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Sammanfattning
Det har i Sverige varit svårt att skilja offentliga verksamheter från privata. Dessa har varit sammankopplade när det 
handlar  om  människor,  organisering  och  finansiering.  Under  1960-  och  1970-  talet  byggdes  den  offentliga 
verksamheten ut i Sverige. Efter 1980- talet började det talas om privatisering av offentlig verksamhet. 

År 2007 lämnade personalkooperativet Hökarängens Hemtjänst Ekonomisk Förening ett avknoppningsanbud 
till Äldreförvaltningen gällande upphandling av hemtjänst, ett anbud som staden sedan godkände och de tecknade 
avtal med personalkooperativet. Att utsätta offentliga organisationer för konkurrens kan ses som ett bra sätt att 
försäkra sig om att mest värde för pengarna skapas och att det ger kostnadseffektiva verksamheter. Motivation 
används för att beskriva vad som gör att människor presterar lite mer än vad som förväntas av dem. 

Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva och förklara likheter och skillnader i arbetsmotivation mellan de 
som gått med i personalkooperativet Hökarängen Hemtjänst Ekonomisk Förening och de som inte gått med. 

Undersökningen bygger på en intervju med enhetschefen och vi  utförde även en enkätundersökning där 
samtliga heltidsanställda ombads delta för att ta reda på om det förekommer någon skillnad i arbetsmotivation 
mellan medlemmar och icke medlemmar i föreningen.  Resultatet av undersökningen visade på att uppfattningen 
om vad som motiverade de anställda i arbetet inte skiljde sig särskilt mycket mellan de med medlemskap och de 
utan. De allra flesta anser att tillfredsställelsen av pensionärernas välbefinnande är viktigast tillsammans med den 
egna tillfredsställelsen av att de utför ett viktigt arbete. Däremot motiveras medlemmarna även av att de arbetar för 
sig själva och att de bland annat kan forma sina arbetsuppgifter. 



Abstract 
The difference between the public  sector and the private sector in Sweden was ones very small. These sectors 
have been united as well for the people, the organizations as for the finances.  During the 1960´s and 1970´s the 
public sector in Sweden was expanding and after the 1980´s the people started talking more about an expanding 
private  sector  instead.  The  year  of  2007  Hökarängen  Hemtjänst  Ekonomisk  Förening  submitted  a  tender  to 
Äldreförvaltningen about a purchase of the home- help service in Hökarängen and they accept there tender. 

Exposing public organization for competition can be a good way to make sure that most value for the money 
is created and that it generates the most cost- effective organizations. The motivation factor is used to describe 
what makes people perform more than what is expected of them. 

The  purpose  of  this  study  is  to  describe  and explain  similarities  and  differences  in  working-  motivation 
between those how are members of Hökarängen Hemtjänst Ekonomisk Förening and those how are not. The study 
consists of an interview with the head of the organization and a questionnaire for the employees to fill  in.  The 
theoretical  starting point  of  this study contributes to further analysis connected to the collected material  in the 
empirical section. This study has lead to conclusions about the similarities and differences in working- motivation.
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1 INLEDNING

I detta kapitel väljer vi att behandla studiens bakgrund och problemdiskussion kring ämnet, studiens syfte samt 
avgränsning. Avsnittet avslutas med en disposition. 

1.1 Bakgrund 
I Sverige har det varit svårt att skilja offentliga verksamheter från privata. Under 1600- och 1700- talet fanns flera 
nationella handelskompanier som var privata men de fungerade aldrig utan stadens inblandning. Det offentliga och 
det  privata  var  i  det  stora  hela  sammankopplat  när  det  handlade  om såväl  människor  som organisering  och 
finansiering. Den klara fördelningen mellan offentlig och privat stod klar först under 1800- talet.1

Under 1960- och 1970- talet byggdes den offentliga verksamheten i Sverige ut. Under dessa år och fram till  
och med 1980- talet ansågs myndigheter och förvaltningar vara det rätta sättet att organisera offentlig verksamhet 
på.  Fram till  1990-  talet  var  myndigheter  och  förvaltningar  organiserade  enligt  den  klassiska  byråkratin,  som 
kännetecknades  av  dess  formella  regler,  långtgående  arbetsdelning,  specialisering,  hierarkiska  relationer, 
procedurer för övervakning och kontroll samt av standardisering. Vid 1980- talets slut började sättet att organisera 
på att ifrågasättas och det talades istället om privatisering av offentlig verksamhet.2

Under slutet av 1980- och början av 1990- talet blev kraven på privatisering av sociala omsorger allt starkare. 
Kritiken  mot  den  dominerande  offentliga  verksamheten  inom  äldreomsorgen  gällde  främst  ineffektivitet,  höga 
kostnader, dess byråkratiska form samt att den inte gav kunden några valmöjligheter.3

Efter  valet  år  1992 när  den borgliga regeringen tog över  gjordes det  möjligt  för  privatisering av skolor, 
daghem och andra  av  stadens verksamheter4. Idag  bedrivs  verksamheter  inom barnomsorg,  skola,  vård-  och 
omsorg samt hälso- och sjukvård såväl i den offentliga sektorn som i den privata. Under senare år har allt mer av 
de offentligt finansierade verksamheterna flyttats över till privata organisationer.5

Det sägs att den moderna äldreomsorgen startade i Sverige i början av 1950-talet, då kommunen introducerade 
hemtjänst i det egna hemmet. Tidigare kunde samhället endast erbjuda ett alternativ av äldreomsorg, det vill säga, 
en plats på ålderdomshem. Hemtjänst för äldre blev snabbt populärt och eftersökt av alla samhällsklasser och 
servicen bredde ut  sig och fanns snart  i  alla  kommuner.  Från 1960-  till  i  början av 1980-  talet  ökade antalet 
hemtjänsttagare kraftigt, för att sedan minska successivt åren därefter. Fram till i mitten på 1990- talet ökade antalet 

1 A Forsell & D Jansson, Idéer som fängslar – recept för en offentlig reformation, Liber AB, Malmö, 2000, s 9- 10.

2 Ibid.

3 I Wahlgren, Vem tröstar Ruth? En studie av alternativa driftformer i hemtjänsten, Akademitryck AB, Edsbruk, 1996, s 3.
4 S Fölster, Sveriges systemskifte i fara? Erfarenheter av privatisering, avreglering och decentralisering, Industrins Utredningsinstitut, 
Stockholm, 1996, s 12- 13.
5 Statistiska Centralbyrån, www.scb.se, 2008-04-15.

http://www.scb.se/


personer i ålderdomshem, sjukhem, servicehus och andra speciella boendeformer för äldre, för att sedan återigen 
vända de senaste åren, och minska antalet människor i boende och öka antalet personer med hemtjänst.6 

Idag ansvarar, enligt socialtjänstlagen, kommunen för att de som bor och vistas inom kommunen får det stöd 
och  den  hjälp  som  de  behöver.  Äldreomsorgen  ska  kännetecknas  av  personligt  inflytande,  individualisering, 
trygghet och respekt. Äldreomsorg kan bland annat handla om trygghetslarm, dagverksamhet, hemsjukvård och 
hemtjänst. Hemtjänst inkluderar vanliga sysslor i hemmet och tilldelas utifrån individuella behov. Det kan innebära 
hjälp med att laga mat, tvätta, städa samt personlig omvårdnad.7 

Stockholms kommunfullmäktige tog den 26 mars år 2007 beslut om en ny policy avseende upphandling, 
konkurrens och valfrihet. I policyn framgår att medarbetare inom staden skall uppmuntras, stödjas och inspireras till 
att genomföra avknoppningar av verksamheter som idag drivs i kommunal regi. Stadsledningskontoret, Stockholm 
stads  centrala  förvaltning,  har  utfärdat  generella  anvisningar  för  hur  kommundelsnämnderna  ska  hantera 
ansökningar  om  avknoppning.  Varje  nämnd  ansvarar  för  sina  avvikelser  från  anvisningarna  och  vid  dessa 
eventuella  avvikelser  krävs  överläggningar  med kansliet  för  avknoppning.  Avknoppning  kan  ske  i  form av  en 
privatisering, och vid en sådan ombildning inom vården är en ekonomisk förening ett vanligt alternativ.8

En ekonomisk förening är en juridisk form som kräver att det är minst tre personer som vill starta företag 
tillsammans. Föreningen är en juridisk person, vilket motsvaras av ett organisationsnummer. Vid denna juridiska 
form gäller en röst per medlem, alla har alltså samma möjlighet till påverkan vid föreningsstämman. Målet med en 
ekonomisk förening ska vara att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen. Det innebär att medlemmarna ska få 
någon typ av ekonomiskt utbyte genom sitt deltagande, exempelvis i form av lön.9

Vid omvandlingen från det offentliga till det privata, skapas mer medbestämmande för de anställda10. Det blir 
en mer decentraliserad struktur, vilket kan bidra till ökad motivation i organisationen. Motivation uppkommer alltså 
då de anställda ges större manövreringsutrymme, vilket kreativa och intelligenta människor kräver.11 

