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Sammanfattning 

Inledning: Vi anser att det arbete som personalen bedriver på Värtahemmet är viktigt att 

studera för att få en större kunskapsbild och förståelse över hur det praktiska sociala arbetet 

tillämpas. 

Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån ett personalperspektiv få en ökad kunskap om och 

förståelse för motivationsarbetet på ett HVB-hem för hemlösa män. 

• Hur arbetar personalen för att öka motivationen bland de hemlösa?  

• Hur ser personalen på motivation? 

• Hur ser personalen på sin egen motivation i relation till sitt arbete?  

Bakgrund: 17 783 personer var hemlösa i Sverige 2005. Situationen för hemlösa personer 

hade blivit sämre sedan 1999. Frälsningsarmén är en internationell, kristen rörelse, som ägnar 

sig åt socialt arbete med människor som befinner sig i en utsatt situation. Värtahemmet är en 

av Frälsningsarméns sociala verksamheter. Det är ett HVB-hem för hemlösa män med 

missbruksproblematik och/eller psykiska funktionshinder. 

Metod: Studien baseras på kvalitativa intervjuer som är utformad semistrukturerat. Vi har 

utgått ifrån en induktiv ansats. Åtta anställda på Värtahemmet blev intervjuade, varav sju är 

vårdare och en är sjuksköterska.   

Empirisk redovisning och analys: Personalens motivationsarbete anpassas efter den boendes 

förutsättningar, MI som gemensam arbetsmetod, boendetrappan är en motivationsfaktor för 

några boende, personalens erfarenheter och egenskaper är viktiga. Personalens syn på 

motivation är att den skiljer sig åt individuellt hos de boende, det är betydelsefullt att 

individen själv är motiverad för att förändra sig samt att motivationen uppstår vid speciella 

tillfällen. Personalens egen motivation i arbetet skiljde sig åt, olika saker fick personalens 

motivation att öka, tron var en motivationsfaktor för vissa. 

Slutdiskussion: Det kan vara avgörande i motivationsarbete att personalen själva är manifest 

motiverade. Både kunskap och personlig lämplighet är en viktig kombination hos 

motivationsarbetaren.  

 

 

 

Nyckelord: Motivation, Motivationsarbete, Hemlöshet, Frälsningsarmén  

Keywords: Motivation, Motivational work, Homelessness, Salvation Army 
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Inledning 

Vad är motivation? Det är en fråga som vi har ställt till våra informanter. Ge gärna dig själv 

lite tid att tänka på vad du skulle ha svarat. Det finns säkert inget enkelt svar. Motivation eller 

brist på motivation är någonting som präglar varje människas dagliga liv. Det är märkligt hur 

vi samtidigt kan vara motiverade att göra en förändring, men inte att förändra något annat. 

Har du någonsin känt dig motiverad att sluta äta godis eller börja motionera? Hur gick det till? 

Vad fick dig att besluta det? Motivation ligger till grund mer eller mindre hos alla människor 

när vi fattar beslut. Men vi klarar inte alltid av att motivera oss själva. Många människor har 

behov av andra personer som kan fungera som ett stöd eller hjälp att uppmuntra oss framåt 

tills vi själva upplever en större motivation till att genomföra en förändring.  

 Hur går det egentligen till att försöka inge hopp om att förändring är möjlig och motivera en 

individ att förändra sin situation? Det måste vara en större utmaning att motivera människor 

som förlorat familj, hem och vänner än att motivera en person som har kvar allt detta. 

Hemlösa1 människor tillhör de grupper som lever under de svåraste villkoren.  

 Det finns en generell uppfattning om att personer som är hemlösa och har kontakter med 

frivilliga organisationer i genomsnitt har svårare problem än de som är aktuella hos 

Socialtjänsten (Engel 2009). Denna bild bekräftas också av de studier av den svenska 

hemlösheten som genomförts under 1990-talet liksom uppfattningen att frivilliga 

organisationer kommer att ha en viktigare roll för grupper av hemlösa och utslagna än de haft 

tidigare (Socialstyrelsen 1993 och 1999). 

 Det råder även en övertygelse om, såväl inom de frivilliga organisationerna som inom den 

offentliga sektorn, att de frivilliga organisationerna har bättre förutsättningar att få kontakt 

med och bemöta människor i utsatthet. De frivilliga organisationernas roll i hemlöshetsfrågan 

är dock sparsamt belyst i forskningen (Engel 2009, s.7). Vi tycker därmed att det vore 

intressant att få studera Värtahemmet som är en frivillig organisation som bland annat 

bedriver ett motivationsarbete bland hemlösa män.  

 I en informationsbroschyr från Värtahemmet beskrivs deras arbete med orden:  

 
Vi vill hjälpa och ge den boende verktyg och möjlighet att utvecklas och förbättra sin situation. Vi 
hoppas kunna inge hopp om att förändring är möjlig. Vi vill hjälpa människor till en andlig, 

                                                      
1
 Personer över 20 år som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande 

inneboendeförhållande och därför är hänvisade till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare (Boendetrappan 

2007, s. 6). 
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psykisk, fysisk och social rehabilitering. Målet är att hjälpa de boende till ett normalt samhällsliv 
med förhöjd livskvalité. Allt efter individens egna förutsättningar och behov (Frälsningsarmén). 

 
Värtahemmet bedrivs av Frälsningsarmén och är ett HVB-hem2 som inte utför någon 

behandling mot missbruk. Dock är det tydligt att personalen bedriver ett motivationsarbete 

bland sina boende3 som är hemlösa män med missbruksproblematik och/eller psykiska 

funktionshinder. Det är detta motivationsarbete vi har blivit intresserade av att studera 

närmare, ett motivationsarbete som främst bygger på den personliga kontakten mellan boende 

och personal. Med andra ord är relationen är utgångspunkten i ett sådant arbete (Revstedt 

2002, s. 95).  

Vi anser att det arbete som personalen bedriver på Värtahemmet är viktigt att studera för 

att få en större kunskapsbild och förståelse för hur det praktiska sociala arbetet utförs. 

Socialtjänsten efterfrågar även en ökad kunskapsutveckling kring olika insatser och kring 

utvärdering av insatsernas metoder, bland annat inom hemlöshetsområdet (SOU 2008:18). 

Naturligtvis vill vi som blivande socionomer även ha en större kännedom om hur ett 

motivationsarbete kan bedrivas. Det är något som alla yrkesverksamma socionomer kommer 

att bedriva i någon form i sin kontakt med klienter.  

 Mycket av det praktiska sociala arbetet innebär att en förändring ska ske hos klienten, en 

förändring som för något gott med sig för honom eller henne. Det är inte alltid som metoder 

och behandlingsinsatser talar om för socialarbetaren eller i vårt fall vårdaren hur detta arbete 

ska ta sig uttryck steg för steg. Därför är det betydelsefullt att få ta del av en personalgrupps 

reflektioner och perspektiv på det arbete de utför med människor vars liv till stor del präglas 

av en destruktiv livsföring och som kanske inte alls är motiverade att ändra på detta. Hur ser 

personalen på ett HVB-hem för hemlösa män på motivation och motivationsarbete och hur 

arbetar de utifrån detta?  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån ett personalperspektiv få en ökad kunskap om och 

förståelse för motivationsarbetet på ett boende för hemlösa män. 

• Hur arbetar personalen för att öka motivationen?  

• Vilken betydelse har motivation för de boende och personalen?  
 

 
                                                      
2
 Hem för vård eller boende inom socialtjänsten (SOSFS 2003:20). 

3
 De personer som bor på Värtahemmet, egen definition. 
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Förförståelse 

Vår förförståelse består i att vi under utbildningens gång har varit intresserade av det sociala 

arbete som frivilliga organisationer bedriver. Vi har båda redan innan vi påbörjade 

socionomutbildningen haft ett intresse för människor i hemlöshet. En av oss har jobbat som 

socialsekreterare med ekonomiskt bistånd och haft flera klienter som var hemlösa. Som 

privatperson har även denna person kommit i kontakt med hemlösa i Österrike, Rumänien, 

Sverige samt Mongoliet genom frivilliga insatser tillsammans med olika kristna församlingar i 

respektive länder.  

Vi har varit måna om att reflektera över vår förförståelse redan i början av vår studie samt 

gjort vårt bästa för att minimera dess påverkan på resultatet. Vi har därför valt att inte berätta 

för informanterna om vår förförståelse.  

 

Arbetsfördelning 

Sammanfattning: (Louise) 

Inledning: gemensam 

Bakgrund: Hemlöshet (Erica huvudsakligen), Frälsningsarmén (Erica), Värtahemmet 

(Louise) 

Metod: Urval, Etiska Överväganden (Louise), övriga delar (Erica), fyra transkriberingar 

(Louise), fyra transkriberingar (Erica) 

Tidigare forskning och teori: Tidigare forskning (Erica huvudsakligen), teori (Louise) 

Empirisk redovisning och analys: Personalens motivationsarbete (Louise), Personalens syn 

på motivation (Erica), undertema: Utomstående faktorer samt analys av utomstående faktorer 

(Louise), Personalens egen motivation i arbetet (Erica) 

Diskussion: gemensam 
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Bakgrund  

Hemlöshet 

Det finns två dominerande orsaksförklaringar till hemlöshet. Den första utgår ifrån ett 

individuellt perspektiv och den andra ifrån ett strukturellt perspektiv. Individuella perspektivet 

handlar om den enskildes ansvar för och val för sin situation. Det strukturella perspektivet 

visar på gemensamma faktorer bland hemlösa, som extrem fattigdom, en hög grad av 

personliga funktionsnedsättningar samt bristande sociala nätverk. Men det senare kan 

ifrågasättas utifrån David Wagners studie (1993) där de sociala relationerna och nätverken 

inte var frånvarande (Knutagård & Swärd 2006, s.36-37).  

Primärt har hemlöshet setts som ett akut problem som därmed har bemötts med akuta 

åtgärder i form av ”tak-över-huvudet” – garantin samt soppkök. Därutöver har specialiserad 

vård utformats för vissa grupper samt boendeinsatser riktade mot de personer som betraktas 

som kroniskt hemlösa. Utöver detta finns det en trend att städa bort den synliga hemlösheten 

genom till exempel öka graden av kriminalisering av fattigdom genom att införa förbud mot 

tiggeri och att sova utomhus efterfrågas (Knutagård & Swärd 2006, s.37). 

Det finns ingen som exakt kan säga hur många personer som är hemlösa. Socialstyrelsen 

har fått uppdrag av regeringen att försöka genomföra nationella kartläggningar av 

hemlöshetens utbredning. Dessa kartläggningar har gjorts tre gånger sammanlagt i Sverige. 

Kartläggningarna visade att år 1993 var antalet hemlösa 9 903, 1999 var antalet hemlösa 8 

440 och 2005 var antalet 17 783. Kartläggningen omfattar även barnfamiljer och våldsutsatta 

kvinnor som befinner sig på skyddat boende. Socialstyrelsen genomför i maj 2011 en ny 

kartläggning av hemlösheten (Socialstyrelsen 2011). 

Utifrån den senaste gjorda kartläggningen 2005 var tre fjärdedelar av de hemlösa män och 

en fjärdedel kvinnor. Personer födda utanför Sverige var överrepresenterade i relation till sin 

andel av befolkningen. Många av de hemlösa bodde i institutionsboende eller stödboende. 

Tolv procent bodde i någon form av akutboende, medan drygt fem procent bodde utomhus. 

Ytterst få hade arbete och löneinkomst, många var beroende av försörjningsstöd. En stor andel 

hade missbruksproblem, 62 procent, respektive psykiska problem, 40 procent. Det var även 

vanligt att personerna hade både missbruksproblem samt psykiska problem, för män var det 

23 % och för kvinnor 21 %. Flest antal hemlösa personer per 10 000 invånare fanns i 

Göteborg och Stockholm (Socialstyrelsen 2006).  

En situation som Socialstyrelsen definierar som hemlösa personer är de som är intagna 

eller inskrivna på antingen på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende inom 



 
 

11

socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-institution. De boende på 

Värtahemmet skulle kunna ingå i denna grupp. Denna situation levde 2000 personer i, eller 11 

% av de hemlösa under 2005 (Socialstyrelsen 2006). 

Kartläggningen visade vidare att situationen för hemlösa personer hade blivit sämre sedan 

1999. En större andel befann sig på härbärgen och akutboenden. Det tunga missbruket hade 

ökat, liksom behovet av samhällets insatser mot missbruk, dock hade det inte följts av en 

motsvarande ökning av resurser. Att fler hemlösa personer är hänvisade till kortvariga 

boendelösningar kan vara ett tecken på att de inte får tillgång till den vård och omsorg de 

skulle behöva för att komma tillrätta med missbruk eller psykiska problem. Detta i sin tur 

försvårar för personerna att ordna med sin boendesituation. Att inte ha en bostad innebär, 

oavsett vilka eventuella andra problem man har, en stor osäkerhet och inverkar negativt på 

möjligheten till ett bra liv i övrigt. Oavsett vilka de bakomliggande orsakerna är till att 

personer blir hemlösa, bidrar hemlösheten att dessa problem försvåras (Socialstyrelsen 2006).  

Sammanfattningsvis kan hemlöshet beskrivas som en sammansatt och komplicerad 

situation där såväl strukturella som individuella faktorer är spelar in. Ett steg åt rätt håll är att 

bejaka det faktum att hemlöshet och - inte hemlösa - ses som ett socialt problem som framför 

allt bör åtgärdas med att förebygga hemlöshet snarare än att behandla symtom (Knutagård & 

Swärd 2006, s.39). 

 

Frälsningsarmén 

Frälsningsarmén grundades 1865 av William och Catherine Booth i London. Redan i 

Frälsningsarméns begynnelse inriktades arbetet på att ge nödlidande och utstötta hjälp till 

självhjälp. Detta utvecklades år 1890 när William Booth gav ut boken I mörkaste England och 

vägen ut. Skriften ledde till många samhälleliga socialreformer (Hofgren 1985). Exempel på 

sociala verksamheter som bedrivs i Frälsningsarmén regi är härbärgen, stödboenden, 

ungdomshem för tonåringar med svår problematik och behandlingshem för missbrukare.   

Frälsningsarmén är en internationell rörelse och ett evangeliskt trossamfund inom den kristna 

kyrkan som ägnar sig åt socialt arbete med människor som befinner sig i en utsatt situation. 

Omsorgen om hela människan är en central del i deras tro och verksamhet. Deras arbete 

varierar beroende på vad vilka behov som finns. De vill finnas till i samhället som ett 

komplement och alternativ för den enskilda människan. Där den offentliga socialtjänsten inte 

räcker till bedriver Frälsningsarmén olika sociala tjänster. På en plats kan det vara att öppna 

ett natthärbärge, på en annan kan det vara att vara ett stöd för ensamstående föräldrar, på 

ytterligare en annan plats kan det vara att göra hembesök hos ensamma pensionärer. 
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Organisationen finns i 122 länder och består av omkring en och en halv miljon medlemmar. 

De har hundratusentals anställda och tusentals volontärer (The Salvation Army 2008). 

 

Värtahemmet 

Värtahemmet har sedan 1896 bedrivits inom Frälsningsarméns regi och är beläget i norra 

Stockholm. Det har sedan årsskiftet 1990/1991 varit ett HVB-hem för hemlösa män med 

missbruksproblematik och/eller psykiska funktionshinder. Finansieringen sker genom att 

Socialtjänsten placerar klienter på detta boende genom avtal med Stockholms stad och några 

av dess kranskommuner (Holmdahl 2010). Boendet är organiserat som ett trappstegsboende. 

