & Jegen, 2001).  
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3. Metod 
I metodkapitlet presenteras fallstudiens vetenskapliga ansats och val av metod. Kapitlet tar 
även upp metoden för fallstudiens empiriinsamling och slutligen fallstudiens metodproblem. 

3.1 Vetenskaplig ansats samt val av metod  
Den epistemologiska ansatsen i studien är att skapa förståelse för medarbetarnas verklighet och 
orsak till handling. Föreställningen är att det är en social värld vi lever i som ändras beroende 
på individers agerande. Att medarbetare blir mindre motiverade av målstyrning är känt men hur 
medarbetarnas motivation påverkas av införandet av tillitsbaserad styrning är okänt. Motivation 
kan uttryckas som ord och känslor och gav därför skäl till att en kvalitativ studie kan ge 
meningsfull kunskap om forskningsfrågan. Eftersom studien är av tolkande natur och förståelse 
av interaktioner och mening är vitalt så har studien inslag från en konstruktionistisk 
forskningsansats (David & Sutton, 2016, s. 78-79).  

3.2 Datainsamlingsstrategi   
Då syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur olika organisatoriska hinder kan 
påverka införandet av tillitsbaserad styrning, samt hur införande av tillitsbaserad styrning kan 
påverka inre motivationen hos medarbetare inom hemtjänsten, valde författarna att utföra en 
fallstudie. Inom ramen för detta arbete lämpar sig en fallstudie bäst eftersom avsikten är att 
undersöka ett speciellt fall mer djupgående för att skapa förståelse. Rent konkret innebär det att 
undersöka en hemtjänstenhet. En fallstudie innebär att studien inte måste genomföras under 
kontrollerade omständigheter och att studien avser verkliga händelser i naturliga miljöer (David 
& Sutton, 2016, s. 149).  

3.3 Val av fallstudie 
Socialförvaltningen i Luleå kommun står som exempel på en socialförvaltning som har 
tillämpat tillitsbaserad styrning (Westin, 2017). Författarna kontaktade socialförvaltningen i 
Luleå kommun som angav att hemtjänstenheten har arbetat med styrmodellen i två år och 
därmed kommit längst i kommunen med sitt arbete med tillitsbaserad styrning. Därefter 
kontaktade författarna hemtjänsten inom Luleå kommun och hittade en hemtjänstenhet som 
ville ställa upp i den kvalitativa studien. Den hemtjänstenhet som medverkade i fallstudien 
innehar de lämpliga egenskaper som behövdes för att medverka i fallstudien. Egenskaperna 
som krävdes var: en offentlig verksamhet som har medarbetare som arbetar nära medborgaren 
och som tillämpar tillitsbaserad styrning. Hemtjänsten som verksamhet arbetar med omsorg, 
omvårdnad, stöd och service i hemmet för den äldre. Hemtjänsten finns för att brukaren ska 
kunna bo i sitt hem så länge som möjligt. Den undersökta hemtjänstenheten har nära 50 
anställda och har omsorgsansvar mot strax över 130 brukare.  

3.4 Litteraturstudie  
Litteraturstudien innefattar teori som användes för att tolka och förstå resultatet från den 
empiriska studien. De dokument som Tillitsdelegationen har tillhandahållit har tillfört mycket 
information om tillitsbaserad styrning till den teoretiska studien. Bringselius (2017) ramverk 
om tillitsbaserad styrning och ledning har också legat till grund för att förstå tillitsbaserad 
styrning och hur det kan användas. Fortsättningsvis har studien nyckelord, vilka är: 
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ekonomistyrning, offentlig verksamhet, motivation i offentlig verksamhet, tillit, tillitsbaserad 
styrning, målstyrning. Nyckelorden användes som sökord i databaser som exempelvis Scopus 
och Google Schoolar för att ta fram lämplig litteratur i form av vetenskapliga publikationer. 

3.5 Urval av intervjupersoner 
Efter att författarna kommit i kontakt med den hemtjänstenhet som medverkade i studien fick 
författarna tillåtelse att besöka hemtjänstenheten där samtliga intervjuer ägde rum. En intervju 
som äger rum i en bekväm miljö kan öka validiteten hos svaren, varför författarna valde att 
genomföra intervjuerna i deltagarnas naturliga miljö (David & Sutton, 2016, s. 119).  
 
Fallet som undersöktes bestod av medarbetare inom en hemtjänstenhet i Luleå kommun. För 
att få information om hur styrningen av verksamheten går till intervjuades även enhetschefen. 
Urvalet för studien har genomförts enligt ett tillgänglighetsurval. Ett tillgänglighetsurval 
innebär att författarna intervjuade de som var tillgängliga för intervjuer, vilket lämpar sig när 
populationen är okänd (David & Sutton, 2016, s. 197). Studien bygger på att alla som deltar gör 
detta av frivilligt samtycke samt att de som deltar i studien kommer att förbli anonyma i studien. 
För att ingen skall kunna identifiera deltagarna i studien har samtliga medarbetare blivit 
tillgivna ett kodnamn och all typ av personlig information har inte framförts i studien. Med 
respekt för anonymiteten hos samtliga deltagare kommer författarna inte att gå ut med vilken 
hemtjänstenhet som har medverkat. I TABELL 3.5 presenteras de 8 deltagarna och deras 
ansvarsområden inom den undersökta hemtjänstenheten.   
 

TABELL 3.5 Fallstudiens deltagare 

Deltagare Kodnamn Ansvar Tid som anställd Datum 

Enhetschef Enhetschef Enhetschef 1 år 27 april 2018 

Medarbetare 1 M1 Omvårdnad samt 
arbetsplatsombud 

9 år 27 april 2018 

Medarbetare 2 M2 Omvårdnad samt extra 
schemaläggare 

2 år  27 april 2018 

Medarbetare 3 M3 Omvårdnad, schemaläggare samt 
skyddsombud 
Utbildad undersköterska 

4 år 27 april 2018 

Medarbetare 4 M4 Omvårdnad 2 år  2 maj 2018 

Medarbetare 5 M5 Omvårdnad samt extra 
schemaläggare 
Utbildad undersköterska 

4 år  2 maj 2018 

Medarbetare 6 M6 Omvårdnad 3 år  2 maj 2018 

Medarbetare 7 M7 Omvårdnad samt schemaläggare 10 år  2 maj 2018 
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3.6 Empiriinsamling 
De empiriska resultaten samlades in genom en kvalitativ studie som är studiens primärdata. 
Med primärdata menas den data som författarna själva har samlat in och analyserat (David & 
Sutton, 2016, s. 29). Den kvalitativa studien bestod av djupintervjuer med strukturerade frågor. 
Strukturerade intervjufrågor innebär att samtliga deltagare får samma intervjufrågor, däremot 
fick medarbetarna och enhetschefen olika intervjufrågor. Frågekompendium återfinns i bilaga 
1 och bilaga 2. Författarna valde att göra halvstandardiserade intervjufrågor eftersom studien 
har inslag av induktiv forskning där avsikten är att förstå och förklara ett fenomen (David & 
Sutton, s. 83). Den induktiva forskningen ämnar till att skapa antaganden utifrån empiri och 
inte genom en tolkning av befintlig teori, varför denna studie har induktiva inslag (David & 
Sutton, s. 467). Halvstandardiserade frågor innebär i studien att det finns möjlighet till öppna 
svar, men inom en begränsad ram. Om intervjufrågorna gav slutna svar skulle detta innebära 
att förståelsen för fenomenet skulle minska, men helt öppna svar skulle innebära att analysen 
av empirin skulle försvåras (David & Sutton, 2016, s. 114-117). Intervjufrågorna var utformade 
genom att deltagarna fick ange olika situationer då de exempelvis upplevt att de blivit givna 
tillit. Genom att ställa situationsbaserade frågor gavs deltagarna möjligheten att svara enligt 
sina egna tankar och känslor men kunde inte svara precis vad som helst då frågorna var riktade.   
 