Motivation definieras som en inre psykologisk process hos individen som skapar en drivkraft som får oss att 
handla, och som ger handlingen riktning, upprätthåller och förstärker den12. Motivation står alltså för de drivkrafter 
som förekommer i olika situationer som exempelvis arbetsmotivation och maktmotivation13. Begreppet motivation 
används  för  att  förklara  vad  som  gör  att  människor  presterar  mer  än  vad  som  krävs,  att  ta  i  lite  extra  för  
organisationens bästa. Teoretikern Fredrick W Taylor, ansåg att motivation var detsamma som att åstadkomma 
maximal prestation utifrån de förutsättningar personen hade.14 Professor Elton Mayo däremot utvecklade senare en 

6 www.scb.se, 2008-04-16.
7Stockholms stad, www.stockholm.se, 2008-04-09.
8 Farsta Stadsdelsförvaltning, Nedläggning av Hökarängens hemtjänst, www.insyn.stockholm.se, 2008-04-15.
9 NUTEK – verket för näringslivsutveckling, www.nutek.se, 2008-04-08.
10 Intervju med enhetschef HHEF, 2008-04-08.
11 R Almqvist, New Public Management- om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, Liber, 2006, s 89.
12 D Jacobsen & J Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur, Lund, 2002, s 224.
13 J Bakka, E Fivelsdal & L Lindkvist, Organisationsteori, Liber, Stockholm, 2006, s 165.
14 D Jacobsen & J Thorsvik, s. 221-222.

http://www.nutek.se/
http://www.insyn.stockholm.se/
http://www.stockholm.se/
http://www.scb.se/


teori, som kom att kallas Human Relations, i samband med att han utförde Hawthornestudierna15. Studier som gick 
ut på att visa hur fysiska villkor som ljus, värme och annat påverkade de anställdas prestationer. Många andra 
skolinriktningar har senare forskat kring detta, vad det egentligen är som får människor att anstränga sig lite mer än 
vad den formella strukturen beskriver.16 

Ett sätt att få folk att bli engagerade och fortsätta att sträva efter gruppmål är att tilltala deras behov. Vilka 
underliggande behov har de anställda? Och skulle de anställda arbeta bättre om ledarna tillfredställer deras behov? 
Det  finns tre stora behovsteorier,  vilka  är  Maslows behovshierarki,  Alderfers  existence-  relatednessgrowth och 
Herzbergs  tvåfaktorsteorin.  Dessa  teorier  antar  att  alla  människor  delar  samma  grundläggande  behov  men 
teorierna skiljer sig vad gäller vilka behov som ligger bakom och driver personers beteende. Hunger är ett exempel 
på ett behov, då personer blir motiverade att äta när de blir hungriga. Andra behov kan vara att leva på en säker 
och  trygg  plats,  att  tillhöra  en  grupp  med  liknande  intressen  eller  sociala  band,  eller  möjligtvis  att  utföra  ett 
intressant och utmanande arbete. Om behoven inte blir mötta skulle människor välja att engagera sig i och fortsätta 
med bestämda beteenden tills dessa behov faktiskt blir tillfredsställda. Enligt dessa motivationsutgångspunkter, kan 
ledarskapspraktiserare  få  efterföljare att  engagera sig och fortsätta  med speciella  beteenden med hjälp av att 
korrekt identifiera och tilltala deras behov.17 

Abraham Maslow är mest känd för utvecklandet av sin teori om behovshierarkin18. Maslow menar att alla 
människor har grundläggande behov och dessa har han delat in i fem steg. Det handlar om fysiologiska behov, 
trygghetsbehov, sociala behov, behov av status och prestige och slutligen behov av självförverkligande. Maslows 
teori bygger på tankar om att dessa fem behov är hierarkiskt indelade, vilket innebär att de behov som går att finna 
på en lägre nivå måste tillfredsställas innan de högre upp uppmärksammas.19 Det är viktigt att förstå att det inte 
handlar om att hoppa mellan de olika nivåerna utan att det sker en gradvis övergång.20

Amerikanen Fredrick Herzberg kom med ett viktigt bidrag till debatten om motivation. Hertzberg intresserade 
sig för forskning om sambandet mellan incitament, tillfredsställelse samt arbetsprestation. Han ville ta reda på vad 
trivsel och vantrivsel på arbetsplatsen beror på. Han kom fram till att dessa förhållanden var kopplat till arbetets 
organisation,  mellanmänskliga  förhållandena  på  arbetsplatsen  samt  hur  belöningssystemet  var  utformat  och 
tillämpades.  Herzberg  är  grundare  till  tvåfaktorsteorin  som  bygger  på  att  det  finns  två  slags  faktorer  i 
arbetssituationen, dessa är hygienfaktorer och motivationsfaktorer.21 

Andra frågor som det forskats kring är om det är möjligt att vissa människor är naturligt mer motiverade än 
andra. Det diskuteras om vissa människor anstränger sig mer för gruppmål helt enkelt på grund av vem de är eller 
15 S Clegg, M Kornberger & T Pitsis, Ledning & Organisation, Liber, Malmö, 2007, s. 39.

16D Jacobsen & J Thorsvik, s. 222.
17 R Hughes, R Ginnett & G Curphy, Leadership- Enhancing the lessons of experience, McGraw- Hill Companies. USA, 2002, s 249.  
18 J Bakka, E Fivelsdal & L Lindkvist, s167.
19 D Jacobsen & J Thorsvik, s 224. 
20 J Bakka, E Fivelsdal & L Lindkvist, s 169.
21 J Bakka, E Fivelsdal & L Lindkvist, s 170- 171.



för att de tycker om vad de gör. Till skillnad från de tre behovsteorierna som påstår att alla människor delar vissa 
grundläggande behov, säger den individuella avvikelseutgångspunkten till motivation att människor varierar kraftigt i 
deras åstadkommande och naturliga motivation. Den här utgångspunkten är enkel. För att förbättra grupprestation, 
borde  ledare  välja  bara  de  följare  som  har  både  de  rätta  färdigheterna  och  besitter  en  högre  nivå  av 
åstadkommande eller finner att arbetet är naturligt motiverande.22 

Ett annat sätt att få anställda engagerade och få dem att fortsätta med det beteende som associeras med 
gruppframgång är att övertala dem att tänka annorlunda om sina ansträngningar. Istället för att tilltala deras behov 
eller  att  anställa  individer  som är  mer  naturligt  motiverade,  ser  de psykologiska teorierna på om de anställda 
kommer utöva mer ansträngning mot gruppmålen när förväntningarna av prestationen och kopplingen mellan nivån 
av ansträngning och önskvärt resultat är tydliga. Borde ledare sätta mål för sina grupper eller helt enkelt säga åt 
dem att göra sitt  bästa? Borde ledare tala om vad för belöning grupperna får om de åstadkommer ett  särskilt 
resultat,  eller  kommer  de  anställda  anstränga  sig  mer  om  belöningen  är  vag  och  bara  löst  kopplad  till 
prestationen?23

Den så kallade krav- kontroll- stödmodellen, som är utarbetad av Robert Karasek tillsammans med Töres 
Theorell,  har  fått  stor  spridning  i  forskningen  om  psykisk  arbetsbelastning.  Dessa  män  ville  visa  hur 
arbetssituationen  påverkar  människors  välbefinnande  och  hälsa.  En  organisation  ska  lyckas  kartlägga  de 
psykosociala  arbetsförhållandena  som  råder  med  hjälp  av  modellen.  Innehållet  i  modellen  består  av  tre 
dimensioner: psykiska krav, beslutsutrymme samt socialt stöd.24

Vi har tidigare nämnt hur underliggande behov, individuella skillnader vad gäller prestation samt mål eller 
prestationsbelöningar kan påverka anställdas motivation. Dessa motivationstekniker är fokuserade på ledare och 
följare och ser på dess egenskaper. Motivationsteorier kan även bli kategoriserade utifrån situationer. De så kallade 
situationsteorierna visar hur motivation kan främjas i och med att situationerna förändras. Forskning inom detta 
område har visat att vissa jobb är mer motiverande än andra och att det går att modifiera jobb för att förbättra 
motivationsnivån.25

1.2 Problemdiskussion
Kritik mot dominerande offentlig verksamhet, där kostnaderna ansågs vara för höga, beslutsfattandet ineffektivt 
samt att det fanns utrymme för få valmöjligheter, skedde samtidigt som krav på privatisering av sociala omsorger 
ökade. 26 Är dessa verkligen orsaken till att verksamheter privatiseras? Vad är i sådant fall anledningen till att vissa 
ställer sig utanför ett medlemskap? Hur många väntar  och ser  hur  det går  för föreningen först  för att  sedan i 
framtiden gå med? Varför väntar dessa människor, kan det vara pågrund av trygghet eller möjligtvis rädsla? 
22 R Hughes, R Ginnett& G Curphy, s 254.
23 R Hughes, R Ginnett& G Curphy, s 258.
24 T Theorell, Är ökat inflytande på arbetsplatsen bra för folkhälsan?, Statens folkhälsoinstitut, Bollnäs, 2003, s. 34.
25 R Hughes, R Ginnett & G Curphy, s 265.
26 I Wahlgren,  s 3.



Förespråkare för marknadslösningar anser att införande av marknad och konkurrens inom den offentliga sektorn 
kan bidra till förbättrad produktivitet och effektivitet. Att utsätta offentliga organisationer för konkurrens ses som ett 
bra sätt att försäkra sig om att mest värde för pengarna skapas och att det ger kostnadseffektiva verksamheter. Ett 
antal potentiella utförare konkurrerar om rätten att få leverera en viss offentlig service under avtalad tidsperiod. 27 
Kan anbudsupphandling bidra till maximerad prestationsförmåga och kvalitet? Kan detta innebära bättre vård för 
brukarna? 