Denna metod går ut på att hemlösa personer successivt klättrar till högre boendenivåer: från 

härbärge till stödboende sedan till träningslägenhet och slutligen eget hyreskontrakt 

(Socialstyrelsen 2009).  

 På Värtahemmet är första nivån ett stödboende (s.k. lågtröskelboende) som erbjuds i form 

av 35 små enkelrum utan dusch, toalett och kök. Här är de boende tillåtna att missbruka 

alkohol och till viss del andra droger. Dock får de inte vara påverkade när de befinner sig i de 

allmänna utrymmena utan måste vara på sina rum. Den andra nivån är en drogfri avdelning 

med sju platser som har krav på absolut nykterhet och drogfrihet. Dessa personer har tagit ett 

beslut att sluta med sitt missbruk och vill försöka leva utan droger och alkohol. Den tredje 

nivån är tre försökslägenheter som innebär ett mer självständigt boende där de kan få stöd och 

uppsikt, men själva ansvarar för matlagning, städning och tvätt. Från träningslägenheterna 

finns sedan möjligheten att få en försökslägenhet i Socialtjänstens regi (Holmdahl 2010). 

 Vårdarnas arbetsuppgifter är att hjälpa de boende med praktiska, vardagliga sysslor, 

samtala med de boende, hålla i fritidsaktiviteter samt ha morgonsamlingar. Dessutom ska 

vårdarna städa de allmänna utrymmena samt hjälpa till i kök och matsal. Samtalen med de 

boende utgår ifrån ett kontaktmannaskap där varje kontaktperson har ett individuellt ansvar 

för några boende (a.a.). 
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Metod  

Metodval 

Vi har valt att utföra kvalitativa intervjuer för att få fram vårt empiriska material. Vi har haft 

som mål att ta fram informanternas egna erfarenheter, observationer och tolkningar om 

motivationsarbetet med hemlösa. Vi anser att kvalitativa intervjuer var det bästa metodvalet 

då vårt syfte är att kartlägga människors avsikter, erfarenheter eller uppfattningar och dessa 

intervjuer är den forskningsmetod som är mest djupgående (Sohlberg & Sohlberg 2009, s. 

135). Eftersom studien har en induktiv ansats, så utgick vi inte från någon teori innan vi 

genomförde våra intervjuer, teorierna har istället hittats efter sammanställningen av 

intervjumaterialet. Intervjustudier är i regel induktiva då det insamlade materialet tolkas och 

ger mer abstrakta tankar som sammanvävs med teoretiska kopplingar (Neuman 2006, s. 60).  

 

  

Urval  

Vi har i vår studie valt att utgå från Värtahemmet (se Bakgrund). En extern utredare, Johan 

Holmdahl, för Frälsningsarméns verksamheter efterfrågade under våren 2011 två uppsatser 

om Värtahemmet. Vi blev intresserade av att få skriva vår uppsats om denna verksamhet. 

Efter att ha kontaktat Johan Holmdahl fick vi uppdraget att skriva en studie som skulle utgå 

ifrån Värtahemmet personals perspektiv. Efter läsningen av Holmdahls utvärdering av 

verksamheten från 2010 författade vi problemformulering och syfte. Detta förslag blev 

godkänt av Holmdahl och vi fick fria händer att forma studien utifrån det. Vi är medvetna om 

att vår studie till viss del består i ett beställningsuppdrag och att vi kan bli styrda av vår 

uppdragsgivares önskemål med studien. Vi anser det dock vara en liten risk eftersom 

Holmdahls eget arbete är att kritiskt utvärdera och granska Frälsningsarméns verksamheter. 

Vi skulle snarare kunna bli påverkade utav chefens och personalens underliggande önskemål 

om att skriva positivt om deras arbete. Vi vill även poängtera att vi inte har fått någon 

ekonomisk ersättning för detta uppdrag. 

 Vi kontaktade verksamhetschefen på Värtahemmet och träffade honom för att berätta om 

vår studie och för att informera om vårt önskemål att få intervjua åtta vårdare. Chefen gav ut 

våra informationspapper och samtyckesbrev samt frågade sina anställda om de hade möjlighet 

att ställa upp på vår intervju. Det skulle bli svårt för oss att själva kontakta alla vårdare, 

eftersom dessa arbetade olika dagar och olika tider.  

 Vår önskan var att intervjua verksamhetens åtta vårdare, eftersom dessa arbetar nära de 

boende. Urvalet blev därför åtta informanter varav sju av dessa var vårdare samt 
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verksamhetens sjuksköterska. Den åttonde vårdaren arbetade endast natt och det blev 

praktiskt svårt för oss att genomföra en sådan intervju och vi uppfattade även att 

sjuksköterskan hade mycket kontakt med de boende i sitt arbete. 

 Vi har reflekterat över personalens inställning till att bli intervjuade av oss. Hälften av dessa 

informanter hade ett år innan blivit intervjuade av Holmdahl och vi förstod att de möjligen 

kunde uppleva att en ny intervju var tröttsamt. Dock berättade flera av informanterna att de 

uppskattade att delta i intervjun, ”det var skönt med ett avbrott i arbetet”. Att informanterna 

blev tillfrågade av sin chef om de kunde delta kunde bidra till att de inte kunde avböja sin 

medverkan på grund av viljan att visa sig samarbetsvillig inför chefen. De nyare anställda 

personerna uppfattade vi som mer nervösa inför att bli intervjuade då de kunde uppleva sin 

egen brist på erfarenhet i sin yrkesroll på Värtahemmet. Detta kan delvis bero på 

forskningseffekten som handlar om samspelet mellan forskare och intervjupersonerna och 

detta samspel är avgörande för hur forskningseffekten blir (Repstad 2007, s. 39., s. 72).     

 Forskningseffekten kan ha påverkat våra informanters inställning till att ställa upp på 

intervju genom att vi som studenter var beroende av deras deltagande för att kunna skriva vår 

studie. De kanske upplevde det som svårt att avböja vår önskan om deras medverkan. Vidare 

kan vår roll som nästan färdiga socionomer ha bidragit till att de känt sig hämmade i 

intervjusituationen. Möjligtvis kunde de ha antaganden om att vi som utbildade studenter hade 

färdiga svar på frågorna om motivationsarbete och att de var tvungna att svara korrekt på våra 

frågor. Vi kanske hade kunnat underlätta för dem genom att berätta för informanterna om att 

vi inte är några experter inom detta område.  

  

 

Empiriinsamling  

Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att inhämta material till studien genom att göra 

åtta halvstrukturerade intervjuer på Värtahemmet (Kvale & Brinkmann 2009, s. 139 – 140). 

Målet med personalintervjuerna var att få fram personalens reflektioner kring 

motivationsarbete och deras egna arbetssätt med de hemlösa. Vi ville skapa möjlighet och 

öppenhet för personalen att berätta, men ändå försäkra oss om att vi höll oss till ämnet. I 

studien har vi därför utgått ifrån en halvstrukturerad intervjuguide med öppna frågor (se 

bilaga). En halvstrukturerad intervju innebär att informanterna får möjlighet och utrymme att 

kunna utveckla sina svar. Det ger också en möjlighet att göra förändringar när det gäller 

frågornas form och ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren och berättelserna från 

den intervjuade.  
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Samtliga intervjuer gjordes på Värtahemmet. De åtta informanterna gav sitt samtycke både 

skriftligt och muntligt. Innan intervjuerna startade inledde vi med att berätta om syftet med 

studien, samt att läsa igenom samtyckesbrevet (se bilaga). Vi passade också på att fråga vid 

detta tillfälle om vi kunde spela in intervjuerna på mp3-spelare, vilket vi fick vid samtliga 

intervjutillfällen. Fördelen med att spela in intervjuerna är att vi lättare kan fokusera på 

intervjun och det som sägs utan att behöva anteckna. Detta inledande tillvägagångssätt 

benämner Kvale och Brinkmann som en orientering då intervjuaren definierar situationen för 

intervjupersonen (Kvale & Brinkmann 2009, s. 144). Vi lät sedan informanterna själva 

skriftligt svara på några korta bakgrundsfrågor (se bilaga) för att därefter påbörja själva 

intervjun. Inspelningskvalitén är god och det är lätt att höra vad informanterna säger vilket 

underlättade nästa skede som var att transkribera samtliga intervjuer.  

 
 

Bearbetning av material 

I Kvale (2009) beskrivs hur en analys av en intervju kan ske i ett antal steg. Inledningsvis 

läser forskaren igenom det transkriberade materialet för att få en uppskattning av innehållet. 

Därefter definieras och tydliggörs de centrala meningsenheter som framkommer i materialet. 

Sedan ska forskaren tolka den framkomna empirin och formulera övergripande teman som 

sammanfattar det intervjupersonerna beskrivit. I ett fjärde steg nyanseras underteman. De 

olika temana utgör sedan grunden för vidare tolkning och analys (Kvale 2009, s 221f). 

Vi har utgått ifrån ovanstående steg i bearbetningen av intervjuerna. Samtliga intervjuer 

spelades in och transkriberades ordagrant förutom de delar som var uppenbart irrelevanta. 

Efter att intervjuerna transkriberats läste vi var för sig igenom materialet och antecknade 

under tiden tänkbara teman som vi fann återkommande. De övergripande teman vi sedan 

gemensamt enats kring är: Personalens motivationsarbete, Personalens syn på motivation, 

och Personalens egen motivation i arbetet. Dessa teman samt ytterligare underteman till dessa 

har sedan utgjort grunden för den teoretiska analysen. En överskådlig tabell har gjorts för att 

underlätta läsningen och se det övergripande materialet. 

 

 

Insamling av tidigare forskning och litteratur  

För att få en större förståelse för studiens ämne samt för att finna relevant litteratur började vi 

med att söka i databaser efter tidigare forskning och litteratur. De databaser som vi först och 

främst använde oss av var Libris och Academic Search Elite. Sökord vi använt för att hitta 
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forskning och litteratur är: motivationsarbete, motivation och hemlöshet, hemlösa. Vi har även 

sökt på engelska sökord som motivation, socialworkers motivation  och The Salvation Army. 

Utöver sökningarna mailade vi en forskare (Leonard Ngaosuvan) för att få tips på relevant 

litteratur om motivation och motivationsarbete utöver vad vi funnit i databaserna. 

 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Validitet har att göra med ett arbetes sanningshalt och dess giltighet, att man verkligen har 

undersökt det man vill undersöka och ingenting annat (Neuman 2006, s. 188, Kvale 2009, s. 

264). Med ovanstående som utgångspunkt har vi under hela studiens gång haft vårt syfte och 

frågeställningar i åtanke, framförallt när vi utformade intervjuguiden. Vi tog hjälp av vår 

handledare (Emilia Forssell) i klassens storgrupp som vi ingick i för att få kritiska synpunkter 

och hjälp till utformandet av intervjuguiden. 

Studiens validitet kan mätas genom att se på den forskning som forskaren tidigare 

genomfört och kvalitén på denna (Kvale 2009, s. 266). Då vi inte har genomfört en uppsats av 

det här slaget tidigare är vi medvetna om att det naturligtvis kan ha inverkat på vårt resultat. 

Kvale beskriver vikten av att granska, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten som ett led 

i att uppnå hög validitet (Kvale 2009, s. 268). Detta hade vi i åtanke när vi 

tematiserade vår empiri genom att ständigt var kritiska till det insamlade materialet såväl som 

till den teori vi använde oss av och till våra egna tolkningar. 

Några av intervjupersonerna är relativt nya på Värtahemmet, medan andra har arbetat där 

länge och känner varandra väl. Risken finns att de som jobbat länge och känner varandra 

skulle välja att undvika eller överdriva några aspekter, vilket skulle kunna vara en fara för 

studiens validitet.  Dock anser vi att detta inte utgjort något problem då våra frågor inte varit 

av känslig karaktär.  

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, i vilken utsträckning två forskare vid olika 

tidpunkter kan få fram samma resultat (Kvale 2009, s. 263). Neuman beskriver dock att när 

det gäller kvalitativa studier är det svårt att nå samma resultat då dessa inte undersöker ”hårda 

fakta”. I en kvalitativ intervju sker dessutom en interaktion mellan forskare och intervjuperson 

vilken kan komma att påverka resultatet. Därför är det en omöjlighet för olika forskare att nå 

fram till samma kunskap (Neuman 2006, s. 196). För att åstadkomma hög reliabilitet har vi 

exempelvis använt samma intervjuguide till samtliga intervjuer även om vi ställt olika 

följdfrågor för att ge utrymme åt den enskilda intervjupersonen och dennes tankar. Trost 

(2005) beskriver att flera intervjuare som närvarar vid en intervju ökar förståelsen och 
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informationsmängden (Trost 2005, s. 46). Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer för 

att den av oss som inte höll i intervjun då har haft möjlighet att lyssna mer noggrant samt 

bidra med följdfrågor då det har behövts. 

Vi har inte haft som ambition att generalisera slutsatserna utan försökt att finna 

informanternas subjektiva upplevelser. Därför anser vi att denna studie inte kan antas vara 

generaliserbar (Kvale 2009, s. 280).   

 

 

Etiska överväganden  

Vi har i vår studie beaktat Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor, vars syfte är att vid forskning skydda den enskilda människan och respekten för 

människovärdet. I § 2 av denna lag framkommer det dock att forskning inte avser sådant 

arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå 

(SFS 2003:460). Någon etikprövning har alltså inte gjorts med undantag av vår handledares 

godkännande av att våra etiska överväganden är tillräckliga för att datainsamling skulle kunna 

påbörjas.  

 Utifrån lagrummen 16, 17 och 19 §§ (SFS 2003:460) har vi beaktat kraven på information 

och samtycke. Detta har vi gjort genom att ge informationsblad (se bilaga) till samtliga 

informanter om studiens forskningsprojekt, syfte och metod. Informationen behandlade även 

deltagandets villkor och att deras identitet skulle skyddas genom fingerade namn, samt att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Ett skriftligt 

samtycke till att ställa upp på intervju inhämtades av alla informanter. Innan intervjun startade 

återgav vi även muntligt den skriftliga informationen om studien. Samtidigt gav vi möjlighet 

för informanten att ställa frågor om sitt deltagande i studien. 

Principen om nyttjande, innebär att vårt intervjumaterial endast får användas i 

forskningssyfte, alltså till vår studie (Vetenskapsrådet 2011, s. 23). Vi har informerat 

informanterna om att deras intervjuer endast kommer att användas till vår studie och att denna 

kommer att vara en offentlig handling när den är klar (a.a., s. 67).  

Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga får del av forskningsuppgifter, men att 

forskaren har möjlighet att koppla ihop uppgifter med enskilda individer (a.a., s. 67). Detta 

har vi försökt uppnå genom att förvara allt intervjumaterial på säker plats och att vi kommer 

att förstöra materialet efter uppsatsens godkännande. Informanternas verkliga namn har tagits 

bort i studien för att tillgodose kravet på skydd för den enskilda individen. 
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Det finns dock en risk att personalen själva kan identifiera varandra i studien eftersom det 

är en liten personalgrupp. Följden av detta kan bli att meningsskiljaktigheter hos personalen 

upptäcks i studien och att det i värsta fall kan leda till konflikter. En möjlig följd utav en 

konflikt mellan personal kan drabba de boende negativt och att de får ett sämre bemötande av 

personal. Vi har övervägt denna risk med den nytta som studien kan leda till. Att studien 

genomförs kan möjliggöra förbättringar utav personalens arbetsmetoder och på sikt leda till 

att de boende får en förbättrad boendemiljö och mer kvalificerad hjälp i sin 

förändringsprocess. Vi anser att nyttan med studien väger upp de risker som studien kan 

medföra efter att vi har avidentifierat informanterna och deras uttalanden. 
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Tidigare forskning och teori  

Vi kommer här att presentera en del av vad som tidigare är skrivet om motivation samt 

motivationsarbete. Genom att beskriva tidigare forskning och teori kring detta möjliggör vi 

både för oss själva och för läsaren att placera vår uppsats i en större kontext. 