Varje intervju startade med att författarna presenterade sig själva som följdes av mjukare frågor 
för att deltagaren skulle känna sig bekväm. Därefter följde frågor som skulle kunna anses som 
lite mer känsliga. Ord som tillit och motivation är komplexa och kan betyda olika saker för 
olika människor. Författarna bad deltagarna att beskriva de viktigaste begreppen i studien, 
tillit/förtroende samt motivation, för att enklare kunna analysera svaren senare med hjälp av 
den teoretiska referensramen. Vidare bads deltagarna att ge exempel på tillfällen i arbetet då de 
har upplevt tillit och motivation samt situationer som inte är lika motiverande. Svaren på 
frågorna användes för att kunna tolka hur olika arbetssituationer upplevs av 
medarbetarna.  Enhetschefen ombads förklara hur arbetet med tillitsbaserad styrning går till och 
att ge exempel på situationer där fördelar/nackdelar med styrningen har visat sig. 
 
Innan intervjuerna ägde rum genomfördes pilotintervjuer som resulterade i att en del frågor 
omformulerades så att deltagarna skulle uppfatta och förstå frågan som författarna hade tänkt. 
Den reviderade intervjuguiden testades sedan igen för att undersöka om de förändrade frågorna 
nu uppfyllde det syfte som författarna önskade. Sammanlagt genomfördes åtta stycken 
intervjuer, varav sju med medarbetare och en med enhetschefen. Författarna bad om tillåtelse 
att spela in samtliga intervjuer samt att föra anteckningar under intervjuns gång, något som 
samtliga deltagare tillät. Författarna var tydliga med att deltagarna förblir anonyma, får avsluta 
intervjun om de så önskar och om det är något svar som de efter intervjun ville att författarna 
ska stryka skulle författarna så göra. Efter intervjuerna har inspelningarna blivit transkriberade 
och raderade. 

3.7 Analys av empiriska resultat 
Den empiri som samlats in via den kvalitativa studien kommer att presenteras i Kapitel 4 - 
Resultat. För att kunna sammanställa de mest relevanta resultaten använde sig författarna av en 
form av färgkodning. För att koda resultatet definierades olika teman och varje gång de 
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nämndes i studien har de blivit markerade. Markeringen fungerade som en indikator för vilka 
fall som är intressanta att jämföra. Författarna kunde därefter dra slutsatser om vilka tillfällen 
som ger upphov till att de olika teman förekommer (David & Sutton, 2016, s. 226). Författarna 
valde att fokusera på vilka orsaker eller förklaringar som ger upphov till att deltagaren pratar 
om kontroll, tillit eller motivation. För att underlätta läsningen kommer följden i resultat vara 
densamma som rubrikerna i den teoretiska referensramen.  
 
De rödmarkerade resultaten hade som kodord: kontroll, administration eller minskad 
motivation. De röda resultaten rubricerades organisatoriska hinder och ämnades till att svara på 
studiens första syfte. För medarbetarna var det främst svaren på frågan om de kunde ange en 
situation som inte gör dem lika motiverade som blev rödmarkerade. För enhetschefen var det 
främst svaret på frågan om vilka svårigheter som har visat sig vid införandet av tillitsbaserad 
styrning som blev rödmarkerad. Svaren på de intervjufrågor som behandlar tillit, eller om 
deltagaren sa ordet tillit eller förtroende, markerades med färgen grön. De gröna resultaten 
ämnade till att få en djupare förståelse för hur arbetet med tillitsbaserad styrning går till. 
Resultaten på intervjufrågorna som behandlar ämnet motivation blev markerade med färgen 
blå. Detta var främst svaren på frågan om hur medarbetaren definierar motivation och exempel 
på situationer som ökar motivationen för medarbetaren. De resultat som blev gulmarkerade var 
svaren till frågan om hur en tillitsfull situation påverkade motivationen. De blå och gula 
resultaten rubricerades i empirin som ”motivation” och ”tillitens påverkan på motivation hos 
medarbetarna”. De blå och de gula svaren ämnade till att svara på studiens andra syfte. 

3.8 Metodproblem  
Detta avsnitt kommer att behandla hur författarna arbetade med de metodproblem som uppstod 
i studien.  

3.8.1 Tillförlitlighet  
För att studiens forskning ska ha bevisligt värde krävs det två förutsättningar, tillförlitlighet och 
trovärdighet. Etiska frågor är en viktig del av det vetenskapliga arbetet, till forskningsetiska 
aspekter hör intervjuobjektens rätt till integritet och individskydd (Trost, 2005, s.103). 
Tillförlitlighet är att likna vid reliabilitet, vilket innebär att om en studie skulle upprepas med 
samma förutsättningar så skulle den leda till samma resultat (Bjereld, Demker & Hinnfors, 
2009, s. 115-116). Tillförlitlighet är mer relevant att förhålla sig till i en kvalitativ studie 
(Bryman, Bell, Mills & Yue, 2011, s. 116). Tillförlitligheten har stärkts genom att 
genomförandet av den kvalitativa studien noggrant har dokumenterats, såsom urvalsprocesser 
och analysmetoden av de empiriska resultaten (Bryman et al, 2011, s. 117). För att studien ska 
vara tillförlitlig genomfördes en grundlig beskrivning av intervjuförfarandet och studiens 
processer framfördes, samt en tydlig beskrivning av hur författarna analyserade studiens 
empiriska resultat. 

3.8.2 Trovärdighet  
Det finns oändligt många uppfattningar om hur omvärlden kan uppfattas och tolkas. 
Trovärdighet i en kvalitativ studie innebär att de uppfattningar och slutsatser som författarna 
har antagit är accepterad och trovärdig (Bryman et al, 2011, s. 117). För att uppnå trovärdighet 
i en studie är det viktigt att forskningen utförs på ett bra sätt. Genom att låta deltagarna ta del 
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av resultaten stärktes trovärdigheten då möjligheten gavs till deltagarna att ange om forskarna 
uppfattat deras svar på ett korrekt sätt. Detta uppfylldes i studien genom att deltagarna var 
anonyma samt att de fick avbryta intervjun om de så önskade. Författarna gav deltagarna 
möjlighet att ställa frågor om någon fråga var oklar samt uppmanade dem att delge om de 
upplevde att deras svar på någon fråga inte blev korrekt återgiven. För att öka trovärdigheten i 
studien har författarna använt kvalitativa intervjuer vilket ökar närheten till intervjuobjekten, 
vilket ökar trovärdigheten (Holme & Solvang, 1991, s.100-116). Författarna kunde genom att 
använda kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod direkt reda ut missförstånd, vilket inte 
hade kunnat göras om metoden hade varit kvantitativa enkäter.  