Vad kan ledningen göra för att motivera de anställda att sträva efter organisationens mål och göra allt för att 
tillfredställa dem? Går det att genomföra mätningar av upplevt stöd och krav på en arbetsplats? 

Vi har valt att fokusera på följande frågeställningar:
- Går det att urskilja förändringar i arbetsmotivation efter en ombildning från det offentliga till det privata? 
- Kan  det  vara  så  att  det  finns  en  skillnad  i  motivation  mellan  medfinansiärer  och  de  utanför 

medlemskapet?  
- Varför väljer vissa att ställa sig utanför medlemskapet?

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att beskriva och förklara likheter och skillnader i arbetsmotivation mellan de som gått 
med i personalkooperativet Hökarängen Hemtjänst Ekonomisk Förening och de som inte gjort det. 

1.4 Avgränsning
Denna studie omfattas endast av att studera en av Stockholm stads verksamheter som privatiserats. Vi har valt att 
begränsa oss till Hökarängen Hemtjänst Ekonomisk Förening (fortsättningsvis nämns som HHEF) eftersom det är 
en  av  de  hemtjänster  som precis  genomgått  en  sådan  omvandling  samt  på  grund  av  att  en  av  oss  har  en 
vikarierande tjänst hos dem. Vi bortser från ett jämförande perspektiv mellan flera olika privatiserade hemtjänster. 
Intresset  ligger  uteslutande  i  att  undersöka  arbetsmotivation  hos  de  anställda  och  bortse  från  vårdtagarnas 
inställning till privatiseringen. Vi avser varken att undersöka eller uttala oss om alla hemtjänster som privatiserats 
utan vi vill endast yttra oss om denna specifika verksamhet som undersökningen behandlar.

1.5 Beskrivning av studieobjekt
HHEF är ett personalkooperativ som startades den första april år 2008. Personalkooperativet består av den tidigare 
kommunala verksamheten, Hökarängens hemtjänst.  Verksamheten omfattar i dagsläget en enhetschef samt 21 
anställda som vårdbiträden och undersköterskor, varav 21 är fastanställda och en har ett långvikariat. Dessa utför 

27 R Almqvist, s. 39.



biståndsbedömda insatser hos cirka 150 brukare i ordinärt boende.28 Av samtliga heltidsanställda är tio stycken 
medlemmar. De övriga tolv är anställda utan medlemskap i den ekonomiska föreningen. Ledning består av en 
enhetschef  som  även  är  styrelseledamot,  en  samordnare  som  också  är  styrelseledamot  samt  en 
styrelseordförande.29 

1.6 Disposition 
I andra kapitlet beskrivs val av metod samt hur vi gått tillväga under arbetets gång och det ges en skildring för val  
av fallstudie. Fortsättningsvis inrymmer kapitel tre ett teoriavsnitt där en beskrivning av de teorier som valts för 
studien visas. Dessa teorier ligger senare till grund för analysen av uppsatsens ämne. Därefter följer kapitel fyra 
med den empiriska delen där den information som framkommit av den intervju samt de enkätundersökningar som 
genomförts skildras. Kapitel fem följer med uppsatsens analysavsnitt där analys av det empiriska materialet som 
samlats in framställs. Här görs även en analys utifrån den teori som tidigare presenterats i uppsatsen. I kapitel sex 
lägger vi fram det resultat som uppsatsarbetet lett fram till. Här förs en diskussion rörande vår problemdiskussion 
och vårt syfte varpå slutsatser dras. I denna del ges även förslag till vidare forskning inom det undersökta området. 
Avslutningsvis i kapitel sju innehåller arbetet en kvalitetssäkring och kritisk granskning av uppsatsen.

28 www.insyn.stockholm.se, 2008-04-15.
29 Intervju, 2008-04-08.
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2 VETENSKAPSSYN OCH METOD

I detta avsnitt redogör vi för vilka metoder vi använt och hur vi gått tillväga vid genomförandet av undersökningen.  

2.1 Tillvägagångssätt 
Vi hade till  en början en ganska klar uppfattning om vad det var vi ville undersöka och började därför med att 
kontakta Hökarängens hemtjänst för att ta reda på om de vara intresserade av att medverka i vår undersökning. De 
var positivt inställda till vårt ämne och valde att ställa upp på en intervju och en enkätundersökning. Därefter inledde 
vi vårt sökande efter litteratur inom området och vi fann även de teorier vi sedan valde för studien. Därpå bestämde 
vi oss för metod, eftersom vi gör en undersökning av endast ett studieobjekt omfattas vår undersökning av en 
fallstudie och den är uppbyggd på kvalitativ- och kvantitativ data. 

Vi  genomförde en intervju med enhetschefen i  hemtjänstens lokaler  där  vi  ställde på förhand bestämda 
frågor  för  honom att  svara  på.  Svaren  skrev  vi  ned  samtidigt  som intervjun  spelades  in.  När  enkäterna  var 
färdigutarbetade lämnades dem till verksamhetens samordnare så att hon kunde distribuera dem till de anställda för 
att de skulle ha möjlighet att svara anonymt på frågorna. Vi bearbetade sedan det material som svarsenkäterna gav 
och vissa frågor sammanställde vi i diagram för att slutligen analysera resultatet. 

2.2 Datainsamling
Vid observation och registrering av verkligheten, blir  verkligheten data. Data finns i  många olika former såsom 
anteckningar  från  intervjuer  eller  observationer,  privata  eller  officiella  dokument,  frågeformulär  eller  ljud-  och 
videoinspelningar.30 

Vid genomförandet av denna uppsats har vi använt oss av såväl primär- som sekundärdata. Vi började med 
att ta del av det bearbetade material som redan fanns, det vill säga sekundärdata. För att läsa in oss i ämnet för att 
få en bredare förståelse använde vi oss av tryckt litteratur. Dessutom tog vi del av ett fåtal hemsidor, dels för att få 
tillgång  till  officiella  dokument  om beslut  som tagits  i  det  specifika  fallet  men  även  för  att  få  upplysning  om 
dagsaktuell information i ämnet generellt. 

Begreppet primärdata inkluderar originalmaterial31. De data som vi samlar in särskilt för denna undersökning, 
det vill säga primärdata, har bestått av den information som en intervju med enhetschefen givit oss. Vidare data 
som  specifikt  insamlat  för  denna  undersökning  är  den  information  som  enkätundersökningen  med  de 
heltidsanställda resulterat i.

Undersökningen  bygger  på  en  intervju  med  enhetschefen  för  att  få  bakgrundsinformation  om  varför 
privatiseringen verkställdes samt hur den genomfördes. Vi valde att använda oss av enkäter för att respondenten 

30 A Johannessen & P Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Lider AB, Malmö, 2002, s 23.
31J Hartman, Vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori, Studentlitteratur, Lund, 1998, s 214.



skulle känna att den kunde uttrycka sig fritt och vara helt anonym. Vi arbetade fram de frågor som omfattas av 
enkäten och testade sedan dessa på en testperson, vilket ledde till att några frågor omarbetades. Vi har strävat 
efter att formulera enkätfrågorna på ett sådant sett att de i största möjliga mån är uteslutande varandra. Av samtliga 
22 tillfrågade var det 18 anställda som valde att svara på enkätundersökningen. Detta innebär att vi har ett bortfall  
på cirka 18 procent och en svarsfrekvens på omkring 82 procent.

2.3 Urval
Vi  valde  att  undersöka  motivationen  hos  anställda  på  HHEF  eftersom  det  är  en  verksamhet  som  precis 
privatiserats. Vi ansåg att det var möjligt att utföra en totalundersökning eftersom vi valt att endast uttala oss om 
denna specifika verksamhet och inte om privatiserade hemtjänster generellt. Verksamheten omfattas endast av 22 
anställda vilket vi ansåg var ett lagom stort urval för att det senare skulle för oss bli överkomligt att bearbeta.   

2.4 Validitet 
Validitet handlar om hur giltig de data som samlats in är för studien32. Validitet i denna studie avgörs alltså av i hur 
hög grad våra frågor ger svar på det vi avser att undersöka. Eftersom vi genomfört en totalundersökning är vårt 
urval av personer representativa för undersökningen. En undersökning vid senare tillfälle skulle troligtvis ge samma 
resultat. 

2.5 Reliabilitet 
Reliabilitet kan definieras som frånvaro av slumpmässiga mätfel33. För att undvika missförstånd och för att få så 
väsentliga  svar  som  möjligt  har  vi  testat  frågorna  på  en  försöksperson  innan  enkäterna  delades  ut  till 
respondenterna.  Trovärdighet  är  en  viktig  del  i  undersökningen  och  vi  har  därför  strävat  efter  den  totala 
urvalsramen ska delta i undersökningen. 

32 A Johannessen & P Tufte, s 47.
33 T Brante, H Andersen & O Korsnes, Sociologiskt lexikon, Natur och kultur, Stockholm, s 262.



3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT

I  detta  kapitel  beskrivs den teori  som har använts i  uppsatsen för  att  det ska vara möjligt  att  senare i  texten  
diskutera och analysera uppsatsens ämne. 