 

Motivation 

Motivation kan definieras som en strävan hos människan att leva ett så meningsfullt och 

självförverkligat liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av människans innersta 

natur: att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv (Revstedt 2002, s.39). För att förstå 

beteenden och deras orsaker är det väsentligt att veta mer om motivation. Begreppet är använt 

av psykologer för att förklara hur inre faktorer påverkar människor att röra sig mot ett särskilt 

mål. Exempelvis får hunger människa att leta efter mat och behov av kärlek får en person att 

leta efter en partner och så vidare. Motivationsbegreppet är således nära förknippat med 

känslor. Motiverat beteende består mer eller mindre av starka känslor och känslor fungerar 

motiverande. När en individ uppnår ett mål väcks känslor, men även när individen hindras att 

uppnå mål (Karlsson 2007, s. 393).  

En person som inte upplever någon drivkraft eller inspiration till handling karaktäriseras  

som omotiverad, medan någon som är aktiv och full av energi däremot anses motiverad. 

Forskning visar att människor inte bara har olika mängd, men också olika typer av motivation. 

Människor varierar inte bara i grad av motivation (hur mycket motivation), men också i  

inriktningen på motivationen (vilken typ av motivation). De flesta teorier om motivation talar 

för att motivation kan variera från väldigt lite motivation till stor motivation (Ryan 2000, s. 

54). 

Vidare visar forskning ett samband mellan mål och motivation då ett mål kan det leda till 

högre motivation. Dock är det inte målet i sig självt som har en påverkan utan det är 

svårighetsgraden av att nå målet. I en undersökning visade det sig att den högsta nivån av  

ansträngning inträffade när uppgiften var måttligt svår och lägsta nivåerna inträffade när 

uppgiften var antingen alldeles för lätt eller för svår (Locke 2002, s. 705).  

När vi saknar hopp om att nå ett mål så kan ett vikarierande hopp vara viktigt, det vill säga 

att en person kan meddela hopp till en individ som själv upplever sin situation som hopplös 

(Melin & Näsholm 1998, s. 186). 
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Latent och manifest motivation 

Ett sätt att förklara bristande motivation är att skilja mellan latent och manifest motivation 

som Per Revstedt (2002, s. 43) har formulerat i sin beskrivning av motivationsarbete. Det är 

inte bara klienter och patienter som kan ha bristande motivation utan många människor kan 

betraktas som mer eller mindre motiverade. Teorin utgår ifrån en viktig ståndpunkt nämligen 

att alla människor innerst inne är motiverade. Det finns ett mål hos alla att leva ett 

meningsfullt liv. Det kan dock vara svårt att tro att alla människor verkligen är motiverade 

innerst inne. Enligt Revstedt så gäller det inte minst för socialarbetaren som ofta ser klienter 

som förstör sitt och andras liv. Klienternas beteende kan istället ge intryck av att de är 

omotiverade innerst inne att förändra sin situation. Dock säger denna teori att även dessa 

människor är motiverade även om motivationen är vilande. De är latent motiverade, det vill 

säga att motivationen inte är synlig i personens handlingar (Revstedt 2002, s. 43-44). Somliga 

människor har gått igenom saker som minskat deras tilltro till sina egna möjligheter att ordna 

upp problem och uppnå sina mål. Dessa erfarenheter kan personerna ha fått under uppväxten 

eller senare i livet. En effekt av detta kan bli att individen ser sig själv som någon som aldrig 

lyckas och självbilden samt självkänslan blir alltmer förvrängd. Detta verkar i sin tur negativt 

på individens drivkraft att aktivt arbeta med att lösa problem och anta utmaningar (Bunkholdt 

2004, s. 261-262). 

Att vara latent motiverad betyder att man antingen upplever sig ha ett mycket begränsat 

antal destruktiva alternativ att välja på eller att man inte har några valmöjligheter alls. Det i 

sin tur kan innebära att man inte har tillräcklig kontakt med sin positiva inre kärna, så att den 

kan vägleda i att se möjligheter och göra val (Revstedt 2002, s.44). 

Den människa som istället är manifest motiverad har mer kontakt med sin inre kärna samt  

upplever sig ha flera valmöjligheter. Denna person kan i sina handlingar och val visa på en 

synlig (manifest) motivation. Problemen hos en manifest motiverad kan vara lika stora som 

hos en latent motiverad, skillnaden består i hur de tar itu med problemen, konstruktivt eller 

destruktivt (Revstedt 2002, s. 45). Motivering av klienter innebär i detta sammanhang att göra 

den latenta motivationen manifest, alltså att försöka stärka självkänslan och förändra 

självbilden till en mer positiv bild av individens själv. Motivationsarbetet handlar om både de 

negativa tankarna som är kopplade till självbilden (”jag är värdelös och kommer att 

misslyckas”) samt de negativa känslorna (hopplöshet, rädsla, osäkerhet) (Bunkholdt 2004, 

s.262). 
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Maslows behovstrappa 

Det finns olika motivationsteorier och den senaste utvecklingsfasen av dessa handlar om 

människans behov av att utforska och bemästra. Detta tankesätt utgår ifrån en syn på 

människan som en nyhetssökande, meningsskapande och gränsöverskridande varelse. 

Människans mål är riktat mot ett självförverkligande (Bunkholdt 2004, s. 251-252). För att 

människans alla goda sidor ska träda fram krävs att individen får utvecklas i en positiv och 

stödjande miljö, som tillåter att dessa kreativa förmågor får fritt utrymme. Människors 

ondska, sjukdomar och psykiska störningar är resultat av en miljö som inte låter det goda i 

människan få utvecklas och som hindrar självförverkligande (Karlsson 2007, s.109). Abraham 

Maslow var en humanistisk psykolog som var en utav grundarna till detta synsätt som kallas 

för humanistisk psykologi. Maslow presenterade 1954 teorin om behovstrappan som är en av 

de mest inflytelserika humanistiska teorier (a.a.). 

Denna teori utgår ifrån att människan börjar med att tillfredsställa sina fysiologiska behov 

av hunger och törst. När detta behov är uppfyllt växer det fram ytterligare behov som kräver 

tillfredsställelse och när dessa är uppfyllda uppkommer nya behov. En viktig utgångspunkt i 

teorin är att för att kunna uppleva behov på en högre nivå måste behoven på nivån under vara 

tillfredsställda. Exempelvis har en hemlös person som svälter lite energi till att upptäcka och 

sträva efter intressen som inte handlar om överlevnad. Om människors behov inte 

tillfredsställs på ett riktigt sätt så kan människorna bli kvar vid en viss nivå i behovstrappan. 

All kraft och motivation går åt till att söka efter det som saknas, vilket leder till att personen 

inte kan utvecklas vidare till en högre behovsnivå (Bunkholdt 2004, s. 251-252).  

De två 

översta 

stegen är 

växtbehov. 
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Behoven som människan har enligt behovstrappan utgör drivkraften för beteendet. Maslow 

delar upp behoven i två kategorier, dels bristbehov och dels växtbehov. Bristbehoven består av 

de fem första stegen i trappan och dessa är grundläggande behov för individens överlevnad, 

på en fysisk, psykisk och social nivå. Dessa behov liknar även djurens grundläggande behov 

och kännetecknas av att de går att mätta. När ett bristbehov mättas t.ex. av mat eller kärlek så 

blir det en mättnad för stunden tills behovet uppstår på nytt. Växtbehoven kan i stället aldrig 

mättas och det går inte att få tillräckligt stor tillfredsställelse. Växtbehoven finns inte hos 

djuren utan är ett unikt drag hos människan, ett sätt för henne att utveckla sin fulla potential. 

Behovstrappan är även en hierarki med de kroppsliga överlevnadsbehoven längst ner, de 

psykologiska och sociala behoven i mitten och överst finns växtbehoven som kreativitet och 

personlig utveckling. Det högsta stadiet av utveckling är alltså självförverkligande, vilket 

beskrivs av Maslow som ett optimalt utnyttjande av en individs talanger och förmågor 

(Karlsson 2007, s.)  

 

 
Socialarbetarens motivation 

En australisk studie har gjorts bland socialarbetare som arbetade i krävande 

verksamhetsområden. Syftet med den studien var att bidra till en bredare förståelse av hur 

socialarbetare faktiskt kan trivas och inte bara överleva i känslomässigt krävande 

verksamhetsområden. Att arbeta med socialt arbete kan vara utmanande och dessa 

socialarbetare kan regelbundet utsättas för konflikt, fattigdom, trauma och tragedi (Wendt 

2011, s. 317-318). Orsaken till att dessa arbetare kunde trivas inom sina krävande 

verksamhetsområden var att de var trygga i sina arbetsroller, uppskattade utmaningen i sitt 

arbete samt såg sig själva som positiva förebilder. Deltagare i denna studie berättade att 

de var motiverade att fortsätta i sin omsorgsroll eftersom de ville göra en skillnad i 

människors liv och för ”en större sak” som till exempel den kristna tron. Alla dessa faktorer 

visade sig vara betydelsefulla för att klara av att arbeta med socialt utsatta människor under en 

lång tid och även kunna trivas med sitt arbete (Wendt 2011, s. 324-325).  

Vissa egenskaper och livsfaktorer hos den enskilda socialarbetaren hade en effekt på det 

dagliga arbetet. Det handlade om socioekonomisk och kulturell bakgrund, 

kön, livserfarenheter, personliga relationer, ideologier, övertygelser och värderingar samt i 

vilken fas i livet de befann sig (a.a.). 
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Trons betydelse  

Enligt Berger och Luckmann ger den religiösa tron en övergripande förståelse av 

verkligheten, svar på de stora frågorna samt en grund för identiteten. Därmed utgör tron ett av 

de viktigaste instrumenten för att främja begriplighet och lugn under kaos och förvirring 

(Berger & Luckmann 1998 s.63). Viktor Frankl, företrädare för den existentialistiskt inriktade 

dynamiska psykologin, lyfter vikten av att ha någonting att leva för i boken Livet måste ha en 

mening. Mening är enligt honom att det liv jag lever generar ett värde. Detta förutsätter att det 

finns någonting som är av värde, något som är värdefullt. Frankl skriver om ett existentiellt 

vakuum som han kallar avsaknaden av mening. Fenomen som missbruk, aggression och 

depression beror på en känsla av meningslöshet (Frankl 1993, s.104). 

Erik Blennberger (2010) som skriver om grunddimensioner för ett gott liv samt något som 

kallas för egenvärde. Det är målvärden och handlar bland annat om vilka mänskliga tillstånd, 

upplevelser, erfarenheter, egenskaper, relationer och resurser som har värde i sig själva. Det är 

vanligt att göra tre indelningar av egenvärden som kan göra anspråk på vad livets mening 

hanlar om: det första är livsglädje, det andra är önskeuppfyllande och det tredje föreslär flera 

egen värden utifrån vad liskvalitet och självförverkligande innebär. På tredje punkten räknar 

Blennberger upp flera olika egenvärden bland annat kärlek, vänskap, frihet, tillit och gudstro 

(Erik Blennberger 2010, s.131-150). 

 

Motivationsarbetarens roll i motivationsarbetet 

Det är av en avgörande betydelse för själva mötet med klienten hur mycket 

motivationsarbetaren är sig själv och hans egna känslomässiga resurser. Grundkravet för en 

motivationsarbetare är att själv vara manifest motiverad. ”En blind kan inte leda en blind” 

(Revstedt 2002, s. 94).  

Om inte en motivationsrelation (själva relationen mellan motivationsarbetare och klient) 

finns så är metoder och tekniker verkningslösa i motivationsarbete. Dock räcker inte 

motivationsrelationen i sig att en klient ska bli manifest motiverad utan det behövs även 

metodik (a.a., s. 95). Den bästa kombinationen för personal inom motivationsarbete är 

kunskaper och personlig lämplighet. Revstedt (2002, s. 127) tar upp betydelsen av att 

motivationsarbetaren behöver bra arbetssituation och stöd i sitt arbete för att kunna ha mer 

energi över till motivationsrelationen. 

Det motivationsarbetaren behöver förmedla till klienter är sex olika känsloattityder som 

kan stärka klientens positiva kärna och klientens motivation. Dessa attityder är: engagemang, 

hopp, tilltro, aktning, förståelse och ärlighet. Engagemang innebär att personalen bryr sig om 
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klienten, visar att hon eller han är viktig och värdefull. Hopp är en viktig attityd som 

personalen kan förmedla genom att exempelvis peka på att klienten har möjligheter att 

förändras även efter många misslyckanden. Tilltro  till klientens egna resurser är en annan 

angelägen attityd att visa klienten, att förmedla att klienten faktiskt själv besitter förmågan att 

lyckas, dock en realistisk förväntan på vad klienten klarar av i nuläget. Aktning visar på att 

klienten har ett värde som människa oberoende av sina handlingar. Det innebär bland annat att 

motivationsarbetaren ska visa respekt för klientens känslor och upplevelser. Förståelse 

innebär en känsla, att kunna visa klienten att man förstår hur denne känner sig. Klienten kan 

ofta känna sig missförstådd och ensam om sina upplevelser. Ärlighet innebär bland annat att 

de tidigare beskrivna känsloattityderna är ärliga och äkta. Det innebär även att ge rätt 

information till klienten och att vara ärlig med sina misstankar om när motivationsarbetaren 

misstänker att klienten är drogad, vilket visar på omsorgen för klienten (Revstedt 2002, s. 96-

104, s. 218) 

 

 

Motivationsarbete 

Det finns många studier som visar på att människors missbruk av alkohol och droger till stor 

del påverkas av deras levnadsomständigheter och livsmiljö (Blomqvist 2001). Familj, arbete, 

en tillfredsställande socioekonomisk situation samt fungerande sociala nätverk kan i vissa fall 

spela en roll för att bryta ett mer utvecklat missbruk eller beroende (Blomqvist m.fl., 2007). 

Marie Nordfeldt (1994, s. 43-44) pekar i sin studie på att frivilliga organisationer kan fungera 

som kompletterande sociala nätverk samt erbjuda människor sociala kontakter. Exempelvis 

finns det inom vissa organisationer etablerade sociala nätverk som personer kan erbjudas bli 

delaktiga i (a.a.).  

 

Motivationsarbete med personer i missbruk 

Vi har i tidigare forskning funnit att det finns motivationsarbete inom missbrukarvården 

(Billinger 2009, s. 168). De två mest inflytelserika perspektiven som även utgör konkreta 

arbetsmodeller är Motivational Interviewing (i fortsättningen MI) och Transtheoretical model 

(i fortsättningen TTM). I arbetet med MI är klientens ambivalens det mest centrala och där 

argument ska leda till en förändring av klientens ställningstaganden. Ambivalensen ska 

istället övergå till en position där klienten har möjlighet att fatta ett beslut (a.a.). Inom TTM 

utgår motivationsarbetet ifrån att individens förändringsprocess genomgår ett antal stadier. 