3.8.3 Konfirmering  
Författarna arbetade för en starkare bekräftelse i studien genom att inta en neutral position i 
debatten om hur offentlig verksamhet ska styras. Att inte låta personliga värderingar påverka 
resultatet är viktigt i studien då den som tar del av studiens resultat måste kunna lita på att 
författarna inte låtit sina personliga värderingar påverka slutsatserna i studien (Bryman & Bell, 
2017, s. 382-383). 

3.8.4 Överförbarhet  
En kvalitativ studie innebär att det är svårt att generalisera, det går dock att dra vissa slutsatser 
om det specifika undersökningsområdet som studien riktat in sig på (Bryman & Bell, 2017, s. 
382). Det är därför mer relevant att diskutera överförbarheten till andra fall. Genom att 
författarna beskrev fallet på ett utförligt sätt ökade möjligheten för överförbarhet till andra fall. 
Uppgifter så som hemtjänstenhetens storlek, arbetsuppgifter samt antal brukare syftar till att 
skapa en uppfattning om hur den undersökta hemtjänstenheten ser ut i dagsläget. Författarna 
försökte även ge en god beskrivning av hemtjänstenhetens nuvarande styrmodell för att öka 
överförbarheten. I studien riktade författarna in sig på en hemtjänstenhet i Norrbotten men 
hoppas på att andra socialförvaltningar som arbetar under liknande förhållanden kan dra nytta 
av resultaten i denna studie, eller att via studiens metodkapitel efterlikna studien.  
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4. Resultat  
I detta avsnitt presenteras de viktigaste resultaten från fallstudien. Under den kvalitativa 
datainsamlingen genomfördes intervjuer med enhetschefen för en hemtjänstenhet samt 
intervjuer med sju stycken medarbetare.  

4.1 Fallet - en hemtjänstenhet i Luleå kommun 
Fallstudien genomfördes hos en hemtjänstenhet inom Luleå kommun, där den kvalitativa 
studien genomfördes på arbetsplatsen för enheten. Enheten består utav nära 50 medarbetare och 
de har omsorgsansvar för över 130 brukare. Enheten fungerar som en samlingsplats dit 
medarbetare återgår mellan besöken hos brukarna. På plats har enhetschefen sitt kontor likaväl 
som de medarbetare som har andra arbetsuppgifter än omsorg. Medarbetarna som har 
medverkat i studien har omsorg som huvudsaklig arbetsuppgift, även om många av 
medarbetarna har ytterligare ansvarsområden. Med omsorg menas att medarbetaren besöker 
äldre i deras hem och hjälper dem med allt från vardagliga sysslor som matlagning, till 
medicinsk hjälp. Medarbetarna inom hemtjänsten arbetar enligt förutbestämda beslut från en 
biståndshandläggare, där det är biståndshandläggaren som fattar beslut om vad det är varje 
brukare ska ha hjälp med från hemtjänsten. 
 
Enheten har arbetat med tillitsbaserad styrning i cirka två år. Tillitsbaserad styrning tar sitt 
uttryck i enheten genom att medarbetarna blir delegerade mer ansvar. Det exemplet 
enhetschefen gav författarna var att medarbetarna själva ansvarar för att lägga in sin egen 
frånvaro samt schemaläggning av arbetspass. Enhetschefen säger att den tillitsbaserade 
styrningen visar sig ute hos brukarna genom att medarbetarna får möjlighet att gemensamt med 
brukaren komma överens om hur hjälpen ska gå till. Enhetschefen säger även att om 
medarbetaren har uppfyllt allt som skulle göras hos brukaren så förfogar medarbetaren själv 
över tiden som är över i den mening att medarbetaren då kan sitta ner och prata med brukaren 
eller hjälpa brukaren med andra sysslor.  

4.2 Organisatoriska hinder  
I detta avsnitt kommer enhetschefens syn på de svårigheter som uppkommit vid användningen 
av tillitsbaserad styrning att uppges. Efter det presenteras medarbetarnas berättelser om mindre 
motiverande situationer på arbetsplatsen.  

4.2.1 Organisatoriska hinder vid införandet av tillitsbaserad styrning   
Det framgick i intervjun att även fast enhetschefen vill att enheten ska arbeta mer med tillit så 
är det inte alla i personalen som gillar det extra ansvaret som medföljer tillit, utan ser hellre att 
chefen sätter scheman och strukturerar upp arbetsdagarna. Svårigheterna med tillitsbaserad 
styrning är enligt enhetschefen att det kan bli överväldigande för vissa medarbetare. 
Medarbetarna vill att chefen ska lösa allt och blir oroliga när de förväntas göra det själva. Vid 
frågan om hur arbetet med tillitsbaserad styrning går till sa enhetschefen att personalen får mer 
och mer ansvar och det finns system som är baserade på tillit men att det är lätt att man som 
chef går in i systemen och kontrollerar.  
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Enhetschefen förklarade även att eftersom det är en hög omsättning på chefer hinner man inte 
bygga upp tilliten samt att det är mycket extra jobb att kontrollera allt och alla. Vidare frågade 
författaren om det är så att hemtjänstenheten jobbar mycket med att man ska rapportera det man 
gör. Angående detta sa enhetschefen att det har blivit ett missförstånd:  
 

“... det har det blivit ett stort missförstånd på ett sätt för personalen har ju sina 
dagliga scheman i telefonen. Och då taggar vi när vi kommer och när vi går och 
det är ju vårt ekonomisystem, vi får betalt för utförd tid hos de äldre. Men det har 
många tolkat till att det är vi som kontrollerar personalen. Att man är hos brukaren 
hela besöken. Det är inte till för att kontrollera personalen. Men ja, det går att 
använda det till det om man misstänker att någon strular så är det bara gå in och 
kolla taggade besök”. 

4.2.2 Organisatoriska hinder för medarbetarens motivation  
Medarbetarna fick frågan om de kan ge ett exempel på en arbetssituation som inte gör dem lika 
motiverade. M1 förklarade att detta förekommer när medarbetaren ställs inför orealistiska mål. 
De orealistiska målen kunde som exempel vara att man får i uppdrag att hjälpa brukaren att 
utföra en syssla som de inte kommer att kunna klara av att utföra, exempelvis på grund av 
fysiska svårigheter. Vidare berättade M1 att de administrativa sysslorna inte är lika 
motiverande:  
 

“Att personal ska hinna lägga scheman och diffa d.v.s. skriva in själva hur mycket 
de ska jobba så det blir rätt bemanning. Att hinna det är orealistiskt då det inte ges 
nog med tid för det. … Vi dokumenterar allt vi gör och vi har dessa telefoner där 
det står vad vi ska göra där och hur lång tid vi ska vara där. Det är väldigt 
minutstyrt. Och det är väldigt stressande för många”.  