3.1 Maslows motivationsteori
Abraham Maslow är mest känd för utvecklandet av sin teori om behovshierarkin34. Maslow menar att alla människor 
har  grundläggande  behov  och  dessa  har  han  delat  in  i  fem  steg.  Det  handlar  om  fysiologiska  behov, 
trygghetsbehov, sociala behov, behov av status och prestige och slutligen behov av självförverkligande. Maslows 
teori bygger på tankar om att dessa fem behov är hierarkiskt indelade, vilket innebär att de behov som går att finna 
på en lägre nivå måste tillfredsställas innan de högre upp uppmärksammas.35 Det är viktigt att förstå att det inte 
handlar om att hoppa mellan de olika nivåerna utan att det sker en gradvis övergång.36

Maslows behovsmodell. Källa: J Bakka, E Fivelsdal & L Lindkvist, Organisationsteori, Liber, Stockholm, 2006. 
2008-04-16

Längst ned i behovshierarkin finns de fysiologiska behoven, dessa kan vara behov såsom hunger och sömn37. I 
vissa fall benämns dessa behov som medfödda eller organiska38. När dessa behov är tillfredsställda går genast 
uppmärksamheten och resurserna över till att försöka tillfredsställa behoven på nästa nivå. Maslow menar vidare att 

34 J Bakka, E Fivelsdal & L Lindkvist, s167.
35 D Jacobsen & J Thorsvik, s 224. 
36 J Bakka, E Fivelsdal & L Lindkvist, s 169.
37 D Jacobsen & J Thorsvik, s 224.
38 J Bakka, E Fivelsdal & L Lindkvist, s168.



de fysiologiska behoven tillsammans med det beteende som satsar på att tillfredsställa dem även kan fungera som 
kanaler till behov på högre nivåer.39 

När  de  fysiologiska  behoven  tillfredsställts  uppmärksammas  istället  människans  trygghetsbehov,  som 
innefattas av fysisk och känslomässig trygghet. I ett väl fungerande samhälle har den vuxna människan vanligtvis 
sina trygghetsbehov tillfredsställda och motiveras därför inte av trygghetsbehovet.40 

På den tredje nivån placerar Maslow sociala behov, som kan tillfredsställas i form av känsla av tillhörighet i 
sociala sammanhang, vänskap samt emotionella band med andra människor. Det är enligt Maslow här vi kan finna 
den vanligaste orsaken till anpassningssvårigheter i samhället.41 

Efter att ha uppnått social samhörighet och intimitet så blir det för oss människor inte längre tillräckligt att 
tillhöra en grupp, ett behov av status och prestige uppstår. Det handlar om att individen själv värdesätter sina egna 
insatser samt om att få ett erkännande från sin omgivning. Den konkurrenskultur som råder i dagens samhälle, 
menar många, leder till att behoven ligger på denna nivå för väldigt många.42 

Den sista nivån i Maslows motivationsteori handlar om behovet av självförverkligande. Det handlar om hur 
långt individen lyckas dra nytta av sitt kunnande och verkställa sin potential. Hur dessa behov uttrycker sig är olika 
mellan olika personer. Det handlar i huvudsak alltså om att personen måste förverkliga sig själv så som denne är. 
Maslow antog att det är få personer som faktiskt lyckats med ett självförverkligande på grund av att möjligheterna 
att uppnå detta är, för de flesta, begränsade.43

3.2 Herzbergs tvåfaktorsteori 
Amerikanen Fredrick Herzberg kom med ett viktigt bidrag till debatten om motivation. Hertzberg intresserade sig för 
forskning om sambandet mellan incitament, tillfredsställelse samt arbetsprestation. Han ville ta reda på vad trivsel 
och  vantrivsel  på  arbetsplatsen  beror  på.  Han  kom  fram  till  att  dessa  förhållanden  var  kopplat  till  arbetets 
organisation,  mellanmänskliga  förhållandena  på  arbetsplatsen  samt  hur  belöningssystemet  var  utformat  och 
tillämpades.  Herzberg  är  grundare  till  tvåfaktorsteorin  som  bygger  på  att  det  finns  två  slags  faktorer  i 
arbetssituationen, dessa är hygienfaktorer och motivationsfaktorer.44 

39 D Jacobsen & J Thorsvik, s 224- 225.
40 D Jacobsen & J Thorsvik, s 225.
41 Ibid.
42 Ibid.
43 D Jacobsen & J Thorsvik, s 226.
44 J Bakka, E Fivelsdal & L Lindkvist, s 170- 171.



Herzbergs tvåfaktorsteori. Källa: J Bakka, E Fivelsdal & L Lindkvist, Organisationsteori, Liber, Stockholm, 2006.
2008-04-16

Hygienfaktorer kallar han de omständigheter som är kopplade till själva innehållet i arbetet och är viktiga för att 
förebygga vantrivsel.  Hygienfaktorer fungerar alltså inte på ett kurerande och stimulerande sätt.45 

Hygienfaktorer handlar bland annat om vilken företagskultur som råder och hur dess administration fungerar. 
Vilken  kompetens chefen  och arbetsledningen  som helhet  besitter.  Hur  väl  de  mellanmänskliga  förhållandena 
mellan de över- och underordnade fungerar. Lönen och hur förhållandena kring arbetet är utformat är även viktiga 
hygienfaktorer, samt status och trygghet i arbetet. Viktigt är även förhållanden i arbetet som påverkar privatlivet.46

Förhållanden som främjar tillfredsställelse i arbetet kallar han motivationsfaktorer, för att de motiverar de 
anställda till bättre prestationer. De förhållanden som av Herzberg anses främja trivsel kan vara att prestera något. 
Att känna en tillfredsställelse över att se resultat av sitt arbete och att få erkännande för det. Det handlar om att  
arbetsuppgifterna  är  intressanta  och  krävande.  Motivationsfaktorer  kan även vara  en  befordran och personligt 
växande.47

Herzberg anser att det inte finns något samband mellan de förhållanden som leder till trivsel i arbetet och de 
som leder till vantrivsel. Med det menas att vissa kriterier skapar trivsel om de uppfylls men inte att det innebär 
vantrivsel för att de inte uppfylls. Det är alltså helt andra förhållanden som skapar vantrivsel.48 

3.3 Karasek & Theorells krav- kontroll- stöd modell
Den så kallade krav- kontroll- stödmodellen, som är utarbetad av Robert Karasek i samarbete med Töres Theorell, 
har  fått  stor  spridning  i  forskningen om psykisk  arbetsbelastning.  De  ville  visa  hur  arbetssituationen påverkar 
människors välbefinnande och hälsa. En organisation ska lyckas kartlägga de psykosociala arbetsförhållandena 

45 J Bakka,  E Fivelsdal & L Lindkvist, s 170- 171.
46 D Jacobsen & J Thorsvik, s 253.
47 D Jacobsen & J Thorsvik, s 252.
48 D Jacobsen & J Thorsvik, s 254.



som råder med hjälp av modellen. Innehållet i modellen består av tre dimensioner: psykiska krav, beslutsutrymme 
samt socialt stöd.49 

Kravnivåerna kan skilja sig mellan olika arbetsplatser. Däremot måste alltid mängden arbetsuppgifter som 
ska utföras under en viss tid stämma överens med det antal arbetstagare och den kompetens som finns, det vill 
säga de psykiska kraven måste vara rimliga. Att de anställda lyckas med sina arbetsuppgifter och klarar av diverse 
utmaningar är viktigt för självkänslan. Utmaningarna består av det egna ansvar som de anställda får och att klara av 
att utföra uppgiften som den är planerad.50

Beslutsutrymmet,  även  kallat  kontrollmöjligheten,  handlar  om  den  enskilde  arbetstagarens  utrymme  för 
beslut.  Det  är  avgörande  för  trivseln  i  arbetet  att  det  finns  utrymme för  inflytande  över  både  utförandet  och 
planerandet av arbetsuppgifterna samt för den personliga utvecklingen.51

Det är  väsentligt  att  den enskilde individen blir  sedd i  sitt  sociala  sammanhang.  Ju hårdare krav desto 
viktigare blir det sociala stödet. En av förutsättningarna för en kreativ arbetsmiljö är stöd i form av goda sociala 
relationer, de fungerar som en skyddsfaktor. Att få stöd innebär att individen kan få både praktisk och känslomässig 
hjälp.  Samarbete  kan  även  bidra  till  lärande,  vilket  i  sin  tur  gynnar  känslan  av  kontroll.  Stödet  kopplas  till 
uppkomsten av en positiv social identitet och därmed uppfattningar om mål och mening med arbetet, vilket bör ha 
en positiv effekt på välbefinnandet. Att medlemmarna inom en organisation delar gemensamma mål gör det lättare 
att ge varandra stöd. Då det tar tid att skapa goda relationer och socialt stöd, bör det läggas ner tid på detta i 
organisationen. De tre dimensioner som ovan beskrivits ses som omgivningsfaktorer och de kan alla förbättras med 
arbetsorganisatoriska åtgärder52.

       Karasek & Theorells krav- kontroll- stödmodell. Källa: T Theorell,  Är ökat inflytande på arbetsplatsen bra för folkhälsan?, Statens 
folkhälsoinstitut, Bollnäs, 2003, 2008-05-06

49 T Theorell, Är ökat inflytande på arbetsplatsen bra för folkhälsan?, Statens folkhälsoinstitut, Bollnäs, 2003, s. 34.
50 T Theorell, s. 35.
51 T Theorell, s. 35-36.
52 T Theorell, s. 34- 37.