Behandlaren försöker stegvis medvetandegöra missbrukets negativa sidor och så att klienten 
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själv kan börja en förändringsprocess. Tanken med denna modell är att individen efter ett 

återfall börjar om på ett nytt varv i den så kallade motivationscirkeln och att individen 

förhoppningsvis blir duktigare på att bevara det önskade beteendet (a.a.) 

 

Motivationsarbete med personer i hemlöshet 

Vi har tagit del av en vetenskaplig artikel om Collaborative Initiative to Help End Chronic 

Homelessness (i fortsättningen CICH) som på svenska skulle kunna översättas till 

”samarbetsinitiativet för att hjälpa till att stoppa kronisk hemlöshet”. Detta samarbetsinitiativ 

inrättades för att tillhandahålla bostäder och stödjande tjänster för individer som 

upplever kronisk hemlöshet (). 

Studien handlar om erfarenheter av CICH projekt användning av två arbetsmodeller: Aktiv 

uppsökande integrerad samhällsbaserad behandling och rehabilitering (i fortsättningen 

ACT) samt motiverande samtal (MI, se ovan). ACT är en arbetsmodell för behandling och 

stöd till personer med samsjuklighet av både psykisk sjukdom och missbruk (McGraw m.fl. 

2010, s. 197). 

Studien visade att det var svårt att hitta team eller personal som hade lämplig erfarenhet 

och utbildning inom ACT och MI. Personal som saknar utbildning behöver flera kurser för 

att bli skickliga på att använda de kunskaper som krävs. För att uppnå största resultat enligt 

studien så skulle hela teamet genomgå utbildning som ett team. I denna typ av projekt där 

klienterna uppmuntras att skapa relationer och lära känna många i teamet så är det svårt 

att presentera ett konsekvent budskap om inte alla får samma utbildning (McGraw m.fl. 

2010). 

Evidensbaserad forskning visar på att det finns fördelar med både ACT och MI för 

befolkningen som upplever kronisk hemlöshet. Dessutom finns bevis för att MI kan ha en 

positiv effekt på beteenden såsom substans användning. Sammanfattningsvis framgår det att 

de som arbetar med personer med komplexa funktionshinder som är kroniskt hemlösa bör ha 

de resurser och uppmuntran de behöver för att fullt ut genomföra modeller som ACT och MI 

(McGraw m.fl., 2010, s. 197). En orsak till att personal som arbetar med en målgrupp som 

anses vara latent motiverade får mindre resurser till sitt arbete kan vara att samhällets 

vårdinstanser generellt satsar mer på manifest motiverade personer när det gäller behandling 

(Revstedt 2002, s. 130). 
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Empirisk redovisning och Analys 

Den empiriska redovisningen är en sammanställning av informanternas subjektiva 

beskrivningar om det motivationsarbete de bedriver på Värtahemmet. Vi har valt att 

presentera intervjumaterialet under teman som vi har funnit i resultatet. Dessa teman är; 

Personalens motivationsarbete, personalens syn på motivation och Personalens egen 

motivation i arbetet. Dessa teman har i sin tur underrubriker för att underlätta läsningen. För 

att kunna hantera den stora datamängden har vi i kategoriserat den i en överskådlig tabell på 

ett sätt som gör det möjligt att finna mönster och kopplingar (Larsson et al 2005, s. 108). Vi 

har löpande gjort analyser under varje underrubrik för att koppla det till en specifik del av 

teorin eller tidigare forskning. Vi har sedan en sammanfattande analys i slutet där vi pekar på 

samband och eventuella slutsatser som har framkommit under studien som helhet.   

I Kvale beskrivs vikten av att ha ett noteringssystem som förklarar hur författaren har 

redigerat citaten (Kvale 2009, s. 301). Om vi i citaten har utelämnat ett par ord eller tagit citat 

från två olika delar i intervjun har vi markerat det med (…) . Vi har även valt att varsamt 

redigera talspråket till skrivspråk för att underlätta läsningen.  

 

Informanterna 

Våra informanter utgör åtta anställda personer på Värtahemmet, sju av dessa är vårdare och en 

är sjuksköterska. Vi ansåg att det var mer etiskt korrekt att inte nämna sjuksköterskans titel i 

resultatredovisningen för att det då skulle vara för tydligt att det är hennes citat och 

resonemang som beskrivs. Istället har vi försökt att inte ge läsaren en möjlighet att koppla 

ihop uttalanden till respektive informant. Detta medför dock att läsningen blir mer av en 

generell karaktär och saknar en personlig koppling mellan informant och yttranden (se etiska 

överväganden). Ibland har vi ändå valt att beskriva informanten som man eller kvinna för att 

göra läsningen mer lättillgänglig. Vi benämner informanter även som anställda, personal eller 

intervjupersoner för att inte använda allt för många upprepningar av samma ord.  

 Fem av informanterna utgörs av kvinnor och de resterande tre är män. Tre av 

informanterna har arbetat på Värtahemmet över fem år, tre av informanter har arbetat i ett till 

två år samt två informanter har endast varit anställda i två respektive tre månader. Samtliga 

intervjupersoner har haft erfarenheter inom någon form av socialt arbete innan de kom till 

Värtahemmet. Deras utbildning är främst upp till gymnasienivå och fem av informanterna har 

gått en tre dagars kurs i MI (se tidigare forskning och teori). En sjätte informant har en 
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utbildning i socialpedagogik. Alltså återstår det två informanter som inte har någon utbildning 

inom sitt arbetsområde. Tre av informanterna har själva en bakgrund av missbruk eller som 

anhörig. En av informanterna arbetar deltid på Värtahemmet och de övriga arbetar heltid.  

 
 

Huvudtema Undertema Sammanfattning/ Slutsatser 

 
Hur motivationsarbete 
fungerar 
 

  
– Motivationsarbetet 
anpassas efter den boendes 
förutsättningar 
 
– MI som gemensam 
arbetsmetod, dock varierar 
den i uttrycksätt hos 
personalen 
 

 
Boendetrappan 
 

 
– Fungerar som 
motivationsfaktor för vissa 
av de boende 
  
– Kan leda till ökat ensamhet 
som i sin tur leder till återfall 

  

 
Personalens syn på sina 
erfarenheter 
 

 
– Fördel med erfarenhet både 
av socialt arbete och egen 
missbruks bakgrund 

Personalens 

motivationsarbete 

 
Viktiga egenskaper och 
inställningar hos personalen 

 

 
- Respekt, kärlek, ärlighet 
och tilltro 

 
Motivationens betydelse hos 
de boende 
 

 
– Vikten av den boendes 
egen motivation 
 

 
Personalens syn på 
motivation 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En svår och varierad 
mårgrupp 
 
 
 
 

 
– Finns olika problematiker 
och motivations nivåer hos 
de boende 
 
– Därmed varierar 
målsättningen för de boende 
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När motivation uppstår  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– När det finns ett mål 

– När det finns en attraktion 
till något 
 
– Efter ett tillfälle av inre 
återhämtning med en 
stöttande omgivning 
 
– Efter en sjukdomsinsikt 
och ett ökad självförtroende 
 
– Möte med Gud och förlåta 
sig själv 
 

 
Personalens syn på 
motivation 

 
Utomstående 
motivationsfaktor 
 
 

 
– Gott samarbete mellan 
professionella aktörer  
 
– Krav från socialsekreterare 
 
– Socialt nätverk 
 
– Rätt medicin 
 

 
Personalens egen motivation 
i arbetet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personalens motivation till 
att arbeta på Värtahemmet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– Orsakerna var individuella: 
uppskattade utmaningar, ger 
mening, inkomst, kärlek för 
människor, en livsstil, 
tillfälligt arbete, varierande 
arbetsuppgifter, trivdes med 
målgruppen, önskade arbeta 
inom kristen verksamhet  
  
– En gemensam motivation 
är att de boende ska få en 
egen lägenhet 
 
– Framtidsplaner: önskan att 
arbeta kvar eller önskan att 
göra någonting annat 
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Vad som får personalens 
motivation att öka  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
– Göra nytta 
 
– Ökad förtroende från den 
boende 
 
– Kunna hjälpa en boende 
 
– Framsteg hos den boende  
 
– Personliga möten mellan  
personalen och boende 

 
Personalens egen motivation 
i arbetet 

 
Trons betydelse 

 
– En motivation för vissa 
men inte alla i personalen 

 

 

Personalens motivationsarbete 

Hur motivationsarbetet fungerar 

Motivationsarbete beskrivs av två informanter som att motivera de boende till en förändring, 

en förändring av sitt liv, vilket kan innebära att se någon ta ett steg framåt. En av dessa 

informanter berättade att en förändring kan vara att en person som först vägrat att göra något 

ändrar sig och gör det istället, att hon får se ett resultat. En tredje person menade att 

Värtahemmet inte direkt bedrev något motivationsarbete, inte i jämförelse med ett 

behandlingshem där klienten kommit en bit på vägen och har ett tydligare mål. Hon berättade 

att den förändring som deras personal försöker uppnå är att ge de boende ett drägligt liv, ” och 

allra helst att det ska bli riktigt bra”.  

Att ge den boende en kvalitativ vardag är grunden i motivationsarbetet menar en annan 

informant. För en äldre boende som legat ute i flera år kan en kvalitativ vardag innebära att få 

hjälp med att städa sitt rum, ta en promenad, få en liten pratstund, fika här i caféet eller åka ut 

och mata änderna. En kvinna tycker att det är betydelsefullt att visa den boende att hon ser 

dem och att de inte bara passerar obemärkta utan att hon hejar på dem och frågar hur det är. 

Så här säger en personal: 

Man behöver ta det lite försiktigt med att motivera, även om det är resultat man vill komma åt. Det 
är viktigt att vara sig själv. Det är människor som har levt ganska tuffa liv, men innan detta tuffa 
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livet har de levt kanonbra liv. Vissa har ägt företag, medan andra har varit lärare. Vi har haft 
rikemansbarn där livet bara gått snett för. Det är viktigt att möta dem med respekt, kärlek och vara 
glad för det lilla de gör utan att döma….var glad för det lilla de gör. Det är ett stort och krävande 
jobb…Det är ju inte lätt och det är mycket känslor inblandade.  
 

Två av de nyanställda berättade om vikten att de boende har förtroende för personalen för att 

kunna motivera dem och att det tar tid att bygga upp förtroende. Det är i den fasen dessa 

informanter befinner sig just nu. För att kunna lära känna männen och få i gång samtalen 

krävs det ett förtroende först. Det gör de genom att prata med de boende när de städar eller 

träffar på männen i byggnaden. Dock är det svårt att veta hur man ska vara mot varje enskild 

boende, menar en av dessa informanter. 

 En informant sade att de boende har olika former av problematik och därför kan inte alla 

motiveras på samma sätt, de behöver olika mycket stöd för att klara av vardagen:  

”Det finns ju så olika problematik med killarna, en del är väldigt självgående, en del behöver 

jättemycket stöd, och en del är där mittemellan, det är ju från att tvätta sina kläder till att sätta 

sig här och prata och sådana saker.” Två informanter berättade att all personal motiverar på 

olika sätt eftersom de har olika mål för sina boenden som de är kontaktpersoner för. Detta 

beror på att personalen utgår först och främst från individen och ser vad han eller hon behöver 

just nu. En av dessa två informanter framhävde även att personalen har liknande 

utgångspunkter i sitt motivationsarbete, vilket är deras samtalsmetod, MI (motiverande 

samtal, se Tidigare forskning), men att det trots detta sker på olika sätt: 

Vissa av personalen tycker att ”jag motiverar honom genom att sitta och ställa frågor som:  vad 
tycker du? hur går det för dig?” Men jag tycker tvärtom: ”vi kan ju vara där uppe och städa. Så 
sitter jag bredvid medan han sitter och röker, vilket jag tycker är jobbigt, men ändå kunna sitta där 
och få fram massa saker.” Men jag tror nog att alla har sitt sätt att nå fram till killarna, även om vi 
följer MI manualen så blir det lite på olika sätt.  

 

Två ur personalen menade att flera av de boende är trötta på samtal eller sönderpratade. Flera 

av de boende har lång erfarenhet av samtal hos psykologer och socialsekreterare som vill ge 

råd. De boende har då ständigt fått upprepa sin livsberättelse för dessa personer. Det är viktigt 

för dessa två personer att istället ta det lite sakta med motivationssamtalen för dessa boende 

och istället fokusera på en mer avslappnad inställning där en de inte utgår från ett papper med 

färdiga frågor.   

 Ytterligare två andra informanter betonade att det är viktigt att lyssna på de boende, att 

försöka möta männen där de är just nu och utgå ifrån detta när de motiverar dem. ”Det finns 

en orsak varför de har hamnat här. Och då kan det vara så känsligt så jag brukar ofta när de 

kommer låta dem prata... vara tyst och sen liksom försöka formulera en fråga utifrån vad de 

har sagt”.  
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 De tre anställda som själva har egen erfarenhet av missbruk eller som anhörig berättade alla 

att de försöker dela med sig av sina erfarenheter av missbruk. Två av dessa berättade även att 

de kan föregå med gott exempel och visa på att det är möjligt att sluta med sitt missbruk. En 

av dessa informanter berättade om att han/hon använder sig själv som redskap i samtalen och 

berättar om sin egen historia: 

  
Jag är ärlig och öppen när folk frågar mig. Samtidig som jag är ganska tydlig med att betona att det 
funkat för mig... så här har jag gjort. Istället för att gå fram och säga så här ska du göra... då kan 
man förstå att man kan framstå som besserwisser. Jag vill visa dem att de här bitarna har jag 
använt... kanske man kan göra någonting annat. 

 

En av de informanter som arbetat en längre tid på Värtahemmet förklarar att ett av hennes sätt 

att motivera är att provocera fram något hos den boende, som att säga ”Det här klarar du 

aldrig av” och få den boende riktigt förbannad så att denne ska bevisa att det faktiskt går. Att 

använda sin ilska som redskap till en förändring är inte möjligt för henne att göra mot alla 

boende, en del måste hon gå lite varsammare fram med. ”Och det är ju svårt att veta när man 

kan göra vilket. Men ilskan är en bra sak att använda”. 

 

Analys av hur motivationsarbetet fungerar 

Av intervjuerna framkom det att det motivationsarbete som personal främst bedriver är att ge 

den boende en värdefull vardag samt att ge individen möjlighet att förändra sig själv, även om 

det innebär ett steg i taget. Detta kan vi relatera till den humanistiska psykologin som menar 

att en individ behöver få utvecklas i en positiv och utvecklande miljö för att dennes goda sidor 

ska komma fram (Karlsson 2007, s.109). En informant menade att flera av de boende har levt 

ett tufft liv och att de främst behöver någon som visar dem respekt och kärlek och inte 

personal som förväntar sig stora resultat hos individen. Samtidigt som personalen vill se de 

boende bli friska och nyktra är flera medvetna om att det är ett långsiktigt mål som inte är så 

lätt att nå för många av männen. Av denna anledning tar de en dag i taget och skapar en 

relation till de boende genom att visa att männen är betydelsefulla och umgås genom 

vardagliga aktiviteter.  