 
M6 sa att de har problem med schemaläggningen. Medarbetarna får lägga ett önskeschema som 
sedan ska matchas med kollegornas scheman, men ibland överensstämmer inte scheman mellan 
medarbetare och då får en extern part göra om schemat. M6 angav att de situationer då en extern 
part har gjort om scheman har det blivit särskilt dåliga scheman. M4 sa att det har strulat mycket 
inom organisationen, och att detta kan förklaras som en följd av en hög omsättning av chefer 
inom hemtjänstenheten.  
 
M2 menade att dennes bristande motivation beror på att andra klagar över att det är för många 
besök och för lite tid, utan att försöka lösa problemet. M3 blev inte lika motiverad av att städa, 
något som M5 instämde till. M5 sa att det inte borde höra till arbetsuppgifterna att städa, då 
medarbetaren är utbildad till undersköterska. M7 sa att det inte är så kul att jobba i de situationer 
när man vet att man inte kan hjälpa brukaren med sina problem. Arbetsuppgifter som inte är 
lika motiverande är återkommande menade medarbetarna, men de uppstår inte varje dag. 

4.3 Styrning med tillit  
I detta avsnitt definieras begreppet tillit enligt deltagarna och betydelsen av tillit på 
arbetsplatsen skildras, först enligt enhetschefens uppfattning och sedan medarbetarna. Vidare 
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berättar medarbetarna om en arbetssituation då de upplever att de blivit givna tillit och hur 
samma situation har påverkat motivationen.  

4.3.1 Tillit ur enhetschefens perspektiv  
Författarna frågade om enhetschefen kunde beskriva vad tillit innebär för denne. Enhetschefen 
svarade att tillit innebär att man kan lita på varandra, samt att:  
 

“Tillit bör funka i organisationer men framförallt på arbetsplatsen. I en 
arbetsgrupp ska tillit funka och man ska arbeta för ännu mer tillit. Jag hoppas på i 
min grupp att jag kan känna mer tillit och får en personal som bryr sig om sitt 
arbete”. 

 
På frågan om det finns exempel på en situation där fördelar med tillitsbaserad styrning har visat 
sig svarade enhetschefen att styrningen ger mer ansvar och i slutändan leder det till mer 
motivation. Tillit leder till att medarbetaren blir viktig.  

4.3.2 Tillit ur medarbetarnas perspektiv  
Samtliga medarbetare beskrev tillit/förtroende som att man kan lita på någon. Medarbetarna 
blev förfrågade om de kunde ge ett exempel på en situation då de upplevt att de har blivit givna 
förtroende på arbetsplatsen. Fyra medarbetare angav att de ha blivit tilldelade 
förtroendeuppdrag av sin chef, varav en är arbetsplatsombud och tre är schemaläggare, och att 
de ser detta som ett tillfälle då de har blivit givna tillit. Utöver sin roll som schemaläggare angav 
M7 att eftersom att denne har träffat sina brukare många gånger finns det ett förtroende till att 
medarbetaren gör ett bra jobb när den är på besök. Om rollen som schemaläggare sa M5 att:  
 

“Då litar ju chefen uppenbarligen på mig eftersom att jag får göra det… För det 
var inget som jag valde utan det var jag tillfrågad”.  

 
M4 berättade att den upplever förtroende när kollegorna ber om hjälp vid uppgifter som de inte 
själva kan utföra. M6 upplevde förtroende i sin roll som kontaktperson till brukaren.  

4.3.3 Tillitens påverkan på motivationen hos medarbetarna 
Medarbetarna uppmanades att berätta om hur en arbetssituation då de upplevde att de har blivit 
givna förtroende/tillit påverkade deras motivation. M1 är arbetsplatsombud och ansåg att detta 
inte påverkar motivationen så mycket men att det underlättar arbetet eftersom att medarbetaren 
även innan förtroendeuppdraget tog på sig arbetsmiljöfrågor. M2 är extra schemaläggare och 
fann att detta påverkade motivationen positivt då medarbetaren vill jobba hårdare för att inte 
göra någon besviken. M5 är också extra schemaläggare och sa att det kändes bra och var 
motiverande eftersom att medarbetaren var tvungen att visa att den klarar av ansvaret. M7 angav 
att bli utvald till att bli schemaläggare är motiverande då enhetschefen visar tillit till M7s 
förmåga att ta ansvar. M7 sa även att brukaren visar ett förtroende till medarbetaren och att 
uppskattning från brukaren ger motivation. M3 är schemaläggare och tyckte att det påverkade 
motivationen jättemycket eftersom att M3 mådde bra av att ha fått ett förtroende för ett uppdrag.  
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M3 sa även att: 
 

“Skulle de inte ha förtroende för mig skulle jag bara ge upp”. 
 
M4 upplevde att den fick förtroende när kollegor bad om hjälp med arbetsuppgifter eller om 
brukaren sa att medarbetaren har gjort ett bra jobb. Detta var motiverande menade M4 och gör 
att lusten för att fortsätta arbeta inom hemtjänsten ökar. M6 ansåg att den fick förtroende i sin 
roll som kontaktperson, vilket innebär att denne håller ett extra vakande öga över brukaren. 
Motivationen påverkas eftersom att M6 menar att det känns bra att få förtroende och att känna 
sig uppskattad.  

4.4 Motivation  
I detta avsnitt definieras begreppet motivation enligt enhetschefen och sedan enligt 
medarbetarna. Vidare berättar medarbetarna om en arbetssituation som gör dem motiverade.  

4.4.1 Motivation ur enhetschefens perspektiv 
Enhetschefen gav ett exempel på hur de styr verksamheten för att motivera medarbetarna, vilket 
är att medarbetarna får vara med och sätta upp målen och att arbeta med teamkänsla. 
Enhetschefen sa att motivation är kopplat till arbetsglädje och att motivation behövs för att 
kunna göra ett bra jobb.  

4.4.2 Motivation ur medarbetarnas perspektiv   
Medarbetarna gav sin egen beskrivning av vad motivation är för dem. M3 angav att motivation 
är när man är driven. Motivation är att man ska vilja göra någonting, sa M5. För M6 och M7 
innebär motivation att man blir sedd och får uppskattning för det man gör. M1 och M2 menade 
att motivation är kopplat till att nå mål och att det är viktigt att ha motivation för att kunna nå 
sina mål, och att man får motivation då man kan lösa saker på ett bra sätt. M2 sa även att 
motivation är:  
 

“Att man gör något som är kul och man har ett mål med vart man vill komma”.  
 
Medarbetarna fick frågan om de kan ge ett exempel på en arbetssituation som gör dem 
motiverade. Samtliga medarbetare berättade att motiverande situationer uppstår ofta i arbetet 
varav två medarbetare berättade att de upplever detta varje dag. M1, M2 och M3 beskriver att 
de kände sig motiverade i situationer då de kan förbättra, förändra och göra skillnad för både 
arbetskollegor och brukare. M6 och M7 angav att de blev motiverade då brukarna visar 
uppskattning och tacksamhet för den hjälp som de får. M4 sa att motivationen kommer av att 
utföra en arbetsuppgift då brukaren behöver som mest hjälp och sa även att:  
 

“Man arbetar med folk som behöver hjälp och även om det är tidiga morgnar och 
sena kvällar så kan man efter dagen känna att man har gjort något bra”.  