Krav- kontroll- stödmodellen beskriver fyra extremsituationer: 
- Den ”avspända” med högt beslutsutrymme och låga krav.
- Den ”passiva” med lågt beslutsutrymme och låga krav. 
- Den ”aktiva” med högt beslutsutrymme och höga krav. 
- Den ”spända” med lågt beslutsutrymme och höga krav.53 

Inom modellen så består ”ideal”- situationen av mycket stöd från omgivningen, högt beslutsutrymme och låga krav. 
Den ”isospända”-  situationen med litet  socialt  stöd, lågt  beslutsutrymme och höga krav är  dess motsats.  Den 
kombinationen som är den bästa på många sätt, utifrån Karasek och Theorells modell, är den ”aktiva”. I denna 
situation kan individen stegvis förbättra sina möjligheter att klara oväntade och stressfyllda situationer och kan även 
få kontroll över dem.  Detta bidrar till motivation för lärande och utveckling. Den ”spända” situationen är däremot, 
enligt Karasek och Theorell, den situation som är skadligast för hälsan, då den innebär att individen blir utsatt för  
uttalade psykiska krav utan att kunna utöva kontroll.54 

53 T Theorell, s. 36-37
54 Ibid.



4 EMPIRI

I detta kapitel presenteras den empiri som framkommit genom studien. Avsnittet uppvisar de registrerade andelar 
av verkligheten som vi utfört. 

4.1  Hökarängens hemtjänst i kort
Det  har  tidigare  drivits  ett  projekt  i  Hökarängen  som  innebar  ett  samarbete  mellan  den  kommunalt  ägda 
hemtjänsten och den landstingsstyrda närvårdscentralen, ett projekt som avslutades den 31 december år 2007. 
Målet var att skapa bättre vård för patienterna och lägre kostnader. När projektet avslutats var meningen att Stora 
Sköndalsstiftelsen, som närvårdscentralen redan tillhörde, även skulle lägga ett anbud på hemtjänsten. Personalen 
på Hökarängens hemtjänst skulle då få möjlighet att bli anställd hos stiftelsen. Tanken var att driva vidare idén om 
en sammanslagen hemtjänst och närvårdscentral. Samtidigt aktualiserades Vårdval Stockholm, vilket var ett nytt 
sätt för vårdgivaren att få betalt på. Den resulterande kundgrupp de fick med det nya ersättningssystemet, gjorde 
att ekonomin ej gick ihop. Hemsjukvården var därför tvunget att läggas ned.55 

För  Hökarängens  hemtjänst  återstod  alternativen  att  kvarstå  som  kommunal  hemtjänst  eller  att  driva 
verksamheten själva.56  Hökarängens hemtjänst, som har en historia av att alltid vilja hitta på något nytt, valde att 
bilda en förening och privatiserade då hemtjänsten. Ambitionen med den nystartade ekonomiska föreningen var att 
kunna erbjuda mervärde för de äldre.57 Enhetschefen för föreningen uttrycker sig så här:  

”Vi vill vara ett centrum för äldrevården och även fast vi inte utför en viss tjänst vill vi kunna informera om den.”58

4.2 Privatisering av offentlig verksamhet
Staden har en idé om ökad valfrihet. Ökad mångfald och ökad konkurrens ska då efterstävas bland annat genom 
att stötta den egna personalen som vill avknoppa verksamheter för att bedriva i privat regi. För att detta ska vara 
möjligt måste vissa moment genomföras.59  

För  att  de  anställda  ska  kunna  ta  över  verksamheten  och  själva  driva  den  måste  de  lämna  ett 
avknoppningsanbud som vinner vid upphandling i konkurrens. De anställda som önskar privatisera verksamhet och 
verka som utförare måste delta i upphandlingar som staden genomför på området. För att få driva privat hemtjänst 
måste verksamheten även bli godkänd genom ett tilldelningsbeslut. Inom Stockholm har en central upphandling 

55 Intervju, 2008-04-08.
56 Ibid.
57 Ibid. 
58 Ibid.
59 www.insyn.stockholm.se, 2008-04-15.
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skett och ett antal privata utförare har blivit godkända. Dessa företag har efter genomgång uppfyllt vissa krav som 
måste uppfyllas, så kallade ska- krav.60 

Vid  privatisering  av  verksamhet  från  staden  övergår  driften  till  företag.  Därmed  kan  den  privatiserade 
verksamheten inte tillgodogöra sig stadens avtal. Vid övergång till privatisering ska slutavräkning upprättas varav 
framgår att alla ekonomiska frågor korrigerats.61 

All personal som är anställd inom verksamheten och som direkt berörs av privatiseringen ska erbjudas att 
följa  med verksamheten.  All  medföljande personal  har  möjlighet  att  återkomma till  kommunal  tjänst  inom sex 
månader. Medarbetarna kan också välja att stanna kvar i kommunal anställning inom staden.62 

4.3 Uppstartandet av Hökarängen Hemtjänst Ekonomiska Förening
Första gången som Hökarängens Hemtjänst förde en diskussion om att privatisera verksamheten var i maj år 2007 
då frågan väcktes på ett arbetsplatsmöte och därefter har frågan varit uppe som en stående punkt på dagordningen 
varje möte. Den 17 september år 2007 hade Hökarängens hemtjänst en stiftande stämma, där HHEF bildades. Den 
28 november samma år lämnade HHEF ett anbud till äldreförvaltningen gällande upphandling av hemtjänst. Staden 
godkände avknoppningsanbudet och tecknade avtal med den ekonomiska föreningen.63 

Den  13  februari  år  2008  besökte  Kommunal,  stadsdelens  personaladministrativa  enhet  och  fackliga 
organisation, Hökarängens Hemtjänst  och informerade berörda medarbetare om konsekvenser och möjligheter 
med att privatisera verksamheten. Under hela ombildningsprocessen har enheten haft regelbunden kontakt med 
organisationen.64 

Hökarängens Hemtjänst bjöd den femte mars år 2008 in anhöriga till aktuella brukare, till en informationsträff. 
Vid  detta  möte informerade  enhetschefen tillsammans med berörda  medarbetare  om kommande privatisering. 
Dagen  därpå  genomförde  enheten  även  ett  informationsmöte  angående  nedläggningen  av  Hökarängens 
Närvårdcentral,  där  de vände sig  till  boende i  området.  Under  mars  månad informerades berörda brukare av 
stadsdelsförvaltningen via brev där det framgick att Farsta stadsdelsnämnd beslutat att avveckla den kommunalt 
drivna hemtjänsten i Hökarängen samt att brukarna, om inget annat önskas, övergår till den verksamhet som från 
den första april kommer att bedrivas av personalkooperativet HHEF. Dessa brukare kan i valfrihetssystemet själva, 
genom aktivt val, välja en annan utförare om de vill.65 

HHEF startades den första april år 2008 och består av de anställda i den tidigare kommunala verksamheten, 
Hökarängens hemtjänst. Verksamheten omfattar i dagsläget en enhetschef samt 21 anställda som vårdbiträden och 
undersköterskor, varav 21 är fastanställda och en har ett långvikariat. Av samtliga heltidsanställda är tio stycken 
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61 Ibid.
62 Ibid.
63 Ibid.
64 Ibid.
65 www.insyn. stockholm.se, 2008-04-15.

http://www.insyn.stockholm.se/


medlemmar i föreningen. De övriga tolv är anställda utan medlemskap. Ledning består av en enhetschef som även 
är styrelseledamot, en samordnare som också är styrelseledamot samt en styrelseordförande.66 

Förändringen innebar inga nya anställningar, däremot valde två personer att ha kvar sin grundanställning 
inom kommunen. Detta för att kommunen är en större arbetsgivare och har möjlighet att erbjuda andra tjänster.67

4.4 Resultat av enkätundersökning
Vi utförde en enkätundersökning bland de anställda på HHEF. I enkäten ställde vi frågor som rörde de anställdas 
motivation,  upplevda  krav,  beslutsutrymme  och  ansvar  samt  vad  som  låg  bakom  deras  beslut  om  att  bli 
medfinansiärer  i  den  nya  föreningen.  Av  samtliga  22  tillfrågade  var  det  18  anställda  som valde  att  svara  på 
enkätundersökningen. Detta innebär att vi har ett bortfall på cirka 18 procent och en svarsfrekvens på omkring 82 
procent.  

4.4.1 Är du man/kvinna?
Av våra 18 respondenter var 15 kvinnor och endast tre män därför har vi inte sett närmare på någon skillnad i  
åsikter mellan män och kvinnor.

Källa: Enkätundersökning med anställda HHEF, 2008-04-22

66 Intervju, 2008-04-08.
67 Ibid.



4.4.2 Är du medlem i Personalkooperativet Hökarängen Hemtjänst Ekonomisk Förening?
Av samtliga 18 svarande var det tio anställda som svarade att de är medlemmar i personalkooperativet och åtta 
anställda som valt att inte bli medlemmar. Denna uppdelning mellan medlemmar och ickemedlemmar fungerar väl 
för denna undersökning då vi vill göra en jämförelse dem emellan. 