Det finns forskning som visar på att människors missbruk påverkas till stor del av deras 

levnadsomständigheter och själva livsmiljön (Blomqvist 2001). Samtidigt kan bland annat 

sociala nätverk spela en roll i att avbryta ett missbruk (Blomqvist m.fl., 2007). Det tyder på att 

Värtahemmet kan vara en hjälp till att den boende upphör med sitt missbruk genom de 

relationer med personalen som etableras. På samma gång kan närvaron av andra personer som 

lever i ett missbruk påverka den boende till att fortsätta med sitt missbruk. 
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En informant säger att det inte är ett lätt arbete med att motivera, eftersom det är känslor 

inblandade och det är precis vad Karlsson skriver om, nämligen att motivation är starkt 

förknippat med känslor. Det väcks känslor både när en individ lyckas och misslyckas att 

uppnå ett mål (Karlsson 2007, s. 393). 

De två nyanställda inom verksamheten beskrev att deras arbete så här i början var att skapa 

förtroende hos de boende för att så småningom kunna ha mer samtal. Som vi skrev i studiens 

inledning så finns det en idé om att relationen mellan klient och personal är utgångspunkten i 

ett motivationsarbete (Revstedt 2002, s. 95). Utan ett förtroende är det inte lätt att skapa en 

relation. 

Några ur personalen förklarade att motivationsarbetet som de bedriver är svårt att redogöra 

för eftersom det skiljer sig åt beroende på vilken individ det handlar om. De menar att alla 

befinner sig på olika nivåer av vad de klarar av och att det är viktigt att utgå ifrån den 

individuella förmågan när de ger männen sitt stöd. Det kan vara så att dessa män befinner sig 

på olika steg inom den så kallade behovstrappan som Maslow talar om (Karlsson 2007, 

s.109). Några av männen har störst behov av att bara fysiologiskt överleva genom att klara av 

dagen, såsom att få i sig mat, ha tak över huvudet och några andra män får redan dessa behov 

tillgodosedda och upplever då större behov av att samtala med personalen. Utifrån detta 

resonemang är det betydelsefullt att personalen utgår ifrån individens behov och ger männen 

möjligheter att fylla dessa behov för att kunna gå vidare till en högre behovsnivå.  

Personalen har en arbetsmetod som kallas för MI (se tidigare forskning och teori), vilket 

fem av informanterna har en kortare utbildning i. En av de intervjuade personerna 

problematiserade denna metod och menade att den inte fungerar för henne att använda. Hon 

ansåg metoden vara för strukturerad och att hon istället utgick ifrån den vardagliga kontakten 

med den boende för att skapa tillfällen för samtal. På liknande sätt förklarade två informanter 

att metoden inte var lämplig att använda på de män som var sönderpratade, vilket många av 

dessa boende ansågs vara. I våra studier av tidigare forskning har vi funnit att MI som metod 

är använd både inom missbrukarvården (Billinger 2009, s.168) och för att hjälpa hemlösa 

människor till att få eget boende (McGraw m.fl., 2010). Att en del av informanterna inte anser 

MI vara en användbar metod i deras arbete kan bero på att de boende redan tagit del av 

liknande samtals metoder.  

En annan tänkbar förklaring eller delförklaring är att personalen på Värtahemmet inte fått 

de resurser och uppmuntran som är nödvändiga för att genomföra MI fullt ut. Enligt CICH 

projektet i USA så behövdes det fler utbildnings dagar inom MI för att kunna bli skicklig på 

de kunskaper som krävs samt att hela teamet genomgår utbildningen för att uppnå största 
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resultat (McGraw m.fl., 2010, s. 197). Möjligtvis skulle en utbildning för Värtahemmets 

personal inom ACT (en arbetsmodell för behandling och stöd till personer med samsjuklighet 

av både psykisk sjukdom och missbruk) kunna komplettera MI som det har gjorts i ett 

samarbetsprojekt där båda modeller användes parallellt (McGraw m.fl., 2010).  

Flera utav personalen använde sig av MI i deras samtal med de boende. En utav 

informanterna redogjorde för hur hon brukar gå till väga i sina samtal med de boende, hon var 

tyst och lyssnade på de boende för att sedan använda deras egna ord i sina frågor till den 

boende. Detta är ett exempel på hur MI kan användas i praktiken. 

 

Boendetrappan 

Fem av våra åtta informanter gav konkreta exempel på män som fått flytta upp i den så 

kallade boendetrappan, antingen upp till den drogfria avdelningen eller till en 

träningslägenhet (se Bakgrund). Tre av dessa informanter berättade även hur de själva kunnat 

vara med och stöttat männen till en flyttning. En av personalen använde lite provokation som 

bland annat hjälpte till att få en man att ta steget att bo i egen lägenhet. Idag har den mannen 

kvar sin bostad, dock lever han inte nyktert. En annan personal förklarade hur hon praktiskt 

hjälpte till med flyttkartongerna när mannen var osäker på om han skulle klara av att bo på 

den drogfria avdelningen. Hennes beslutsamhet att han skulle klara av detta fick honom 

motiverad och tro att det skulle fungera. Den tredje personalens insats var att helt enkelt 

finnas där för en man som var nära döden på grund av sitt missbruk, hjälpa honom till 

sjukhuset och uppmuntra honom med orden: ”snart är krisen över”. Denna man är idag nykter 

och har bott på den drogfria avdelningen i ett år.  

Det är männen själva som gör jobbet när de får möjlighet att flytta upp till ett mer 

självständigt boende, menar en informant, och att personalen bara får vara deltaktiga i detta. 

Ytterligare en informant påpekar det med orden:  

Ju mer en man tar steget framåt desto mer fungerar vi som en kontaktperson för honom som 
uppmuntrar: ”men kanonbra!”. Så ringer vi till socialsekreterarna och säger att han är jätteduktig, 
att han lyckas med det här. Så pratar vi och klappar honom på axlarna, då blir han glad och vill 
verkligen ut i samhället och få sin egen lägenhet. 
 

Samma informant berättar även att när hon träffar männen som fått flytta in i en lägenhet så 

märks det att de är stolta: ”Och det är ju klart att när de flyttar till lägenheten så märker de att, 

de går ju lite rakare i ryggen, de är annorlunda än alla andra, de har lyckats, så att bara det tror 

jag lyfter upp.” En annan av våra informanter tror att vissa av männen på boendet kan se 

boendetrappan som en möjlighet att få en egen lägenhet, men att alla boende inte gör det. 

Denna informant och en annan ur personalen problematiserar boendetrappan, det är inte 
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enbart positivt med denna boendeform. De säger att när männen kommer till den drogfria 

avdelningen eller till en träningslägenhet kan männen bli mer ensamma, eftersom det bor färre 

personer där. Det blir svårare att hålla sig ifrån missbruket, dels på grund av ensamheten, men 

även för att det inte finns personal på samma sätt i träningslägenheten som kan kontrollera 

individens missbruk. Så här säger en av informanterna: 

 
Den svåraste biten är att när de flyttar därifrån upp till hit är att när de blir ensamma, när de inte får 
komma ner hit. Då blir de så ensamma, det är väl det som sätter igång att de kanske börjar 
dricka… Ja, där har vi ett problem. Att de har svårt att skilja sig från oss, för de har blivit för 
institutionaliserade här, så ska de bli plötsligt ensamma och sköta sin egen mat här uppe.  

 

Sedan, säger en personal, finns det de personer som inte vill flytta ifrån stödboendet på grund 

av att de vill inte bli nykterister, vilket är ett krav på drogfria avdelningen, utan de vill kunna 

dricka några gånger per år. Alla har inte alkoholproblem som bor på Värtahemmet. En av 

intervjupersonerna säger att: ”Vi kan inte räkna med att alla blir nykterister. Alla andra ute i 

samhället är inte nykterister. Så det är ingen lätt sak idag.” 

 En annan problematik som dessa två informanter ser med boendetrappan är att flera av de 

boende får återfall och hamnar på ruta ett igen, båda anser att det ändå är rätt att låta männen 

få prova på att klättra i boendetrappan: 

Men de måste ju få chansen också, se om det går. Jag tycker de kan ju misslyckas flera gånger och 
sen kanske femte gången kanske går bättre. Så det är många som har kommit om och om igen. Det 
finns flera som har kommit hit upp och sen har de kommit tillbaka. Det är en kille som gått hela 
vägen och sen är han tillbaka hit, på första steget. 

 

 

Analys av boendetrappan 

Både den anställde som genom sin praktiska hjälp och beslutsamhet om att en man skulle 

klara av att flytta till nästa boendesteg samt den personal som uppmuntrade en mycket sjuk 

man kan tolkas som att de försökte övertyga de boende att det fanns hopp. De fungerade som 

vikarierande hopp (Melin, Näsholm 1998, s. 186) för dessa män, där den ena upplevde sin 

oförmåga att klara av ett självständigt boende och den andra nästan dog på grund av sitt 

missbruk.  

 När de boende tar steg framåt finns personalen med genom att ge beröm och sporra 

individen att fortsätta i denna process. Detta motivationsarbete kan relateras till det steg i 

behovstrappan som handlar om behov av uppskattning, att uppnå saker och ting, vara duktig 

och så vidare (Bunkholdt 2004, s. 251-252). Själva trappstegsboendet skulle kunna hamna 

under detta steg i behovspyramiden, nämligen att den fungerar som en motivation till att 

uppnå ett mer och mer självständigt boende. Boendetrappan är inriktad på att hemlösa 
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personer ska lära sig att bo genom att successivt komma till högre boendeformer 

(Socialstyrelsen 2009). En av våra intervjupersoner beskrev hur stolta många av de boende 

blir när de får visa upp sin nya lägenhet. En annan informant anser att trappstegsboendet 

fungerar som en morot till att ordna en egen lägenhet för några av de boende, dock inte för 

alla.  

En av nackdelarna med denna boendeform är den ensamhet som flera personer kan 

uppleva när de lyckats få en träningslägenhet eller komma till den drogfria avdelningen. På 

dessa boenden finns inte de sociala relationerna kvar på samma sätt som på stödboendet. En 

möjlig förklaring till detta problem skulle kunna tolkas utifrån Maslows behovstrappa, där 

behovet av kärlek är mer grundläggande än behovet av uppskattning och uppnå saker. Dessa 

män som upplever ensamhet har möjligen ett behov av gemenskap som inte blivit tillfredställt 

och stannar därför kvar på denna behovsnivå (Bunkholdt 2004, s. 251-252). Samtidigt är 

behovet av kärlek och tillhörighet ett så kallat bristbehov som kan mättas, men som ständigt 

måste fyllas på när behovet dyker upp på nytt. Av denna anledning behöver alla människor 

inklusive de män som bor på Värtahemmet ett socialt nätverk omkring sig. När de inte längre 

får tillgång till sina sociala kontakter från det tidigare boendet blir resultatet att de inte kan gå 

vidare till att fylla andra mänskliga behov såsom behov av uppskattning, kognitiva behov, 

estetiska behov och slutligen självförverkligande (Karlsson 2007, s.). Även tidigare forskning 

hävdar att det är av stor betydelse att ha fungerande sociala nätverk för att avbryta ett 

missbruk (Blomqvist m.fl., 2007). Frivilliga organisationer kan fungera som kompletterande 

socialt nätverk samt erbjuda människor sociala kontakter (Marie Nordfeldt (1994, s. 43-44). 

Inom Värtahemmet fungerar de sociala kontakterna bäst på stödboendet där personalen vistas 

mest och där det finns flera boenden. Det sociala kontaktnätet minskar av när männen 

kommer upp till den drogfria avdelningen och till träningslägenheterna. Det finns alltså ett 

dilemma i denna situation som två av informanterna pekar på. Männen behöver gemenskap 

med andra personer, men behöver på samma gång bli mer oberoende gentemot den 

verksamhet som syftar till de boende ska kunna klara sig själva i framtiden. 

 

Personalens syn på sina erfarenheter 

Fem av intervjupersonerna som själva inte haft ett missbruk eller varit hemlösa tyckte det 

kunde vara en fördel att arbeta på Värtahemmet om man själv hade en sådan bakgrund som de 

boende. Två av dessa personer sade också att man som nyanställd inte kan komma helt utan 

erfarenheter av denna målgrupp. ”Just att kunna göra bedömning för det är inte så lätt i 
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början. För de är duktiga att manipulera de här killarna... väldigt duktiga som till exempel när 

de vill ha mer mediciner.”  

 Fördelen med kollegor som har en missbruksbakgrund är att de får en annan sorts kontakt 

med männen ”för de vet precis vad det handlar om”, beskrev en kvinna som själv inte hade en 

sådan erfarenhet. En annan fördel var att dessa personer kan se vad en person har tagit för 

droger, vilket hon själv inte kunde avgöra. Hon kunde även se en nackdel för dessa kollegor, 

att det blir jobbigt för dem själva att befinna sig i en sådan miljö som Värtahemmet, att det 

skulle bli svårare för dessa kollegor att hålla sig fri från sitt missbruk. En annan kvinna kan se 

styrkan hos denna personalgrupp då de kan identifiera sig med männen:  

 
Jag vet inte hur det känns att vara hemlös, till exempel att vandra runt. Men den personen som har 
gått igenom detta har en annan känsla, en annan förståelse. Han eller hon kanske koncentrerar sig 
mer på personen ifråga. Jag kanske mer tänker på: Oj, vad stökigt det är här och glömma killen, att 
det inte är städat i hans rum. Men människan som har gått igenom något liknande kanske tycker 
att: Nej, men det är något annat som är viktigt. Så att det är klart om man har fått uppleva det så 
känner du på ett helt annat sätt, det är självklart. 

 

Det viktigaste är att personalen har respekt för de boende, tycker om människor och att arbeta 

med dem samt att visa intresse för de boende, ansåg tre informanter. Två ur personalen som 

arbetat på verksamheten under flera år kunde peka på att de lärt sig mycket genom 

arbetslivserfarenheten. Genom sitt arbete har en person fått självlärda kunskaper om hur hon 

ska förhålla sig till de boende, kunskaper som hon sedan fått bekräftat på intern utbildning. 

Hon berättar även hur roligt det kan vara att se nya kollegor som drar igång nya aktiviteter för 

de boende: ”Ja, visst gör du det så, säger vi. Sen tar det inte så lång tid: Det gick inte. Nej, vi 

vet, säger vi.” Samtidigt ska man inte ge upp för någon gång kanske en viss aktivitet kan 

hjälpa någon, sade hon vidare. 

 Den andra informanten upplever sig ha blivit starkare som person: 

 
Jag kan möta killarna, jag kan vara lite så här att jag med en bestämd ton säger: ”Nej, så där kan du 
inte göra!” Så skulle jag aldrig ens komma på tanken att göra för många år sedan, jag skulle vara 
jätterädd, nej men nu kan jag vara, jag känner mig mogen när jag sitter och pratar med dem, det 
blir inte bara flummigt, jag kan verkligen gå djupt och prata med dem. 

 

De tre informanterna som själva har en bakgrund av missbruk eller som anhörig kan se sina 

erfarenheter av det som en styrka i deras dagliga arbete med de boende. De kan dela med sig 

av det de har varit med om och vad som har hjälpt dem. En utav dessa personer 

problematiserar dock sin erfarenhet med att han kan vara ”pain in the ass” för de boende och 

att han måste lära sig att vara tyst ibland. Han uttrycker att han ofta kan veta hur männen har 

det: ” En missbrukare kan aldrig lura en annan missbrukare”. En annan av dessa tre 
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informanter anser att personal som inte haft deras bakgrund av missbruk ändå kan ha en vid 

syn och förståelse samt göra ett bra arbete. 