4.5 Sammanfattning av de viktigaste resultaten  
I vissa fall har styrmodellen inte fått full genomslagskraft som kan bero på organisatoriska 
hinder. Alla medarbetare ville inte ha mer ansvar och tycker att det kan bli för mycket. System 
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som tidrapporteringen är baserat på tillit, men enhetschefen har möjlighet att gå in och 
kontrollera tidrapporterna. Till följd av den höga omsättningen av chefer inom 
hemtjänstenheten har tillitsfulla relationer inte haft tid att växa fram, vilket kan vara en 
anledning till att kontrollerna är förekommande. De uppgifter som är mindre motiverade kan 
sammanfattas som uppgifter som inte hör till medarbetarnas huvudsakliga uppdrag vilket är 
omvårdnad. Problematiken inom organisationen gällande schemaläggning och att hinna med 
att tidsrapportera anses som mindre motiverande arbetssituationer då det är orealistiskt att finna 
tid till detta i en alltmer pressad vardag. Medarbetaren som har ansvaret att vara 
arbetsplatsombud menar att tidrapporteringen är stressande för många. För de två av 
medarbetarna som är utbildade undersköterskor ansåg de att städningen är mindre motiverade, 
en av dem förklarade att det beror på att det inte hör till det som denne har utbildat sig till.  
 
Definitionen för tillit/förtroende var enligt medarbetarna samt enhetschefen att man kan lita på 
någon. Enhetschefen sa även att tillit är viktigt på arbetsplatsen och att tillit kan leda till att 
personalen bryr sig om sitt arbete. Enhetschefen berättade att en av fördelarna som har visat sig 
med tillitsbaserad styrning är att ansvar leder till motivation och att man känner sig viktig när 
man får styra sitt eget arbete. Det finns starkare stöd för att säga att medarbetaren upplever tillit 
i en situation då de blir tilldelade ett förtroendeuppdrag. Förtroendeuppdraget upplevs 
motiverande eftersom att de vill visa att de klarar av uppdraget, att någon har tillit till ens 
förmåga att klara av uppdraget. Andra tillitsfulla situationer var enligt medarbetarna då de får 
hjälpa andra, både brukare och kollegor. Det framgick även att eftersom vissa medarbetare 
träffar flera brukare ofta byggs en tillitsfull relation mellan dessa. Det finns resultat som pekar 
på att tillitsfulla situationer ökar motivationen och lusten för att fortsätta arbeta inom 
hemtjänsten. 
 
En sammanfattning av hur hemtjänstenheten arbetar med tillitsbaserad styrning:  

• Delegering av ansvar till medarbetaren genom att medarbetaren får tillit till att själva 
tidsrapportera och schemalägga sina arbetspass.  

• Utifrån förutbestämda beslut från en biståndshandläggare om vad en brukare ska ha 
hjälp med får medarbetaren ansvar att tillsammans med brukaren bestämma hur beslutet 
ska genomföras samt ansvar att disponera över tiden hos brukaren.  

Enhetschefen menade att motivation behövs för att kunna göra ett bra jobb och att det kan 
uppnås genom att medverka medarbetarna i målsättning samt skapa teamkänsla. Två 
medarbetare sa också att motivation är viktigt för att nå mål samt att lösa saker på ett bra sätt 
kan vara motiverande. Motivation enligt medarbetarna handlade om driv, vilja samt att bli sedd 
och få uppskattning för det man gör. Det finns ett starkare stöd för att säga att medarbetarna 
upplever motivation på arbetet då de får möjlighet att förbättra, förändra och göra skillnad för 
kollegor och brukare. Det finns även ett starkare stöd för att säga att motivationen uppstår i 
arbetssituationer också då brukaren visar uppskattning för den hjälp de får. Det framgår av 
resultaten att den tillit som medarbetarna får i dagsläget av såväl brukare som enhetschefen 
påverkar deras motivation. 
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5. Analys  
I detta avsnitt presenteras och analyseras de viktigaste resultaten från empirin med hjälp av 
den teoretiska referensramen samt med TABELL 2.4.  

5.1 Organisatoriska hinder och mindre motiverande situationer  
De uppgifter som betraktades som mindre motiverade kan sammanfattas som uppgifter som 
inte hör till medarbetarnas huvudsakliga uppdrag vilket är omvårdnad. Medarbetarna blir 
mindre motiverade av att utföra uppgifter som schemaläggning och att hinna med att 
tidsrapportera, då det upplevs som orealistiskt att finna tid till detta i deras redan pressade 
arbetssituation. Alla medarbetare vill inte ha mer ansvar och tycker att det blir överväldigande. 
Det finns starkare resultat för att kunna säga att tidrapporteringen är stressande för många 
medarbetare. Med koppling till vad Frey & Jegen (2001) skriver om undanträngningseffekten 
av inre motivation som uppstår vid kontrollerade situationer, så är det inte förvånande att 
tidrapportering är en mindre motiverande uppgift. Effekten enligt självbestämmandeteorin blir 
att medarbetarens självstyre minskar och därmed även den inre motivationen. Situationen som 
beskrivs kan liknas vid det låsta förhållningssätt som den gamla styrmodellen har inneburit, där 
krav på rapportering och mätning av verksamheten är ett exempel på ett sediment från de 
negativa effekter som målstyrning av offentlig verksamhet medfört. I ett försök att förklara hur 
rapporteringskravet har överlevt skiftet av styrmodell tas hjälp från Andersson (2014), som 
förklarar att rutinmässiga beteenden är svåra att bryta och förändra vilket kan försvåra 
införandet av en ny styrmodell.  
 
De två medarbetarna som är utbildade till undersköterskor ansåg att städningen är mindre 
motiverade, en av dem förklarar att det inte borde höra till det som hen har utbildat sig till. 
Motivation i offentlig verksamhet teori kan ge en möjlig förklaring till varför just dessa 
uppgifter anses vara mindre motiverade. Administrativa sysslor såsom rapportering är inte en 
av de värdegrunder som driver den unika motivation som medarbetare inom offentlig sektor 
innehar. En annan möjlig anledning till varför de medarbetare som utbildat sig fann städning 
mindre motiverade kan vara den frustration som Lexelius & Bjerkesjö (2017) pratar om. 
Förklaringen får sitt stöd i det faktum att de medarbetare som har utbildat sig till 
undersköterskor ansåg att städning inte var lika motiverande, något som uttryckligen inte borde 
tillhöra det arbete som utbildningen leder till. 
 