Källa: Enkätundersökning med anställda HHEF, 2008-04-22

4.4.3 Beslut om att bli/inte bli medfinansiär
Vid frågan om vilka faktorer som vägde in i beslutet om att bli medfinansiär i den ekonomiska förening eller ej, var  
det övervägande många som gick med för att få alltmer medbestämmande samt inflytande på beslut som rörde 
dem.  Även  den  självständighet  som privatiseringen  innebar  var  en  bidragande faktor.  De  ville  vara  med och 
utveckla organisationen och leda dem framåt. Spänningen med att försöka driva eget lockade även en anställd, fast  
personen ville ej göra det själv. En annan faktor som ansågs vara viktig var att beslutsvägen blev kortare, att de kan 
fatta sina egna beslut utan inblandning från kommunen. De har då själva kontrollen över både in- och utgifter och 
kan själva besluta om var de ska placera eventuellt överskott, på exempelvis kompetensutveckling. Det vill säga att 
den  eventuella  vinsten  som  verksamheten  genererar  vet  de  själva  bäst  var  den  är  bäst  behövd  på,  vilka 
förbättringar inom verksamheten som ska prioriteras. Det kan möjligtvis även leda till bättre löner i slutändan.68 

De  som  avstod  från  erbjudandet  om  medlemskap  i  den  ekonomiska  föreningen  gav  bland  annat 
anledningarna att avgiften höjdes alltför mycket samt att det hela kom lite väl plötsligt. De kände inte att de fått 
chansen att tänka igenom ordentligt. Men vissa har funderingar om att gå med någon gång i framtiden. För en 
anställd handlar det om:

”Att vara med och utveckla och leda oss framåt, vi bestämmer!”69

68 Enkätundersökning med anställda HHEF, 2008-04-22
69 Ibid.



4.4.4 Motivation
Det som motiverar de anställa att utföra sina uppgifter på bästa sätt skiljer sig inte speciellt mycket mellan de med 
ägarintresse och de utan. För de allra flesta handlar det om tillfredsställelsen med pensionärernas välbefinnande, 
men även deras egen tillfredsställelse av känslan att de utför ett viktigt arbete. De trivs med att arbeta med äldre 
människor helt enkelt. När de gör sitt bästa bidrar det till att allt fungerar som det ska, att brukarna får den insats de  
blivit beviljade och då även med bra kvalitet. De anställda som är medlemmar i föreningen nämnde bland annat 
fördelen med att de nu själva kan forma sina arbetsuppgifter, utan direktiv från andra. De beslutar själva om vad 
som kan vara bra för verksamheten.70 En anställd uttryckte sig:

”Min egen och vårdtagarnas tillfredsställelse motiverar mig.”71

4.4.5 Känner du att motivationen till att utföra dina arbetsuppgifter har förändrats sedan privatiseringen?
På denna fråga svarade lika många respondenter att dess motivation till att utföra sitt arbete väl hade förändrats 
som de som inte kände av någon förändring. 

Källa: Enkätundersökning med anställda HHEF, 2008-04-22

70 Enkät, 2008-04-22
71 Ibid.



4.4.6 Förändrad motivation
Vi ställde även frågan om de anställda ansåg att motivationen till att utföra sina uppgifter hade förändrats sedan 
privatiseringen. Det var, som ovan nämnts, lika fördelning av antalet ja- och nej- svar. Det var däremot endast 
anställda som gått med i föreningen som svarade ja på frågan och de gav bland annat anledningen att de nu jobbar 
för sig själva och att de därmed känner sig mer delaktiga. De anställda jobbar för sin egen skull, och ett bra resultat 
visar sig inom verksamheten istället för att det gagnas av andra enheter, vilket de anser är en bra anledning att 
lägga manken till.  En annan väsentlig  faktor  som angavs var  att  de känner att  det blivit  viktigare att  klara av 
anbudsuppdraget, både när det gäller kvalitet på omvårdnaden samt att det fungerar ekonomiskt. Dessa kriterier vill 
de uppfylla samtidigt som det inte får bli sämre förutsättningar för dem som jobbar, det vill att det ska fungera i  
princip som tidigare fast bättre.72 En anställd upplever på följande sätt:

”Jag ser det som en utmaning, och utmaningar gillar jag!”73

4.4.7 Känner du att kraven på dig har förändrats?
Det var lika många respondenter som svarade att kraven på dem hade förändrats som de som svarat att kraven var 
oförändrade. 

Källa: Enkätundersökning med anställda HHEF, 2008-04-22

4.4.8 Krav
Vi  ville  även se om de anställda anser att  kraven på dem har förändrats  sedan privatiseringen. Det  kan vara 
intressant oavsett  om det är en positiv  eller negativ förändring som upplevs. De flesta har  inte upplevt någon 
förändring, utan de var bara några enstaka som gjort det. Det skiljde sig inte heller mellan de anställda som gått 
med i föreningen och de som inte. En anställd tyckte att kraven blivit högre, på grund av att folk jämför med hur det  
var när det fortfarande var en offentlig verksamhet. Personen kände pressen att vid eventuell upplevd förändring 
skulle  det  endast  vara  en  förbättring.  Samtidigt  uppfattas  kraven  som  något  positivt  av  en  anställd  som  är 
medfinansiär,  då  kraven  leder  till  mer  ansvar  och  att  de  fått  mer  insyn  i  budgeten.   De  gör  dessutom detta  
72 Enkät, 2008-04-22
73 Ibid.



tillsammans, alla medlemmar. En anställd upplevde högre krav som lite av ett stressmoment, då personen kände 
att de antagligen skulle få jobba mer och med mindre personal, denne menade att:

 ”Det kommer nu att handla mycket om pengar och att få ihop ekonomin.”74

4.4.9 Ansvar och beslutsutrymme
När en kommunal organisation blir privatiserat innebär det oftast friare tyglar och mer plats för eget ansvar för de 
anställda. Medlemmarna i den ekonomiska föreningen har alla en röst var som de har rätt att använda varje gång 
en större ändring ska utföras. De dagliga besluten löser dock ledningen utan inblandning från andra medlemmar. Vi 
ansåg  därför  att  det  var  en  väldigt  viktig  fråga,  om de  anställda  anser  att  deras  ansvar  och  beslutsutrymme 
förändrats vid privatiseringen. Majoriteten upplevde att de fått mer ansvar och större beslutsutrymme. Det utökade 
beslutsutrymmet ses bara som positivt, inga negativa åsikter har visats. Icke- medlemmarna upplevde dock ingen 
förändring. Beslutsvägen har blivit mycket kortare, och de slipper besvären med vem de ska kontakta vid eventuella 
frågor. Besluten går därför fortare och lättare.75 En anställd sammanfattade det med:

”Beslutsutrymmet är större och vägen dit kortare.”76

4.4.10 Erkännande för sin arbetsinsats
Vi ansåg att det var mycket viktigt att få reda på om de anställda, oavsett om de gått med i föreningen eller inte, 
upplever en förändring i krav eller motivation, att beslutsutrymmet utökats eller är detsamma, upplever att de får 
erkännande för sin arbetsinsats. Alla var positiva på den frågan och ansåg att de får det. De uppskattar de små 
sakerna  som  bland  annat  den  nya  traditionen  HHEF  har  infört.  Varje  måndag  äter  alla  anställda  frukost 
tillsammans,  något  som företaget  står  för.  En liten  sak  som tidigare  dock  antagligen  varit  väldigt  svårt  att  få 
igenom.77 

74 Enkät, 2008-04-22
75 Ibid.
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5 ANALYS

I  detta  kapitel  analyseras  de  teorier  som  tidigare  presenterats  i  förhållande  till  det  införskaffade  empiriska 
materialet.

Utgångspunkterna  för  denna  analys  är  Maslows motivationsteori,  Herzbergs  tvåfaktorsteori  samt  Karasek  och 
Theorells  krav-  kontroll-  stöd  modell.  Utifrån  dessa  vill  vi  se  huruvida  det  finns  likheter  och  skillnader  i 
arbetsmotivation mellan de som gått med i HHEF och det som inte blivit medlemmar.

5.1 Erkännande
Erkännande för sitt  arbete tycks,  oavsett  arbetsplats,  vara väldigt  viktigt.  Att  någon uppmärksammar och visar 
uppskattning när man utfört ett bra arbete är något som vi tror de allra flesta värdesätter. Erkännande är något en 
anställd strävar efter, då denne enligt Maslow redan uppnått den sociala nivån. 

På HHEF var alla överens om att de får erkännande från sin omgivning, vilket enligt Herzberg bidrar till deras 
motivation att fortsätta att utföra ett bra arbete, då erkännande är en av motivationsfaktorerna. Erkännande kan 
kopplas ihop med tillfredsställelse och självförverkligande. 

5.2 Tillfredsställelse/Självförverkligande
På dagens arbetsplatser handlar det inte längre om att bara utföra ett arbete för att överleva, utan människor har 
blivit mer benägna att sträva efter att uppnå ett högre mål. Det vill säga att lön inte är tillräckligt för att motivera 
anställda utan vi behöver känna tillfredsställelse med vårt arbete. 

Vi har i och med vår enkätundersökning förstått att tillfredsställelse med pensionärernas välbefinnande och 
de  anställdas  egen  känsla  av  att  de  utför  ett  viktigt  arbete  är  de  största  drivkrafterna  för  deras  motivation, 
åtminstone på HHEF. Något som stämmer väl överens med Herzbergs teori, då han uppger just tillfredsställelse 
som en motivationsfaktor. 