 

Analys av personalens syn på sina erfarenheter 

Flera intervjupersoner delar en gemensam uppfattning om att en person som har gått igenom 

liknande erfarenheter som de boende har en större förståelse för den boende och kan skapa en 

bättre kontakt med dessa. Vi har reflekterat över om det verkligen förhåller sig på detta sätt 

eller om denna uppfattning är något som anses stämma hos informanterna för att det verkar 

övertygande. Vad våra informanter sade så hade två av dem själva varit missbrukare, dock 

nämnde de inget om att vara hemlösa. Kan en person som har varit i ett missbruk även förstå 

vad en hemlös person går igenom? Även om en före detta hemlös person skulle arbeta på 

Värtahemmet är det inte möjligt för denna person att precis förstå en av de boendes 

erfarenheter just på grund av att de inte har exakt samma upplevelser.  

En annan föreställning som vi har funderat på handlar om personalens syn på 

droganvändningen hos männen på Värtahemmet. Att veta vilken drog en person har tagit 

genom att se på personens beteende är något som några informanter menar att vissa ur 

personalen kan avgöra. Det finns en hel mängd av olika sorters droger och vi ställer oss 

frågande till om det kan vara möjligt för någon människa att komma fram till en exakt drog 

och möjligtvis kombination av droger som personen tagit. Vi har inte funnit någon litteratur 

som vi kan koppla till dessa analyser. 

Den bästa kombinationen hos motivationsarbetare är kunskaper och personlig lämplighet för 

att kunna bedriva ett gott motivationsarbete (Revstedt 2002, s. 127). Den personliga 

erfarenheten av ett liknande liv som klienten är alltså inte lika betydelsefullt i detta arbete. Vi 

är dock medvetna om att vissa kunskaper kan en individ ha skaffat sig under sin tid som 

exempelvis missbrukare eller hemlös, kunskaper behöver inte endast fås genom studier.  

Den personliga lämpligheten innebär att motivationsarbetaren bland annat har tillgång till 

sex attityder (se tidigare forskning och teori). En utav dessa är förståelse, att kunna visa 

klienten att man förstår hur denne känner sig (Revstedt 2002, s. 96-104, s. 218). En förståelse 

innebär alltså inte att personalen vet precis vad klienten går igenom. Att som 

motivationsarbetare ärligt visa att denne förstår att klienten mår dåligt och går igenom en tuff 

period kan vara ett sätt att visa på förståelse. Det är inte enbart en grupp av personal som levt 

ett liknande liv som sina klienter som kan visa på en sådan förståelse. 

 En informant visar på ett motsägelsefullt resonemang när hon menar att nya aktiviteter för 

de boende inte kommer att kunna gå att genomföra som ny personal sätter igång med. Sedan 
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påstår hon att det är viktigt att aldrig ge upp med nya aktiviteter för någon gång kanske det 

fungerar för någon boende. Denna kvinna upplever möjligen en ambivalens i sitt arbete 

mellan vad hon har för egna erfarenheter av de boendes deltagande i de olika aktiviteterna och 

med hennes önskan att någon aktivitet ska fungera som motivation till en förändring för 

någon av de boende på Värtahemmet.  

 

Viktiga egenskaper och inställningar hos personalen 

Att som personal visa respekt och att ha respekt för de boende är mycket viktigt, berättade tre 

anställda. Två personer ansåg att vara konsekvent med regler och att hålla det man lovat är 

betydelsefulla egenskaper. Här är några citat från fem informanter om vad de såg som viktiga 

egenskaper och inställningar hos personalen:  

Kvinna:” Att ha erfarenheter av att man är olika, inte köra in någon i en mall det går inte.” 

Kvinna: ”Så jag tycker att man ska vara sig själv och göra sitt bästa med killarna… Är man 

sig själv… möt de med respekt, möt de med kärlek och var glad för det lilla de gör.” 

Man: ”Visa respekt, ha tydliga regler. Vara respektful helt enkel och söka upp och samtala 

och fråga. Det tar tid och måste få ta tid.” 

Man: 
Föregå med ett gott exempel. Jag är väldig noga med att hålla tider och väldig noga med att hålla 
vad jag lovar. Det vinner jag största respekten på tror jag. Ska man få en människa att få tillit och 
motivation så kan jag inte köra akademiska kvarten eller inte komma.  

 

Man: ”Viktigt med mjuk personal som jobbar. Man kan inte vara hård och cynisk. Mjuk och 

ha medkänsla.” 

 

Analys av viktiga egenskaper och inställningar hos personalen 

Av intervjuerna att döma så har flera i personalgruppen en medvetenhet om att deras 

inställning och känslor till de boende spelar en viktig roll i motivationsarbetet. 

Flera av informanterna var överens om att visa männen respekt och kärlek var viktiga 

egenskaper i deras arbete med att motivera de boende och det kan relateras till det tredje 

behovet i behovstrappan som innebär att varje individ behöver bli älska, accepterad och få 

höra till (Bunkholdt 2004, s. 251-252). Kanhända är detta extra viktigt för en målgrupp som 

männen på Värtahemmet där få av dem har kvar sina tidigare familjer och vänner. Personalen 

på boendet blir istället några av de närmaste relationerna som dessa män har, speciellt för de 

män som stannar en längre tid. 

 Respekt kan jämföras med aktning, som är en utav de så kallade känsloattityderna som är 

värdefulla för en motivationsarbetare att äga. Det innebär bland annat att klienten har ett värde 
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oavsett sina handlingar och att visa klienten respekt för dennes känslor och upplevelser 

Personalen ska alltså vara de som visar respekt oavsett vad klienten ger för gensvar (Revstedt 

2002, s. 96-104, s. 218). Vi har en tanke att det ofta kan vara svårt för Värtahemmets personal 

att uttrycka aktning och respekt för männen på boendet. Vi utgår då ifrån att de flesta av 

männen är latent motiverade och sällan visar någon uppskattning inför personalens 

motivationsarbete. Istället måste personalen vara den person som ständigt ger och ger av 

respekt i relationen till männen.  

 Ett sätt att vinna respekt på är att hålla det han lovat, menar en intervjuperson. Det kan 

kopplas till en ytterligare känsloattityd nämligen ärlighet (Revstedt 2002, s. 96-104, s. 218). 

Det är viktigt att hålla det man sagt för att klienten ska få en tillit till personalen och kunna bli 

motiverad, menar samme informant. Ett annat uttryck för ärlighet är som en informant 

formulerar det som att vara sig själv, vilket Revstedt anser vara av avgörande betydelse för 

mötet med klienten (Revstedt 2002, s. 94). 

En annan attityd som framkommit i den empiriska redovisningen är även tilltro till 

klienten, vilket innebär att inte vara cynisk och tro att klienten inte kommer att åstadkomma 

någon förändring.  

 

 

Personalens syn på motivation 

Motivationens betydelse hos de boende 

Detta tema beskriver intervjupersonernas tankar kring och insikter om motivationens 

betydelse för den enskilde. Samtliga intervjupersoner talar om vikten av att de boende själva 

behöver vara motiverade till att förändra sin situation. En informant beskriver det på det här 

sättet:  

Den största förändring hos de boende måste börja hos de själva. Att de har motivation och.börjar 
försöka ta tag i sin situation. Och vi bör då ögonblickligen vara med och stötta. Någonting har hänt 
inom dem så att de har förändrats. De har bestämt sig, beslutat sig och tagit tag i saker.  

  

Materialet visar på att det finns bristande motivation bland de boende. En av informanterna 

beskriver den bristande motivationen så här: 

Tycker det är tragisk när flera har tappat sin motivation. Hänvisar allting till soc: ”alla andra ska ta 
hand om mig och jag struntar i hur det går”, då har man tappat motivationen. Och det ser man 
tyvärr ibland ganska kraftigt. Desto gladare blir man när det blir förändring. För vi får faktiskt se 
det ibland och då blir vi allihop jätte glada och pigga. För när de är motiverade så händer det 
någonting och det märks på dem som personer som till exempel personlig hygien, de kammar sig, 
rakar sig... ja... till och med luktar gått ibland.  
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Ett annat resonemang hos en informant handlade om hur bristen på motivation påverkar de 

vardagliga situationerna. Om männen inte känner sig motiverade att delta i aktiviteter så 

kommer de inte att delta. För att ha lite omväxling och förändra de vardagliga situationerna så 

finns det, som vi nämnt tidigare, olika aktiviteter: ”och då ska man skriva upp sig. Sen kan det 

hända att de skriver upp sig men kommer ändå inte. Det är svårt att göra något om de själva 

inte är med på det”. Informanten listar olika aktiviteter som de erbjuder och att det oftast inte 

handlar om svåra saker, utan som exempel att bara gå ut på en promenad. Även detta kräver 

en hel del motivation från den enskilde och: ”... då är inte motivationen så lång” menade 

informanten. 

 

Analys av motivationens betydelse hos de boende 

Som vi skrev tidigare i bakgrunden så finns det två dominerande orsaksförklaringar till 

hemlöshet. Ett individuellt perspektiv och ett mer strukturellt perspektiv. En informant 

berättar om att vissa av de boende tenderar att hänvisa allting till socialtjänsten istället för att 

själv ta ansvar för sitt liv. När en boende gör det kan det betyda att personen ser det som ett 

strukturellt problem och inte hans egen. Informanten däremot kanske har ett individuellt 

perspektiv på problemet. Därmed kan en missförstånd mellan den boende och personal 

uppstå. Tidigare forskning visar på att hemlöshet kan beskrivas som en sammansatt och 

komplicerad situation där såväl strukturella och individuella faktorer spelar roll (Knutagård & 

Swärd 2006, s.39). 

Personalen poängterar vikten av de boendes egen motivation. Motivation används av 

psykologer för att förklara hur inre faktorer påverkar människor att röra sig mot ett särskilt 

mål (Karlsson 2007, s. 393). Som våra intervjupersoner sade så är den boendes egen 

motivation viktig för att en förändring kan ske. En person som inte upplever 

någon drivkraft eller inspiration till handling karaktäriseras som omotiverad (Locke 2002, s. 

705).  Informanterna tar upp att många är omotiverade. Även en liten handling som att gå ut 

på promenad kräver en hel del motivation av den boende. 

 

En svår och varierad målgrupp 

Återkommande reflektioner hos flera av intervjupersonerna handlar om att målgruppen på 

Värtahemmet är varierad och komplex. Problematiken är olika och nivån där de befinner sig 

på skiljer sig åt helt individuellt. Vissa av de boende är motiverade att få en egen lägenhet, för 

andra att kunna bli drogfria och sedan för några är det bara att kunna klara av dagen och inte 
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bli sämre. Det är olika för olika boende med vad de klarar av och var i en motivations skala de 

befinner sig. 

 
Det är ju så olika för våra boende. Som för en kan det vara att få en lägenhet och sluta droga och 
en annan är liksom bara att klara sig den här dagen. Att man får motivation för det, liksom vara 
nykter den här dagen, att klara sig den här dagen och kanske göra det som han behöver göra idag. 

 

Samtliga intervjupersoner påpekade att de flesta har någon form av psykiatrisk diagnos vilket 

också påverkar motivationen. En anställd berättade att vissa av de boende kan ha 

dubbeldiagnoser eller till och med tredubbeldiagnoser. Denne person nämnde att det är viktigt 

att dessa boende får rätt medicin och att den blir rätt doserad: ”Då blir det lättare. Om det är 

något som händer med de psykiskt sjuka så blir de så otroligt trötta och likgiltiga.” 

Enligt en av informanterna så faller flera av männen tillbaka i sina gamla mönster av olika 

anledningar: 

 

Det är inte många som kommer upp, som lyckas. Det är många som man ser här som kommer 
tillbaka, som flyttar ut, sen åker till något annat hem, sen blir de utkastade därifrån och kommer 
tillbaka. Det är som ett snurrande hjul. Det är väldigt få som man ser stabila. Jag tror det är bra att 
det finns sådana här ställen som tar emot dem, just Värtahemmet. Vi har väldigt svåra killar som 
kanske aldrig kommer att få egna lägenheter, eller ett eget boende.  

 

Vidare finns de äldre hemlösa män som inte orkar flytta runt något mer: ”Vi har ju en som 

bott hos oss sedan 1994, så det är ganska lång tid. Han är 93 år nu...”. Andra boende är lite 

yngre som har ett arbete och strävar efter att flytta till en egen lägenhet ”... det är så olika... en 

del försöker att ordna bostad och jobb, andra klarar inte något av det utan kanske bara att ha 

mat för dagen...”.   

 

Analys av en svår och varierad målgrupp 

Motivationsnivån varierar bland de hemlösa som bor på Värtahemmet. Resultatet visar på att 

vissa har en hög grad av motivation och vill snabbt hitta lägenhet och jobb. Andra personer 

orkar inte göra detta på samma sätt. Deras motivation är att främst fylla sina fysiska behov 

såsom mat för dagen. Enligt Maslows behovstrappa så kan detta bero på att vissa befinner sig 

längre nere på behovs trappa än andra. Denna teori utgår ifrån att människan börjar med att 

tillfredställa sina fysiologiska behov av hunger och törst (Bunkholdt 2004, s. 251-252).  

Informanterna tar upp att problematiken är olika hos de boende och nivån där de befinner 

sig skiljer sig åt helt individuellt. Tidigare forskning visar också att människor inte bara har 

olika mängder, men också olika typer av motivation (Ryan 2000, s. 54).  Olika typer av 

motivation finns det säkert bland de boende då de är en heterogen grupp av människor. Inte 
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bara diagnos mässigt men även ålders skillnad påverkar vilken typ av motivation personen 

har. De varierar inte bara i grad av motivation men också i inriktningen på motivation. Som 

har tidigare nämnts så visar de flesta teorier om motivation på ett enhetligt fenomen om att 

motivation kan variera från väldigt lite motivation till att agera med stor motivation (a.a). 

 

När motivation uppstår 

Två informanter menade att motivation uppstår när det finns ett mål att sträva efter och för att 

kunna nå det målet behövs ett hopp om att det är möjligt att nå målet. Dessa informanter 

pratade om vikten att ha fattat ett beslut så att det finns en vilja bakom det hela. En av 

personalen berättade att det finns killar  som har kommit till Värtahemmet som redan har 

bestämt sig för att lyckas. Vidare säger en av dessa informanter att det är viktigt att den 

enskilde har tillit till det han ska förändras.   

Om jag inte finner tillit till någonting så kan jag inte förändras ett till positivt sätt. Tillit till dem i 
min omgivning och till de mål som jag har om jag ska förändra mig till något. Från att vara en 
missbrukare till en nykter person så måste jag ha en tillit till det jag ska förändra mig emot. Att lita 
på att det kan blir något bra. 

 

En tredje intervjuperson berättade att hon tror att varje person har en motivation någonstans 

långt inne och att det gäller bara att hitta den. Det gäller att hitta ” moroten” som sätter i gång 

hela processen menade en fjärde informant. Hon nämnde att motivation kan uppstå när det 

finns en attraktion, att de hittar något annat som är mer attraktivt än det liv de har nu.  

 En femte informant sade att det är väldigt individuellt hur motivation uppstår men att det 

kan vara till hjälp om personen får möjlighet att läka lite själv först genom: ”vila, vård och 

värme från omgivningen”. Det är inte alla som har en sjukdomsinsikt menade en sjätte 

intervjuperson: ”till exempel att en psykiskt sjuk person menar att de inte är psykiskt sjuk 

eller en alkoholist som inte är alkoholist enligt dem. Just att få en insikt om var man är 

någonstans och sen även att bygga upp självförtroendet och självkänslan.” Vidare menar den 

här informanten att det är viktigt att bygga upp självförtroendet och självkänslan genom att 

personen blir respekterad, sedd och behövd.  