Det har varit en hög omsättning på chefer inom den undersökta hemtjänstenheten och den 
nuvarande enhetschefen har varit anställd under ett års tid medan samtliga medarbetare som 
medverkat varit anställda under en längre tid. Den höga omsättningen av chefer har föranlett att 
tillitsfulla relationer inte haft tid att byggas upp. Medarbetarna och enhetschefen har inte arbetat 
speciellt länge tillsammans. Bristen på tillitsfulla relationer tycks vara en anledning till att 
kontrollerande aktiviteter är förekommande. Det blir en nedåtgående spiral när bristande tillit 
till följd av att tillitsfulla relationer inte hinner byggas leder till att kontrollerna ökar, som i sin 
tur leder till att tilliten minskar ännu mer. Det finns resultat som tyder på att avsaknaden av tillit 
leder till att kontroller förekommer. Att en avsaknad av tillit leder till kontrollering av 
medarbetare är i linje med det som Bernerth & Walker (2009) skriver och styrker faktumet att 
tillitsfulla relationer inte har hunnit uppstå på enheten.  
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Författarna hade inte förväntat sig att deltagarna skulle uttrycka bristen av tillitsfulla relationer 
som ett hinder för tillitsbaserad styrning. För att skapa tillitsfulla relationer är benägenhet till 
att visa tillit väsentligt. Att skapa tillitsfulla relationer är en av nyckelkomponenterna som 
Bringselius (2017) lyfter fram för att tillitsbaserad styrning ska fungera. Det finns alltså 
indikationer som tyder på att det finns en avsaknad av tillitsfulla relationer som kan bero på en 
brist på benägenhet att visa tillit. Förutom att tillitsfulla relationer inte byggts i detta exempel, 
kan behovet av kontroll bero på sediment av det kontrollsamhälle som följde med 
målstyrningen av offentlig verksamhet. Behovet av kontroll kan därför även förklaras av 
Andersson (2014) ”Ta-för-givet” antagande som innebär att chefer som sitter i positioner där 
det finns möjligheter att kontrollera arbetsplatsen kan ha svårt att förändra sitt rutinmässiga 
beteende. Således kan det tydas att bristen på tillitsfulla relationer kan bero på att gamla 
kontrollbeteenden är svåra att göra sig av med samt att relationen inte har fått tillräckligt med 
tid för att hinna bli tillitsfull.  

5.2 Tillitsbaserad styrning och tillitens effekt på motivationen  
Definitionen för tillit/förtroende enligt medarbetarna samt enhetschefen var att man kan lita på 
någon, en definition som överensstämmer med författarnas. Enhetschefens uppfattning av tillit 
är att det är viktigt att ha tillit på en arbetsplats och att tillit kan leda till att personalen bryr sig 
om sitt arbete. En av fördelarna som har visat sig med tillitsbaserad styrning är att ansvaret har 
lett till mer motivation eftersom att medarbetarna känner sig viktiga då man får styra sitt eget 
arbete. Synen att tillit är viktigt inom en verksamhet och de fördelar som enhetschefen menar 
att tillitsbaserad styrning kan innebära har likheter med de fördelar som liknande styrmodeller 
som Dwivedi (1983) skriver om har visat, likaväl som det har likheter med Cook & Walls 
(1980) inställning till att ha tillit inom en verksamhet.  
 
Det första exemplet för hur tillitsbaserad styrning används i verksamheten är att ansvar 
delegeras vidare till medarbetaren. Medarbetaren får tillit till att ansvara för sin tidrapportering 
och framföra ett önskeschema för sina arbetspass. Syftet med detta är att visa tillit till att 
medarbetaren bäst gör detta själv. Att visa på benägenhet till tillit är centralt för att skapa 
tillitsfulla relationer. Detta verktyg går i linje med hur Bernerth & Walker (2009) föreslår att 
tillitsfulla relationer kan uppstå vilket är en förhoppning om vad tillitsbaserad styrning ska 
resultera i. Däremot finns det ett starkare stöd för att säga att just tidrapportering och 
schemaläggning minskar motivationen för medarbetaren. Alla medarbetare vill inte ha mer 
ansvar och anser att det medför ökad press. Förklaringen till att tidrapporteringen är mindre 
motiverande kan grundas i att rapportering kan vara en typ av kontroll som Frey & Jegen (2001) 
förklarar minskar den inre motivationen. En annan anledning kan vara att denna arbetsuppgift 
inte är den typ av uppgift som uppfyller de värdegrunder som enligt motivation i offentlig 
verksamhet teori ger en unik motivation till medarbetare inom offentlig verksamhet.  
 
Det andra exemplet för hur tillitsbaserad styrning används i verksamheten är att 
beslutsfattandeansvar delegeras till medarbetaren. Medarbetaren arbetar efter förutbestämda 
beslut från en biståndshandläggare om vad en brukare ska ha hjälp med, men får ansvar att 
tillsammans med brukaren bestämma hur beslutet ska genomföras samt disponeringen av tiden 
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hos brukaren. Detta är ett bra exempel på hur tillitsbaserad styrning kan användas där 
beslutsfattandet har delegerats till medarbetaren samt att besluten fattas så nära brukaren som 
möjligt. I denna situation uppfylls även det som Tillitsdelegationen (2017) menar med att ta 
tillvara på medarbetarens kompetens och kunskaper. Denna situation har även beskrivits som 
motiverande för medarbetaren vilket kan förklaras med självbestämmandeteorin, att 
uppskattning från brukaren för en självinitierad aktivitet ökar den inre motivationen. Det finns 
underlag i studien som tyder på att detta är ett verktyg inom tillitsbaserad styrning som kan öka 
inre motivationen hos medarbetaren.  
 
Det finns starkare stöd för att säga att medarbetaren upplever tillit i en situation då de blir 
tilldelade ett förtroendeuppdrag. Förtroendeuppdraget upplevdes motiverande eftersom att de 
vill visa att de klarar av uppdraget då någon visat tillit till ens förmåga att klara av uppdraget. 
Att ge ett förtroendegivande uppdrag till en medarbetare var inget som enhetschefen nämnde 
som ett verktyg för tillitsbaserad styrning. Att delegera förtroendeuppdrag fann författarna som 
ett omedvetet verktyg som kan hjälpa till att uppnå det som tillitsbaserad styrning ämnar till att 
uppnå. Delegering av uppgifter och tillit till medarbetarnas förmågor är ett tecken på det som 
Bringselius (2017) pratar om som ett verktyg för tillitsbaserad styrning, varför författarna funnit 
att delegering av förtroendeuppdrag kan vara ytterligare ett styrverktyg. Att ge ett 
förtroendegivande uppdrag kan också kopplas till vad Bernerth & Walker (2009) skriver om att 
visa benägenhet till tillit. Benägenhet till tillit är centralt för att skapa tillitsfulla relationer och 
även för tillitsbaserad styrning (Bernerth & Walker, 2009; Bringselius, 2017). Oavsett är det 
inte förvånande att medarbetarna upplever förtroendeuppdraget som motiverande vilket 
förklaras av självbestämmandeteorins mening att en känsla av kompetens och utveckling är 
viktig för att stärka den inre motivationen. Således kan det tolkas att förtroendeuppdrag kan 
bygga tillitsfulla relationer samt öka inre motivationen hos medarbetarna.    
 
Andra tillitsfulla situationer var enligt medarbetarna då de får hjälpa andra, både brukare och 
kollegor. Det framgick även att eftersom vissa medarbetare träffar flera brukare ofta byggs en 
tillitsfull relation mellan dessa. Det finns resultat som pekar på att tillitsfulla situationer ökar 
motivationen och lusten för att fortsätta arbeta inom hemtjänsten. Detta går att koppla till 
Dwivedi (1983) framförande om att tillit kan öka motivationen. Genom att skapa tillitsfulla 
relationer med brukaren kan medarbetaren ge en bättre service till brukaren och därmed 
uppfylla ett av huvudsyftena som Tillitsdelegationen (2017) vill uppnå med den nya 
styrmodellen.  