Privatiseringen av HHEF bidrog till mer ansvar och självständighet för de anställda, då alla beslut numera 
fattas inom verksamheten. Detta ger de anställda en möjlighet att använda sig av sitt kunnande och sin potential.  
Vilket motsvarar Maslows nivå om status och prestige. En faktor som var viktig för ett flertal anställda i HHEF, då de 
vill göra mer i livet, och en väsentlig anledning till att de bestämde sig för att bli medlemmar. Att starta eget företag 
var  en  dröm  för  en  anställd,  att  vara  med  och  driva  en  verksamhet  framåt  och  att  faktiskt  kunna  påverka 
beslutsfattandet, någon som leder till personlig utveckling och i slutändan till självförverkligande. Det beror dock på, 
som Maslow säger, hur långt de kan dra nytta av detta kunnande som avgör hur pass mycket självförverkligande de 
kan uppnå. 



Vi tror ändå ej att detta är tillräckligt för att riktigt förverkliga sig själv, utan de krävs mycket mer. Exempelvis mer 
unika personliga faktorer, att man uppnår något enskilt och inte bara kollektivt. Det ska handla om att få utrymme 
för att använda sig av sådana unika färdigheter som man själv anser sig inneha.

5.3 Trygghet
Grundläggande trygghet är något som vi utgår ifrån att alla vill ha och det är en självklarhet för många. Sedan finns 
det andra former av trygghet, kanske på en arbetsplats, som vissa anser vara tråkiga och ostimulerande vilket leder 
till en jakt på utmaningar medan andra trivs väldigt bra i den trygga rollen på en arbetsplats med arbetssysslor de 
känner till. Enligt Maslows behovsteori ligger trygghetsfaktorn på en låg nivå men vi anser att det går att tolka 
trygghetsbehov på flera sätt. 

I det specifika fallet, valet om medlemskap i HHEF, tror vi att trygghet kan vara en faktor som spelar in. 
Kanske är det så att de antingen anser det vara en risk att gå med och väljer att avstå eller så resonerar de precis 
tvärtom, det vill säga att de anser det tryggaste alternativet vara att gå med. 

I och med valet att gå med i föreningen får de tillträde till tillhörighet i en grupp och uppnår då en social 
samhörighet, tredje nivån inom Maslows behovsteori. Denna faktor tycks däremot inte vara särskilt väsentlig i vår 
fallstudie,  då ingen har uppgett  detta som en orsak vare sig det gäller  motivation eller  beslutsfattande om sitt 
medlemskap. 

Vad gäller kopplingen mellan trygghet och lön samt andra incitament har vi ej erhållits många svar. Endast 
en anställd ansåg att  det vara en risk att  gå med, då avgiften blev för hög samt en såg möjligheten med en 
eventuell höjd lön som en bidragande faktor när det gäller dennes motivation. Vi hade förväntat oss fler som blivit  
antingen skrämda av den ekonomiska satsning som krävs eller lockade av möjligheten till höjd lön som uppkommer 
om verksamheten går med vinst. Vi har därför inte kunnat analysera vidare något kring Herzbergs hygienfaktor, lön. 

Vi vill även se på trygghet inom verksamhet, hur de anställda känner nu när de ej har någon chef utanför 
verksamheten över sig. Några funderingar vi hade innan enkätundersökningen var att de anställda kanske skulle 
uppleva privatiseringen som skrämmande, då de nu måste ha koll på allt själva. Istället visade det sig att denna 
kontroll var det som motiverade flera av dem. Det egna ansvaret och den tillit som krävs till sig själva sågs som 
positivt.  

5.4 Ansvar
Att  som  anställd  få  ett  utökat  ansvar  på  en  arbetsplats  tror  vi  många  ser  som  en  slags  belöning  eller  ett 
uppmärksammande av en god insats och ett presterande utöver det förväntade. Därför tror vi det är något som de 
flesta strävar efter att uppnå, en högre grad av tillfredsställelse i sitt arbete helt enkelt. 

Flera av de som arbetar på HHEF upplever att de fått mer ansvar efter privatiseringen av verksamheten och 
då ett större beslutsutrymme. De bekräftar även vår uppfattning om att detta är något positivt, då ingen nämnde 



detta som negativt. Som icke medlem uppfattades ingen förändring, vilket är förståeligt då de fortfarande jobbar 
under en högre makt och har inte som endast anställda någon anledning att få mer ansvar. 

Ansvar är en av de motivationsfaktorer som Herzberg berör i sin tvåfaktorsteori. Han nämner befordran som 
ett exempel på en motivationsfaktor som främjar tillfredsställelse. Att bli medlem i en ekonomisk förening, skulle vi 
säga,  fungerar  lite  som en befordran då det,  i  detta  specifika  fall,  gett  utökat  ansvar  och beslutsutrymme för 
medlemmarna. 

Att anställda klarar av den nya utmaningen som det utökade ansvaret har inneburit stämmer överens med 
Karasek  och  Theorells  modell  om  krav-  kontroll-  stöd.  Det  är  viktigt  för  självkänslan  och  fortsatt  trivsel  på 
arbetsplatsen.  

Vi  ställer  oss  frågande  till  om  det  kommer  vara  samma  positiva  inställning  i  framtiden,  hos  de  utan 
medlemskap, till  beslutsutrymmet eller om det med tiden kommer att bli  en större skillnad mellan det upplevda 
beslutsutrymmet för medlemmar och ickemedlemmar. Frågan är om de som inte är med i föreningen kommer 
känna att de har tillräckligt mycket att säga till om eller om de kanske till och med kommer känna sig mer utanför. 

5.5 Krav
Då privatiseringen av HHEF innebär att de inte längre har någon chef utanför organisationen kan de anställdas 
upplevda andra kanske större krav. Kanske känns kraven högre för de med medlemskap på grund av att de har ett 
högre intresse i verksamheten än tidigare. Det tror vi framför allt skulle bero på att de nu står som slutligt ansvarig. 

Bland de anställda fanns ett upplevt stressmoment i ökade krav. Numera oroar de sig för att de kommer att 
få arbeta mer samtidigt som det finns mindre tillgång till personal. Detta kan leda till att det sociala stödet minskar. 
De anställda kommer kanske i  mindre utsträckning kunna hjälpa varandra med ärenden vilket kan leda till  en 
upplevelse av att man arbetar ensam. 

Enligt Karasek och Theorell är en av de viktigaste förutsättningarna för en kreativ arbetsmiljö stöd i form av 
goda sociala relationer. Det ökade krav, som ovan nämnts, kan innebära en risk för förlorad kreativitet hos de 
anställda.  Stödet  ska  fungera  inte  minns  praktiskt  som känslomässigt.  Om de  sociala  relationerna  mellan  de 
anställda  minskar  och  samarbeten  försvinner  betyder  det  även  att  en  del  av  den  kunskap  som  finns  inom 
organisationen inte får samma möjlighet att spridas vidare. Om kraven blir större än stödet är de psykiska kraven 
orimliga och HHEF kommer att bli en arbetsplats där de anställda vantrivs. 

Krav kan lätt uppfattas som något negativt men vi tror även det är en av orsakerna till trivsel på arbetsplatser. 
Det kanske väcker lusten att prestera mer och göra bra ifrån sig. Om en anställd känner att kravnivån på dem är  
alldeles  för  låg  tror  vi  att  det  i  sin  tur  istället  kan  leda  till  psykisk  vantrivsel  då  det  kan  uppfattas  som  att 
arbetsgivaren inte känner tillräcklig tillit till ens förmåga att utföra bra arbetsprestationer. 



5.6 Relationer
Behov av socialtillhörighet är för de allra flesta väldigt viktigt. Mindre viljestarka människor kan kanske känna ett 
starkare behov av att tillhöra en grupp än andra. Därför tror vi kanske att vissa väljer att tillhöra någon grupp i första 
hand för att inte stå utanför samhörigheten och då missa något. Kanske kan vi till och med dra det så långt att säga 
att någon som känner sig osäker inför ett medlemskap går med för att de närmaste arbetskollegorna gör det. De 
känner sig rädda att förlora den relation de har till sina vänner på jobbet. 

Vi tror att dessa relationer för många är så nödvändiga, för att kunna uppleva trivsel i sitt arbete, så att det är 
skäl nog för att välja ett medlemskap. Dessa mellanmänskliga relationer, som Herzberg väljer att kallar dem, menar 
även han är viktiga och är med och påverkar graden av trivsel i arbetet men han tror inte att dessa är argument nog  
för att känna motivation för sitt arbete. 

I och med de ökade kraven som upplevts inom HHEF: s verksamhet är sociala relationer än mer viktigt för 
välbefinnandet. Detta stöd, menar Karasek och Theorell, ska fungera som en skyddsfaktor. Känslan av att vara 
ensam, utan stöd, tror vi  ökar rädslan för att göra fel.  Detta kan nog innebära att  verksamheten hämmas och 
stoppar utvecklande bland det anställda. Vi tror på att vi lär oss bäst av våra egna misstag. 

 



6 RESULTAT

I  detta  kapitel  dras  slutsatser  utifrån  det  insamlade  empiriska  materialet.  Det  sker  även  en  diskussion  kring 
problemformuleringen samt ett försök till att besvara den.