En manlig anställd tog upp Gud och tron som en slags motivation till förändring. Han 

menade att Gud alltid stannar hos en person och hjälper till att kunna förlåta sig själv samt att 

ta bort skulden: ”Många är skuldbelagda. Allt har de förlorat på grund av missbruk: deras 

familj, relation till barn eller andra anhöriga. Och kanske vad hon/han ibland har gjort. Att 

kunna förlåta sig själv”.   
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Analys av när motivation uppstår 

Informanterna tar upp en hel del resonemang kring hur motivation kan uppstå som vi har 

kunnat läsa om i tidigare forskning och teori. Några av de anställda hade observerat genom 

tidigare erfarenhet att det fanns ett samband mellan motivation och mål. De menade att en 

förändring kunde ske snabbt när en boende hade ett mål att sträva efter. Detta talar även viss 

forskning om, nämligen att det finns ett samband mellan mål och motivation. När det finns ett 

mål så kan det leda till högre motivation, men det är inte målet i sig själv men 

svårighetsgraden av att nå målet som har en påverkan (Locke 2002, s. 705).  

Vidare beskrev en intervjuperson att varje person har en motivation någonstans långt inne 

och att det gäller bara att hitta den. Teorin om latent motivation går att koppla till det 

informanten sade. Latent motivation betyder att alla människor innerst inne är motiverade, 

men att den inte är synlig för omgivningen. Det finns ett mål hos alla att leva ett meningsfullt 

liv (Revstedt 2002, s. 43-44). Vidare liknas motivation med en morot som kan locka eller 

sätta igång en process.  

Somliga människor har gått igenom vissa saker som minskat deras tilltro till sina egna 

möjligheter att ordna upp problem och uppnå sina mål (Bunkholdt 2004, s. 261-262). En 

informant tar upp detta att om förändring ska kunna ske behövs tillit till omgivningen och till 

sig själv. Att lita på att det kan bli något bra och att målen är möjliga att nå. Erfarenheter av 

att inte kunna nå mål kan ha kommit under uppväxten eller senare i livet. En effekt av detta 

kan bli att individen ser sig själv som någon som aldrig lyckas och självbilden samt 

självkänslan blir alltmer förvrängd (Bunkholdt 2004, s. 261-262). Som en informant sade att 

det är väldigt individuellt hur motivation uppstår men att det kan vara till hjälp om personen 

får möjlighet att läka lite själv först genom: ”vila, vård och värme från omgivningen”.  En 

annan informant sade att det är viktigt att bygga upp självförtroendet och självkänslan. Vidare 

menade den här informanten att självkänslan kan byggas upp genom att personen blir 

respekterad, sedd och behövd. Teori visar på att om inte självkänslan byggs upp så verkar 

detta i sin tur negativt på individens drivkraft att aktivt arbeta med att lösa problem och ta 

emot utmaningar (Bunkholdt 2004, s. 261-262).  

 

Utomstående motivationsfaktorer 

Det är betydelsefullt med ett gott samarbete mellan läkare, socialsekreterare, öppen vård för 

att en förändring ska kunna ske anser tre av våra informanter. Alla har olika kontaktnät med 

dessa professionella personer, särskilt brett kontaktnät har de personer som har dubbel- eller 

tredubbel diagnoser. Det är viktigt för dessa informanter att försöka behålla detta kontaktnät 
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för den boende. Sedan finns det ibland även ett socialt nätverk av familj och några släktingar. 

Men det är inte alltid familj inverkar positivt för den boende: ”Men ibland kan det ju vara de 

som stjälper, de vill för mycket med personen och den är inte redo.” En annan personal 

berättar att det finns de boende som är helt utan någon kontakt med sin familj och han märker 

att de som har lite kontakt med sina släktingar har det bättre än de som inte har någon kontakt 

alls. De ensamma personerna som står utan någon kontakt med sina anhöriga kan ofta se 

Värtahemmet som sitt hem, berättar denne vidare.  

 Två av intervjupersonerna sade båda att krav från socialsekreterarens sida kunde leda till ett 

ställningsstagande hos männen att ändra på sin situation. Ett sådant krav var att en man inte 

fick komma onykter till Värtahemmet en gång till eftersom han hade förstört så många av sina 

boenden genom att komma onykter. Det blev en positiv effekt av detta ultimatum: ”En lördag 

ringer det på dörren och då står han spiknykter utanför dörren. Sedan tror jag inte han har haft 

något mer återfall faktiskt. Och han har också fått en egen lägenhet idag.” 

 Att få träffa sina barn kan vara en anledning för männen att börja sköta sitt boende och sluta 

sitt missbruk berättade två anställda. En kvinna gav ett exempel om en man som fått träffa sin 

son för första gången och det visade sig att de hade samma hobby. Det blev en vändning i 

hans liv. Sedan berättar hon om ytterligare en man:  

 
Han som flyttat till träningslägenheten, som har gjort ett enormt framsteg och flyttat. Och det 
gjorde han mer och mer tror jag inte bara för att vi uppmuntrade honom, utan det är för att han 
började träffa sina barn och de vill ju komma hit och hälsa på. Man såg verkligen glädjen i ögonen 
på honom: åh det ska bli kul om jag flyttar till lägenheten sen kanske jag får min egen lägenhet och 
då kan jag ha mina söner. 

 

Tre av informanterna tar upp medicinen som en viktig faktor till att männen blivit stabilare 

och får det lättare. Eftersom många av männen har någon psykisk sjukdom är det avgörande 

att de får rätt medicin och rätt dosering av den. Det var detta som hjälpte en boende speciellt 

att få ett fast boende, menade en informant, samtidigt som: ”att han fann sig här också tror 

jag… och sen fick känna tryggheten här. Jag tror att de kombinationerna gjorde det.”  

 Något som kan få en person att upphöra med sitt missbruk är att individen står i ett 

livsavgörande val mellan att antingen ta sig ur sitt missbruk eller att dö, menade tre 

informanter. De flesta vill leva trots allt, menade en informant. En av dessa informanter 

nämnde även att rädslan av att se en nära vän dö på grund av missbruk kunde ge personen 

motivation till egen förändring. En anställd som har en egen erfarenhet av droganvändning 

ansåg att om personen får några goda vänner, helt ny bekantskap eller andra intressen kunde 

det leda till att en motivation till förändring uppstår. Denne informant och ytterligare en 

person sade att en individ kan bli livsförvandlad genom att bli ”helad, omvänd och frälst”. 
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Analys av utomstående motivationsfaktorer 

Att ha goda sociala relationer där individen kan få kärlek och gemenskap har vi tidigare 

skrivit om som ett viktigt behov som varje människa har för att kunna förverkliga sig själv 

(Karlsson 2007, s.109). Det finns tydliga exempel på denna tankegång i intervjuerna, till 

exempel där de boendes barn har varit betydelsefulla för männens drivkraft att ordna eget 

boende och bli nykter. Att flertalet av männen på boendet förlorat tidigare relationer till familj 

och vänner kan bero på att männen haft ett längre pågående missbruk och eventuellt även 

psykiska problem som varit svåra för de närstående att hantera. Som en informant påpekar 

kan familjen ibland vara den som stjälper den boende genom att vilja hjälpa honom när han 

inte är redo. Dessa boende kunde i dessa situationer ha varit latent motiverade och genom sitt 

beteende gjort sina närstående besvikna genom att ha fortsatt levt ett destruktivt liv. Männen 

har saknat en tilltro till sina egna förmågor att ordna upp problem och nå sina mål (Bunkholdt 

2004, s. 261-262). 

Som vi skrev tidigare (se bakgrund) var det 23 % av alla hemlösa män som hade både 

missbruks problem och psykiska problem (Socialstyrelsen 2006) och detta är något som även 

flera av de boende på Värtahemmet har. Därför är det förståeligt när tre av informanterna 

säger att ett samarbete mellan olika professionella aktörer såsom läkare, socialsekreterare och 

öppen vård är av stor betydelse för individens tillfrisknande och väg ut till eget boende. Det 

skulle vara intressant att kolla på tidigare forskning på hur samarbetet mellan olika aktörer 

fungerar för att stödja den hemlösa personen som lider av dubbeldiagnoser. Tyvärr har vi inte 

haft tiden att undersöka detta forskningsområde också.  

Att det för några av de boende med psykiska problem har hjälpt att få eget boende tack 

vare rätt medicin tyder på att hemlöshetens orsaker inte endast är strukturella. Hemlöshet 

beskrivs faktiskt som en sammansatt och komplicerad situation där såväl strukturella och 

individuella faktorer är spelar roll (Swärd 2006, s. 39). 

 

Personalens egen motivation i arbetet 

Personalens motivation till att arbeta på Värtahemmet 

Varje informant har sin bakgrund och personliga motivation till varför de valde att börja 

arbeta på Värtahemmet. Men det fanns tre informanter som svarade liknande, medan de andra 

svarade mer annorlunda. Sedan finns det en mer allmän eller övergripande motivation för att 

arbeta med hemlösa, som de hade gemensamt.  
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För en var det att kunna fatta beslut då hon var ensam inom medicin och medicinskt 

ansvarig. Hon hade arbetat utomlands i många år och var därför van att behöva ta ansvar och 

fatta beslut själv: ”Det är mycket och det är ett stort ansvar men jag gillar utmaningar.” För en 

annan informant som arbetar på Värtahemmet deltid gav det mening att vara till för 

människor som är socialt utsatta samt att kunna tjäna lite extra pengar. En tredje informant 

hade alltid velat jobba med människor även om det kanske inte var med hemlösa män från 

början. Det hade ingen direkt betydelse var hon hade hamnat så länge det innebar ett arbete 

med människor. Hennes drivkraft eller motivation var kärleken för människor trots det 

krävande arbetet som hon hade:  

Det är som sagt tungt arbete, det är tungt att jobba med människor överhuvudtaget. Det är mycket 
känslor inblandade. Men jag känner att jag ser mig inte jobba någon annanstans eller med något 
annat, utan med människor. Det är kärleken för människor alltså helt enkelt. Det är det som håller 
mig fast här. 

 

De tre informanter som själva hade egen erfarenhet av missbruk eller som anhörig berättade 

att de var intresserade av att arbeta med missbrukare. Två av dessa hade arbetat med 

missbrukare tidigare på behandlingshem respektive för privat arbetsgivare.  De trivdes bra 

med den här typen av socialt arbete. En av dem sa att han inte ville att dessa killar  skulle 

behöva gå igenom samma sak/elände som han själv hade upplevt. Han berättade att det som 

motiverade honom var:  

Dels att jag har helt underbara kollegor och helt underbara killar... för mig är det egentligen inget 
jobb men en livsstil. Även fast jag inte tjänstgör på schema så kör jag lite ideellt arbete och 
kommer in på min fritid och kan åka ut och göra någonting med killarna. För mig är det jätte kul! 

 

Ytterligare två andra informanter hade andra orsaker till varför de sökte sig till Värtahemmet. 

Den ena ville arbeta inom kristen verksamhet och helst inom sådan organisation som 

Frälsningsarmén. En annan orsak var också att ” varje dag är inte sig lik, en dag kanske jag 

ska ringa till soc och en annan dag ska jag kanske städa och en dag kanske jag ska ut och 

hämta något...” För den andre informanten var det ett tillfälligt jobb för att ha någonting att 

göra på dagarna tills hon hittade ett annat jobb som hon är utbildad för.  

Även om informanternas personliga motivation till att jobba inom verksamheten skiljde sig 

åt så fanns det ändå en gemensam motivation, att de boenden skulle kunna få en egen 

lägenhet. 

För mig... för de flesta av mina kollegor är det att alla ska kunna komma ut till egen lägenhet. Jag 
är väldigt tydlig med det när folk frågar. Senast igår fick jag frågan av en av killarna varför jag 
jobbar med det här och till vilken nytta. Jag förklarade för honom att mitt mål är att 100 % av de 
som flyttar in här ska klara av att flytta till egen lägenhet och bo på det sättet. Det är målet jag 
jobbar efter, men jag vet att det är praktiskt omöjligt att uppnå det målet med 100% av olika skäl. 
Men mitt mål och högsta önskan är att det ska förbli på det sättet. Att alla människor är värda att 
ha en egen dörr att stänga om sig. 
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De flesta av informanterna kunde tänka sig fortsätta arbeta på Värtahemmet en längre tid. En 

informant tänkte jobba tills hon gick i pension, vilket var snart. Hon trivdes väldigt bra. ”Och 

skulle jag inte trivas så skulle jag inte åka hit eftersom det är så lång väg att resa för mig och 

jag har blivit erbjuden andra jobb närmare där jag bor. Jag trivs på det här sättet att arbeta.” 

Men det fanns två informanter som kände att det var tid att göra någonting annat. För en var 

det bekvämlighet som fick henne att stanna: ”Egentligen är det dags att göra något annat, men 

olika situationer i livet är inte så enkla”. Den andre informanten tyckte inte att ingen anställd 

ska stanna för länge på en verksamhet som Värtahemmet och att det var bra att gå vidare för 

att det fanns en risk att bli avtrubbad: ”... man får inga nya vinklar och sådana saker. Man kan 

ju gå till ett visst mönster och sen ser man inte det. Om man kommer utifrån så ser man lättare 

och så är det bra om det kommer in nya, nya funderingar, nya åsikter och sådana saker.” 

 

Analys på personalens motivation till att arbeta på Värtahemmet 

Det finns en tydlig koppling mellan vår empiri och tidigare forskning kring socialarbetarens 

motivation. Sarah Wendt (2011) som forskar inom socialt arbete kom fram till att vissa 

faktorer var viktiga för att kunna trivas och inte bara överleva som socialarbetare. Vår första 

informant berättade att hon tyckte om utmaningar. Forskningen bekräftar just detta om att 

tycka om utmaningar är en av de viktiga faktorer för att en socialarbetare kan trivas i svåra 

verksamhetsområden. En annan informant tyckte om de varierade arbetsuppgifter och att 

ingen dag är densamme. Variation i arbetet är ett av de exempel på utmaning (Wendt 2011, s. 

324-325).  

Flera informanter tog upp kärleken och intresset för att arbeta med människor var en 

motivation för dem. Detta kan kopplas till att man bryr sig om människor och har en vilja att 

göra en skillnad i människors liv (Wendt 2011, s. 324-325). För en annan informant var det 

viktigt att arbeta för en kristen organisation. Här kan den motiverande faktor vara ”en större 

orsak” som till exempel den kristna tron. Sarah Wendt (2011) skriver att kristna värderingar 

och övertygelser kan hjälpa en att klara av arbetet inom svåra verksamhetsområden (a.a).  

Även om informanternas bakgrund och personliga motivation till varför de valde att börja 

arbeta på Värtahemmet varierar så är det viktigast att de har motivation att arbeta.  

Det är av en avgörande betydelse för själva mötet med den boende hur mycket 

motivationsarbetaren själv är motiverad. Som Revstedt pekar på är det ett grundkrav för en 

motivationsarbetare att själv vara manifest motiverad, ”En blind kan inte leda en blind” 

(Revstedt 2002, s. 94).  
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Vad som får personalens motivation att öka  

För två informanter var det att de kände att de gjorde nytta och det märktes ”på att förtroendet 

ökade mer och mer”. En av dem berättade att fler och fler av de boende kommer för att få sitta 

och prata en stund. Då brukar hon släppa allt hon har att göra för att lyssna: ”Igår hade jag en 

som satt över en timme”. Även om hon då inte skulle hinna klart med allt som hon planerade 

att göra den dagen så kändes detta meningsfullt berättade hon. ”Och det gör att man vill vara 

kvar... jag är glad att de kommer.”  