5.3 Motivation  
Enhetschefen menade att motivation behövs för att kunna göra ett bra jobb och att det kan 
uppnås genom att medarbetarna får medverka i målsättning. Det finns även resultat som visar 
på att medarbetare kopplar motivation till mål, men med inställningen att motivation är viktigt 
för att kunna uppnå mål. Synen om att målsättning och motivation är sammanknutna kan 
härledas till Lockes (1996) teorier om målstyrning. Enhetschefens inställning till målsättning 
kan ha sitt ursprung i den gamla styrformen som till följd av ett rutinmässigt beteende gör sig 
påmint, i enlighet med Anderssons (2014) text. För medarbetarna kan det däremot tolkas som 
att mål innebär en vilja att göra något och den drivande kraften som behövs för att nå dit.  
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Begreppet motivation beskrevs enligt medarbetarna som driv, vilja samt att bli sedd och få 
uppskattning för det man gör. Det finns även ett starkare stöd för att säga att motivationen 
uppstår då brukaren visar uppskattning för den hjälp de får. De krafter som driver 
medarbetarnas motivation är samma krafter som driver den inre motivationen, det vill säga 
självstyre och uppskattning för en självinitierad aktivitet. Detta är i enlighet med 
självbestämmandeteorin och inre motivationens drivkrafter. Det kan samtidigt konstateras att 
ingen av medarbetarna visat tecken på att de drivs av det som Deci et al. (1991) kallar för yttre 
motivation, såsom monetära ersättningar.  
 
Det finns ett starkare stöd för att säga att medarbetarna upplever motivation i arbetssituationer 
då de får möjlighet att förbättra, förändra och göra skillnad för kollegor och brukare. Vid mötet 
med brukaren får medarbetaren möjlighet att tillsammans med brukaren avgöra hur hjälpen ska 
ges. Det finns stöd för att säga att medarbetarna drivs av att utföra aktiviteter som ger personlig 
vinning i form av uppskattning för en självinitierad aktivitet där personliga intressen är 
drivkraften, i enlighet med självbestämmandeteorin. Uppskattning för självinitierade aktiviteter 
ökar motivationen till följd av en känsla av kompetens. Känslan av kompetens är en av de 
grundläggande psykologiska bas-behoven som Vandenabeele (2007) menar är grundläggande 
för att en individ ska internaliseras med en verksamhets värden. Hur vidare en internalisering 
är att tala om är svårt att avgöra, men det finns resultat som talar för att medarbetarens värden 
sammanflätas med verksamhetens värden. Den gemensamma värdegrunden är att hjälpa 
brukaren, vilket medarbetarna uttryckligen menar är motiverande. Gemensamma värdegrunder 
är en omständighet som kan göra att en styrmodell implementeras mer effektivt. 
Tillitsdelegationen (2017) är medvetna om att gemensamma värdegrunder är viktigt och kan 
underlätta införandet av tillitsbaserad styrning. Engagemanget att hjälpa sina medborgare går i 
linje med det som Lexelius & Bjerkersjö (2017) menar är unikt för medarbetare inom offentlig 
verksamhet. Sammantaget så finns det resultat som pekar på att medarbetarna drivs av den 
unika motivation som motivation i offentlig verksamhet teori förklarar finns inom offentlig 
verksamhet.  
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6. Slutsatser 
I detta avsnitt kommer slutsatser att dras och forskningsfrågan besvaras. Vidare kommer även 
en avslutande diskussion föras samt rekommendationer för fortsatt forskning lämnas.    

6.1 Slutsatser och svar på forskningsfråga  
Studiens forskningsfråga; ”Hur kan införandet av tillitsbaserad styrning påverka inre 
motivation hos medarbetare inom socialförvaltningen i en svensk kommun?” kommer i detta 
avsnitt att besvaras. 
 
Tillitsbaserad styrning kan både öka och minska inre motivationen hos medarbetaren. Det finns 
olika organisatoriska hinder som påverkar hur införandet av tillitsbaserad styrning påverkar inre 
motivationen.  
 
Studiens första syfte är att förklara hur organisatoriska hinder kan påverka införandet av 
tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten i en svensk kommun. Från studien kan vissa slutsatser 
dras som kan förklara vilka organisatoriska hinder som kan försvåra införandet av tillitsbaserad 
styrning. En rimlig slutsats som dras från studien är att införandet av tillitsbaserad styrning har 
försvårats till följd av att tillitsfulla relationer inte har haft tid att uppstå. Detta är ett 
organisatoriskt hinder som författarna inte i förväg identifierat men som har visat sig vara en 
central komponent för att tillitsbaserad styrning ska kunna införas på ett lyckat sätt. Till följd 
av att det inte finns en tillitsfull relation har kontrollbehovet av medarbetarnas 
arbetsprestationer uppstått, vilket i sin tur har försvårat framväxten av tillitsfulla relationer 
ytterligare. Det skapas en ond cirkel där tillitsbaserad styrning inte får genomslagskraft på grund 
av bristen på tillit. För att tillitsbaserad styrning ska fungera är tillitsfulla relationer centralt. Det 
är också rimligt att anta att de i förväg identifierade organisatoriska hindren försvårar införandet 
av tillitsbaserad styrning. Målstyrningens sediment tar sitt uttryck i de administrationskrav som 
fortfarande präglar hemtjänstenheten. Författarna tolkar att fortlevnaden av målstyrningen har 
sitt ursprung i det faktum att rutinmässiga beteenden försvårar införandet av en ny styrmodell.  
 
Det andra syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur tillitsbaserad 
styrning kan påverka den inre motivationen hos medarbetare inom hemtjänsten i en svensk 
kommun. Författarna drar slutsatsen att medarbetarna och verksamheten har gemensamma 
värdegrunder som också är motiverande för medarbetarna. Detta borde tas till vara för att 
motivera medarbetarna och för att tillitsbaserad styrning ska kunna implementeras på ett lyckat 
sätt. Författarna drar slutsatsen att uppgifter som inte uppfyller syftet för verksamheten är 
mindre motiverande, huruvida medarbetaren kan arbeta utan några sådana uppgifter utelämnas 
för annan diskussion. Det är även möjligt att säga att medarbetarna drivs av den inre 
motivationen samt att i situationer där medarbetarna upplever tillit så ökar motivationen. I 
arbetssituationer då medarbetaren har blivit given beslutsfattandeförmåga över sitt arbetssätt i 
mötet med brukaren så verkar tillitsbaserad styrning för att öka motivationen. Tolkningen är 
vidare att tillit kan vara motiverande men att tillitsbaserad styrning inte nödvändigtvis 
framkallar motivation. De paradoxala slutsatserna grundas i de faktum att aktiviteter som har 
som syfte att visa på tillit har blivit ett instrument för kontroll, och det finns starkare stöd för 
att säga att detta minskar motivationen hos medarbetaren. En annan paradox som författarna 
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har identifierat är att delegering av förtroendeuppdrag inte används som ett verktyg för 
tillitsbaserad styrning men att det fungerar som ett instrument för att skapa tillit. Slutligen finns 
det skäl för att säga att motivationen ökar hos de medarbetare som blivit tilldelade ett 
förtroendeuppdrag.  
 