6.1 Slutsats
I problemdiskussionen resonerade vi kring om det går att urskilja förändringar i motivationen hos anställda efter en 
privatisering.  Vi  undrade  även  över  om det  går  att  uppfatta  olikheter  i  motivation  mellan  de  som valt  att  bli 
medfinansiärer i verksamheten och de som valt att endast fortsätta som anställda samt varför vissa väljer att ställa 
sig  utanför  medlemskapet.  Syftet  med  denna  studie  är  att  beskriva  och  förklara  likheter  och  skillnader  i 
arbetsmotivation mellan de som gått med i personalkooperativet HHEF och de som inte gjort det. 

Tillfredsställelsen av att utföra sina arbetsuppgifter väl tycks vara den allra viktigaste orsaken till att anställda 
känner motivation till det de utför samtidigt som de inte nöjer sig där utan vill ta sig ännu längre. 

Maslow menar att alla människor motiveras av samma saker men att vi kan befinna oss på olika nivåer för 
vad vi för tillfället motiveras av. Väldigt många av de anställda på HHEF motiverades av tillfredsställelsen i att veta 
att  de utför ett  viktigt arbete, att de bidrar till  pensionärernas välbefinnande. De som valt att bli  medlem i den 
ekonomiska  föreningen  kände  även  motivation  i  att  nu  få  arbeta  för  sig  själv,  att  få  vara  mer  delaktig  i 
verksamheten. 

Känslan av att göra något viktigt som tillfredsställelse för sig själv, anser vi, handlar om att individen själv 
strävar efter att värdesätta sina insatser samt att den uppskattning som pensionärerna ger handlar om en form av 
bekräftelse till  den anställde från omgivningen.  Detta  handlar  om Maslows behov av prestige och status  som 
motivation De som motiverades av att de numera arbetar för sig själva kanske till och med har nått upp till behovet 
av självförverkligande för att de möjligen drömmer om att starta eget företag. 

Vi kan urskilja en förändring i motivation sedan verksamheten privatiserats men precis som vi trodde är det 
endast medlemmarna som känner av denna förändring. Målet för organisationsförändringen var att allting skulle 
fungera som tidigare men bättre något som de har åstadkommit. Flera medlemmar upplever ändå en förändring i 
motivation  och  detta  kan  bero  på  att  de  nu  fått  ett  större  ansvar  och  beslutsutrymme  vilken  är  kriterier  för 
motivation. Vi kan alltså urskilja en skillnad i motivation mellan de som är medlemmar i den ekonomiska föreningen 
och de som inte är medlemmar. 

Anledningar till att vissa anställda valt att ställa sig utanför medlemskapet har varit ekonomiska skäl, att de 
för tillfället inte har råd att vara med. Ytterligare en anledning var att de kände att beslutet kom väldigt plötsligt och 
de ansåg sig därför inte riktigt hinna tänka igenom beslutet ordentligt och valde då att avböja från erbjudandet. 
Ingenting har visat på att avvikelser från medlemskap beror på att de inte är för privatisering. Däremot de två 



tidigare anställda som valde att stanna kvar som kommunaltanställd istället för att följa med hade uppenbarligen 
skäl emot privatiseringen.

När  det  handlar  om motivation  så  skiljer  sig  inte  uppfattningen  mycket  mellan  medlemmarna  och  icke 
medlemmarna. De allra flesta anser att tillfredsställelsen av pensionärernas välbefinnande är viktigast tillsammans 
med den egna tillfredsställelsen av att de utför ett viktigt arbete. Däremot motiveras medlemmarna numera även av 
att de arbetar för sig själva och att de bland annat kan forma sina arbetsuppgifter. 

Av  allt  att  döma  krävs  det  mycket  mer  än  endast  mer  ansvar,  ökat  beslutsutrymme,  eventuellt 
självförverkligande, möjlighet till  högre lön och annat som trodde skulle locka de anställda att bli  medlemmar i 
personalkooperativet. De negativa sidorna med att bli medlem måste ha vägt över, då de endast var mindre än 
hälften som valde att bli medlemmar. 

6.2 Fortsatt forskning
För denna studie har vi endast använt oss av ett fallstudieobjekt. Det skulle även vara intressant att se på ett flertal 
objekt och göra någon jämförelse samt att då har möjlighet att dra mer generaliserade slutsatser, något som vi valt 
att inte satsa på i vår uppsats.

Ett  annat  forskningsförslag  skulle  kunna  vara  att  ta  reda  på  hur  vårdtagarna  samt  deras  anhöriga  har 
påverkats  av  omvandlingen,  märker  de  av  någon  förändring  och  är  det  i  sådant  fall  en  positiv  eller  negativ 
förändring?  

I denna uppsats har vi fokuserat på vilka faktorer som ligger bakom de anställdas beslut om att gå med i 
föreningen eller ej, men det skulle även vara intressant att höra mer enskilda åsikter om själva omvandlingen. Vilka 
tyckte att det var en bra idé att bli privatiserade och vilka ville fortsätta att arbeta som kommunal verksamhet? 

Det finns en risk  att  det  vid  en omvandling skapas osämja mellan medlemmarna i  föreningen och icke 
medlemmarna, vilket vi  anser skulle vara en mycket intressant utgångspunkt för vidare forskning. Känner icke 
medlemmarna att de blir nedtryckta av medlemmarna vad gäller beslutsfattande och annat? Kan detta påverka 
relationen mellan de anställda och skapa konflikter? 



7 KRITISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

I detta kapitel ämnar vi argumentera för hur vi arbetat för att säkra uppsatsen kvalité De delar som tas upp under 
denna del inkluderar studiens validitet, reliabilitet samt om vi anser oss ha kunnat göra något annorlunda under 
arbetets gång.
 
7.1 Kvalitetssäkring & kritisk granskning
Vi anser att den här uppsatsen visar på hög validitet då vi tycker oss ha svarat på det som vi med studien avsett att 
undersöka. Frågorna som enkätundersökningen omfattar ger svar på det vi vill kunna beskriva och förklara. Under 
den intervju som genomfördes med enhetschefen ställdes dock en del  frågor som inte var  direkt kopplade till  
undersökningens syften men vi hävdar ändå att dessa är relevanta för att de leder till en bakgrundsförståelse bland 
annat kring varför HHEF privatiserades och hur det gick till. 

Då vi med undersökningen inte påstår oss kunna generalisera den insamlade data innehåller den heller inga 
systematiska fel, utan vi uttalar oss endast om det specifika fallet privatisering av HHEF.

Beträffande reliabiliteten i  vår uppsats har vi  märkt att vissa frågor borde förklarats mer ingående och vi 
förstår att detta kan innebära att vissa frågor möjligen besvarats på fel sätt. Vi anser ändå att reliabiliteten överlag 
är god då vi menar att vi nästan bara har fått rätt typ av svar till respektive fråga av de flesta tillfrågade. 

Alla de tillfrågade i undersökningen var representativa för den här uppsatsen eftersom vi avsett att fråga om 
de anställdas uppfattning. Vi märkte även att vissa respondenter hade högre förmåga än andra att uttryck sin åsikt. 
Av samtliga 22 tillfrågade var det 18 anställda som valde att svara på enkätundersökningen. Detta innebär att vi har 
ett bortfall på cirka 18 procent och en svarsfrekvens på omkring 82 procent, vilket vi anser vara representativt för 
denna enhet. 

Det har under denna uppsats process visat sig vara svårt att forska direkt efter Maslows behovsteori. Hans 
teori om behovshierarki är av mycket generell karaktär och det är svårt att operationalisera behovsbegreppet. 

Vi är medvetna om att det som enkätundersökningen resulterat i kan innehålla felaktigheter. Detta antingen 
för att de anställda förhöjer det som gått bra eller kanske sina egna prestationer eller att de lägger skulden på andra 
eller omgivningen när de inte lyckas uppnå de resultat som de önskat. 
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Bilaga 1 
Intervju med enhetschef

1. Hur många anställda har ni?

2. Varför valde ni att privatisera Hökarängens Hemtjänst?

3. Hur skedde upphandlingen?

4. Hur lades anbuden?

5. Var de som gick med i personalkooperativet anställda sedan tidigare?

6. Hur många är medlemmar och hur många är det inte?

7. Hur många har valt att fortsätta sin anställning hos kommunen?

8. Hur ser ledningen ut och vilka befattningar har dessa?

9. Kommer de som är medfinansiärer att vara med och bestämma i större utsträckning än tidigare?

10. Kommer arbetet att se annorlunda ut efter privatiseringen?



Bilaga 2 
Enkätfrågor

Privatisering av Hökarängens Hemtjänst
Denna enkät syftar till att undersöka förändringar i motivation efter en ombildning från det offentliga till det privata, 
samt att se eventuella skillnader mellan de som är medlemmar i den ekonomiska föreningen och de som inte är 
medlemmar.

– Är du medlem i Personalkooperativet Hökarängen hemtjänst Ekonomisk Förening?

Ja

Nej

– Vilken/vilka faktorer vägde in i beslutet om att bli/inte bli medfinansiär i denna ekonomiska förening? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

– Vad motiverar dig att utföra dina arbetsuppgifter på bästa sätt? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

– Känner du att motivationen till att utföra dina arbetsuppgifter har förändrats sedan privatiseringen? 

Ja

Nej



– Om svar ja, på vilket sätt och varför?

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

– Känner du att kraven på dig har förändrats? 

Ja

Nej

– Om svar ja, på vilket sätt? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..

– Känner du att du får erkännande för din arbetsinsats?

Ja

Nej



– Hur upplever du ditt ansvar och beslutsutrymme, i förhållande till tidigare?  

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..

Tack för Din medverkan!
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