Mot bakgrund av slutsatserna som dragits har författarna justerat TABELL 2.4 som användes i 
den teoretiska referensramen och analysen. Författarna har nu lagt till de nya aspekterna som 
framkommit i slutsatserna. De nya punkterna som införts i TABELL 6.1 är ett nytt kriterium 
för organisatoriska hinder samt ett ytterligare verktyg för tillitsbaserad styrning. 
Modifieringarna är kursiverade i TABELL 6.1. Förhoppningen är att de nya aspekterna kan 
bidra till forskningen och arbetet med tillitsbaserad styrning i framtiden.  
 

TABELL 6.1 Justerad sammanfattning av teoretisk referensram 
Organisatoriska hinder 
 
Sediment av målstyrning: 

• Medverkan vid 
målsättning 

• Höga 
rapporteringskrav 

• Motverkar en 
verksamhets syfte  

 
 
 
”Ta-för-givet” antagande: 

• Rutinmässigt 
beteende  

• Omgivning och 
miljö 

 
Avsaknad av tillitsfull 
relation 

Styrning med tillit 
 
Tillitsbaserad styrning: 

• Tillit till 
medarbetare 

• Brukarfokus 
• Delegera ansvar 

och 
beslutsfattande 

• Delegera 
förtroendeuppdrag 

 
Tillitsfull relation: 

• Benägenhet till 
tillit 

Motivationspåverkan 
 
Självbestämmandeteori: 

• Inre motivation, drivs av 
självbestämmande 

• Yttre motivation, drivs av 
belöning eller 
bestraffning 

• Undanträngningseffekt 
 
 
 
Motivation i offentlig 
verksamhet teori: 

• Unik inre motivation 
• Internalisering 
• I samspel med 

självbestämmandeteori 

 

6.2 Avslutande diskussion  
Denna studie bidrar till utvecklingen av tillitsbaserad styrning som styrmodell genom att lyfta 
fram nya aspekter som kan ha påverkan på hur tillitsbaserad styrning ger utslag i verksamheten. 
Författarna hoppas att andra verksamheter inom socialförvaltningen i flera svenska kommuner 
kan dra nytta av de slutsatser som författarna har dragit. Författarna hoppas att tillitsfulla 
relationer får tid att utvecklas, att medarbetarna blir delegerade förtroendeuppdrag och att de 
inte behöver arbeta med stressande arbetsuppgifter såsom tidsrapportering. Införandet av en ny 
styrmodell är onekligen svårt och det har konstaterats av tidigare forskning att utfallet är 
oberäkneligt och även denna studie talar för att implementeringen har sina svårigheter.  
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Det ska tas i beaktning att denna fallstudie är småskalig och en möjlig anledning till de slutsatser 
som dras i studien kan bero på att styrmodellen inte har fått tillräckligt med tid att fullt 
genomsyra verksamheten. Med fallets tidsaspekt i åtanke kan överförbarheten till andra fall 
variera. Vidare kan tiden som medarbetarna varit anställda inom hemtjänsten ha en viss 
påverkan på hur de upplever deras arbetssituationer. Författarna har inte upplevt att arbetstiden 
inom hemtjänsten har vinklat de svar som medarbetarna har angivit på något märkvärt sätt, 
varför författarna har valt att inte ta hänsyn till detta i studien. Hade studien genomförts igen 
anser författarna att det hade kunnat tillföra studien mervärde att använda en annan 
intervjuteknik, där helt öppna frågor hade kunnat erbjuda en ännu mer djupgående bild.  
 
Sammanfattningsvis är tillitsbaserad styrning en lovande styrmodell som har förutsättningar för 
att fungera motivationshöjande, där förutsättningarna är beroende av att tillitsfulla relationer 
byggs och att balansen till kontroll blir bättre. Kanske kan tillitsbaserad styrning i slutänden 
leda till att medarbetaren bara arbetar med sitt huvuduppdrag, något som möjligtvis skulle höja 
motivationen för medarbetaren och göra att brukaren får ännu bättre hjälp än tidigare. Vidare 
kan det finnas fler medel för att uppnå tillit på arbetsplatser än de verktyg som Bringselius 
(2017) föreslår.  

6.3 Rekommendationer för fortsatt forskning  
Tillitsbaserad styrning är en ny styrmodell som inte har haft så lång tid på sig att växa inom 
socialtjänsten. Det kan tyckas orättvist att uttala sig om effekterna av ett såpass nytt styrsystem 
eftersom att det tar tid för en styrmodell att få fäste i en verksamhet, i synnerhet inom en så 
komplex verksamhet som hemtjänsten. Det finns anledningar att tro att effekterna av 
styrmodellen skulle visa på andra resultat i fall då exempelvis cheferna hade haft tillräckligt 
med tid för att bygga tillitsfulla relationer med medarbetarna. Avslutningsvis vill författarna ge 
en rekommendation att genomföra liknande forskning i framtiden då man har kommit lite längre 
i forskningen om tillitsbaserad styrning.  
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Bilaga 1. Intervjuguide - frågor till medarbetaren 

 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Bor du i Luleå?  

 

3. Hur länge har du jobbat inom hemtjänsten?  

 

4. Varför valde du att söka arbete inom hemtjänsten? 

 

5. Vad är dina arbetsuppgifter?  

 

6. Hur skulle du beskriva motivation?  

 

7. Skulle du kunna ge ett exempel på en situation när du är motiverad på arbetsplatsen? 

 

8. Hur ofta förekommer den situation du beskrivit? 

 

9. Hur skulle du beskriva förtroende? 

 

10. Skulle du kunna ge ett exempel på en situation när du har blivit given förtroende på 
arbetsplatsen? 

 

11. Hur påverkade ovan situation din motivation? 

 

12. Skulle du kunna ge ett exempel på en arbetssituation som inte gör dig lika motiverad? 

 

13. Hur ofta inträffar det att du utför en arbetsuppgift som gör dig omotiverad? 

 



 

 

 

Bilaga 2. Intervjuguide - frågor till enhetschefen 

 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Bor du i Luleå? 

 

3. Hur länge har du jobbat inom hemtjänsten?  

 

4. Varför valde du att söka arbete inom hemtjänsten? 

 

5. Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

6. Hur skulle du beskriva motivation?   

 

7. Hur skulle du beskriva tillit?  

 

8. Skulle du kunna ge ett exempel på hur ni arbetar med tillitsbaserad styrning i 
verksamheten?  

 

9. Hur länge har ni arbetat med tillitsbaserad styrning?  

 

10. Skulle du kunna ge ett exempel på en situation där fördelarna med tillitsbaserad 
styrning har visat sig? 

 

11. Skulle du kunna ge ett exempel på en situation där svårigheter med tillitsbaserad 
styrning har visat sig?  

 

12. Skulle du kunna ge ett exempel på hur ni styr verksamheten för att motivera 
medarbetarna?  

 
 