Den andre informanten planerade på väg till jobbet hur hon kunde vara till största nytta för 

en boende under dagen. Att hjälpa en boende med något för att sedan kunna uppfylla det 

innan hon går hem för dagen ökade hennes egen motivation. Hennes motivation blev även till 

någon slags motivation för den boende, beskrev hon vidare. Känslan av att kunna lyckas 

genomföra något tillsammans med en boende gjorde henne starkare: ”...där lyckades jag..... 

jag kan prova det här med någon annan imorgon också eller nästa vecka.” 

För samtliga informanterna så var det en kick när de såg ett framsteg hos den boende. Det 

kunde driva dem hur länge som helst när en boende lyckats gå vidare med sitt liv. Ett exempel 

som en av personalen berättade om var en man som fick hjälp av denne att flytta till den 

drogfria avdelningen. Mannen började själv packa ihop sina saker när han märkte att han 

kontaktperson trodde att han skulle klara av ett nytt boende. Boendet fungerade och han fick 

komma till en träningslägenhet. Precis innan vår intervju fick denne informant ett samtal från 

mannen. Han ringde för att berätta att han hade flyttat till en fin lägenhet och fått ett 

förstahands kontrakt. ”Det är fantastiskt... han ringde idag för att säga att han just skrivit på 

kontraktet” berättar vår informant med tårar i ögonen.   

Det är sådana saker som ”när man ser att det händer något med personen” som gör att 

personalen vill arbeta vidare, sade en informant. Det kan räcka med att någon har duschat och 

luktar gott för att motivera personalen, men samtidigt finns det fall där boende inte blir bättre 

och det får personalen också leva med, menade en annan anställd.  

Det är just möten när det händer något mellan personal och boenden som motiverar några att 

fortsätta med arbetet. En av de nyare anställda i personal gruppen berättade hur han lyckades 

hjälpa en äldre man:  

 
Det var en äldre farbror... hans skägg hade växt så här stort och hans hår var så här... Så bestämde 
vi att jag skulle gå ner och duscha honom. Han skulle duscha och basta. Då tog jag och rakade 
honom och tog bort allt skägg och klippte honom. Han blev så himla glad. Han är en sådan som 
inte brukar säga så mycket.  Han var så glad den dagen. Så han gick upp och visade sig för 
personalen att han var nyklippt och hade rakat sig. 
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Jag blev jätte glad. För att jag kände att jag var med och gett honom glädje på något sätt. Det var 
väldigt kul. Det levde jag i flera dagar på. Det var jätte kul. De andra boende reagerade också 
positivt. De bara sa: ”hörru du...  vad fin du är!” De tyckte också att han såg så fin ut. Det är 
sådana mänskliga möten där det finns värme. 

 

En av våra intervjupersoner berättade om att de boende märker när någon i personal gruppen 

saknas. Hon beskrev att när hon hade varit ledig i två veckor sade en boende att han hade varit 

orolig över att hon varit borta och att hon kanske hade flyttat därifrån.  

 

Analys på vad som får personalens motivation att öka  

En informant berättade att hon hade olika mål för varje dag med vad hon ville hjälpa den 

boende med. Att kunna uppfylla det innan hon gick hem ökade hennes egen motivation. 

Hennes motivation blev även till någon slags motivation för den boende. Känslan av att kunna 

lyckas genomföra något tillsammans med en boende gjorde henne starkare. Definitionen för 

motivation om att sträva efter att leva ett så meningsfullt och självförverkligat liv som möjligt 

passar bra till denna informant. Denna strävan är sammanfattningen av människans innersta 

natur: att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv (Revstedt 2002, s.39).  

Vidare kan vi se att positiva förändringar i den boendes liv ökar personalens motivation.  

Personalen sade att de får en ”kick” när det går bra för de boende. Det blev till en stor 

uppmuntran när de såg en förändring i den boendes liv. En informant berättade med tårar i 

ögonen hur en boende hade fått en lägenhet precis samma dag som intervjuerna utfördes. 

Informantens mål för den boende hade därmed uppnåtts. Detta känslouttryck kan förklaras 

genom att titta på motivationsbegreppet som är nära förknippat med känslor. Motiverat 

beteende består mer eller mindre av starka känslor och känslor fungerar motiverande. När en 

individ uppnår ett mål väcks känslor (Karlsson 2007, s. 393). Personalen berättade att det 

fanns fall där personer inte lyckas och det måste personalen också leva med. På samma gång 

menar Karlsson (a.a.) att starka känslor också väcks när individen hindras att uppnå sitt mål.  

Personalen tar upp att när de får se att det händer någonting positivt med någon av männen 

blir det en drivkraft att jobba vidare. Det kan räcka med att någon har duschat och luktar gott 

för att motivera personalen. Här passar det bra att ta upp latent och manifest motivation. Det 

som motiverar personalen är när den osynliga motivationen blir synlig i personens handlingar 

(Revstedt 2002, s. 43-45). Att motivera en boende till att duscha kan innebära i detta 

sammanhang ett steg närmare till att göra den latenta motivationen manifest (Bunkholdt 2004, 

s. 262).  

En av de anställda berättade hur han lyckades hjälpa en äldre man som bor på 

Värtahemmet att duscha samt raka och klippa håret. Denna äldre man blev så glad att han gick 
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upp och visade sig för personalen och de andra boenden att han var nyklippt och hade rakat 

sig. Informanten blev glad av att ha lyckats ge den boende denna glädje. De andra boende 

reagerade också positivt. De tyckte också att den äldre mannen såg fin ut. Alltså kan detta 

vara ett exempel på att försöka stärka självkänslan och förändra mannens självbild (Bunkholdt 

2004, s. 261-262). 

 

Trons betydelse 

Fem utav åtta intervjupersoner svarade att den kristna tron var en motivation i deras arbete på 

frågan om tron spelade en roll som motivation till arbetet. Två informanter svarade både ja 

och nej på denna fråga. Den åttonde informanten svarade att tron inte hade någon direkt 

betydelse eller motivation i hennes arbete. 

 Den första informanten berättade att tron spelade absolut en roll i hennes arbete: ”Det är 

tron som bär mig. Dels att få se och höra så tragiska saker som har hänt... Jag är trygg i min 

tro”.  Hon berättar att när de boenden höjer sina röster och blir arga så kan hon ändå känna sig 

lugn. Hon nämnde att när hon ibland inte vet vilka beslut hon ska fatta så kan hon sucka en 

kort bön när hon är på väg för att möta en boende: ” då känner jag att jag är lugn och då 

tänker jag också klart. Jag vilar i min tro och det är en styrka.”  

En andre informant sade att tron var en stor anledning för honom att vilja arbeta med 

hemlösa: ”annars skulle jag inte vara här, då skulle jag satsa på något annat. Det är det som 

motiverar mig att vara här.” En tredje informant beskrev att tron hade betydelse för henne på 

så vis att: ” jag tror att alla människor har en mening, alla människor är älskade för den de är.” 

En fjärde informant sade att det är en fördel att ha en kristen tro när man jobbar på 

Frälsningsarmén eftersom det händer att de boende frågar personalen om de tror på Jesus. Han 

berättar att vissa av de boende är nyfikna på personalens tro och andra är det inte alls, ”men 

de har ju respekt.”  

En femte informant berättade att tron hade betydelse men att hon inte tänker så mycket på 

det eftersom hon lever med sin tro och att tro inte är så märkvärdigt. För henne är det 

budskapet om kärlek och att respektera sin nästa som är det centrala i hennes arbete. Hon 

menade även att det är viktigt att vara sig själv. Hon berättade att det är fler och fler som 

kommer ner till morgon andakten: ”en del står i dörröppningen och tittar. Jag brukar heja på 

dem då. För mig känns det viktigt att se alla, även om de kommer mitt i eller så. Jag brukar 

säga hej, kom och sätt dig, utan att göra en jätte stor grej utav det för då blir de nervösa. Det 

skulle jag också bli. ” 
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En sjätte person nämnde att hon inte är säker på om det är på grund av hennes tro eller 

hennes bakgrund som fick henne att arbeta med denna målgrupp. Det var svårt för henne att 

peka på bara en av dessa anledningar som ledde till hennes yrkesval. Hon beskrev sin 

bakgrund som anhörig till två personer som levde i missbruk och att deras situation hade 

förändrats när de blev troende.  

Den sjunde informanten som svarade ja och nej på trons betydelse för honom menade att 

ett kristet perspektiv är att behandla människor med respekt, ödmjukhet och vänlighet. Genom 

denna attityd vinner man mycket respekt från de boende. På samma gång menade han att 

oavsett om han hade tron eller inte hade han ändå arbetat med detta.  

Den åttonde och sista informanten svarade att tron inte hade någon betydelse i hennes 

arbete. Hon menade att alla vet om att hon är kristen och att hon kan spegla sin tro genom att 

göra bra saker. Hon sade att hon kunde lika gärna vara en ateist och tycka om människor.  

Analys på trons betydelse 

Den första informanten berättar hur viktig tron på Gud är för henne. Hon menar att hon 

känner sig trygg och lugn i hennes tro oavsett vad som händer runt omkring henne. Tron 

hjälper henne att hantera de tragiska saker som hon får se och höra. Berger & Luckmann 

skriver att tron hjälper oss förstå verkligheten samt ger en grund för identiteten. Därmed utgör 

tron ett av de viktigaste instrumenten för att främja begriplighet och lugn under kaos och 

förvirring (Berger & Luckmann 1998, s. 63).  

En annan informant tar upp att det är på grund av hans tro som han jobbar där annars skulle 

han göra någonting annat. Det kan visa på att han värdesätter det han gör. Att det generar 

värde och känns meningsfullt (Frankl 1993, s. 104). En annan intervju person tar upp att tron 

visade henne att alla människor har en mening och är älskade för den de är. Genom tron så Att 

alla människor har ett egenvärde är någonting som en annan informant tar upp. Hon menar att 

genom tron kan hon se att alla människor har en mening och är älskade. Eftersom mening 

förutsätter att något är värdefullt, så kan slutsatsen dras att människan är värdefull (a.a.).  

Två av informanterna tar upp vikten av att kunna vara sig själva. Att vara öppen med sin 

tro är en del av att vara sig själv.  Det är av en avgörande betydelse för själva mötet med 

klienten hur mycket motivationsarbetaren är sig själv och hans egna känslomässiga resurser. 

Grundkravet för en motivationsarbetare är att själv vara manifest motiverad (Revstedt 2002, s. 

94). Det är en fördel att själv ha tro när frågor kring tro dyker upp.  Att fler och fler kommer 

på den frivilliga morgonsamlingen kan visa på en längtan bland de boende att hitta meningen 

med livet. Eftersom fenomen som missbruk, aggression och depression beror på en känsla av 
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meningslöshet (Frankl 1993, s. 104).  För informanten handlar budskapet om kärlek och att 

respektera sin nästa. Två av de självförverkligande egenvärden är  gudstro och kärlek för att 

kunna leva ett gott liv (Erik Blennberger 2010, s. 131-150).  

Trons betydelse varierar bland personalen. Det visar på en ärlighet och en frihet att kunna 

tänka annorlunda. Även om alla i personalgruppen bekänner sig som kristna så tänker de olika 

kring trons betydelse i deras arbete. Men majoriteten menade ändå att tron gav dem 

motivation för att fortsätta det goda arbetet. I studien som gjordes i Australien så berättade 

deltagare att de var motiverade att fortsätta i sin omsorgsroll eftersom de ville göra en skillnad 

i människors liv och för ”en större orsak” som till exempel den kristna tron.  Alla dessa 

faktorer visade sig vara viktiga för att klara av att arbeta med socialt utsatta människor under 

en lång tid och även kunna trivas med sitt arbete (Wendt 2011, s. 324-325).  
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Slutdiskussion  

Det kan vara avgörande om personalen själv är manifest motiverad för att kunna ge den 

boende hopp och tilltro om att förändring är möjligt. Det har framkommit i studien att arbetet 

med latent motiverade människor kan vara en svår utmaning, eftersom en latent motiverad 

person inte visar med sina handlingar att han vill bli hjälpt och förändra sin situation. Vi 

förstår att inte vem som helst skulle klara av sådant arbete i längden där återfall är vanligt och 

resultat sällan blir synliga. Vi kunde dock inte uppleva att de som hade arbetat på 

Värtahemmet under än längre tid var mindre motiverade i sitt arbete än de ny anställda. Det 

som snarare framkom i intervjuerna var att de som trivdes med sitt arbete hade mer positiva 

erfarenheter av motivationsarbete, i jämförelse med de som gärna ville arbeta med något 

annat. Att vara manifest motiverad betyder bland annat att personen upplever sig ha flera 

valmöjligheter. En person som egentligen vill arbeta eller göra någoting annat, men som inte 

upplever sig ha den möjligheten skulle kunna anses som mindre manifest motiverade.  

Det var glädjande att höra att majoriteten av våra intervjupersoner trivdes och inte bara 

överlevde på sin arbetsplats. Detta kan leda till att personalen är motiverad att arbeta kvar och 

fortsätta bygga upp långvariga relationer till de boende. Som vi skrivit om tidigare är 

relationen mellan personal och boende en förutsättning i motivationsarbetet. På det sättet är 

det viktigt att personalen inte byts ut för ofta, samtidigt som vi också inser att ny personal kan 

föra med sig nya idéer till verksamheten. Vi anser att verksamheter ska få de resurser som är 

nödvändig för vidareutbildning av personalen. Både kunskap och personlig lämplighet är 

nämligen en viktig kombination för att personalen ska kunna utföra ett mer professionellt 

arbete.  

Motivationsarbete bland hemlösa kan pågå under lång tid, möjligen på grund av att många 

grundläggande behov såsom mat, trygghet och sociala relationer inte blir tillräckligt mättade 

för individen. Dessa behov kan behöva tillgodoses under en längre tid innan personen kan 

orka med en förändring i sin missbruks och boende situation. Inte minst viktigt är det att 

kunna bygga upp en tillistfull relation till klienten. 

Under vår studie framkom det att flera av de boende på Värtahemmet hade 

dubbeldiagnoser. De hade både problem med ett missbruk samt en eller flera psykiska 

sjukdomar. Det vore intressant att titta närmare på den forskning som finns om hemlösa 

personer med denna dubbla problematik. Det vi hittills kunnat se av forskningen är bland 

annat att frivilliga organisationer oftast får de svåraste fallen. Det skulle kunna vara en orsak 

till att så många personer med dubbeldiagnos och kronisk hemlöshet bor på Värtahemmet. 
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Vi anser att empirin har gett oss en ökad kunskap om och förståelse för motivationsarbetet på 

ett boende för hemlösa män, vilket var studiens syfte. Vi är tacksamma för att ha fått 

genomföra intervjuerna och möjligheten av att skriva denna studie.  

Vi vill lyfta fram att vi endast tagit del utav personalens syn på motivation och 

motivationsarbete. Det hade varit intressant att också fått ett brukarperspektiv, alltså de 

boende på Värtahemmet och deras tankar samt erfarenheter. Det finns även andra grupper av 

hemlösa som vore intressant att studera i detta sammanhang. Vi tänker speciellt på de två 

grupper av hemlösa personer som har visat sig öka mest i Sverige den senaste tiden; kvinnor 

och personer med invandrarbakgrund.  
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Information och samtycke till intervju                           

Vi är två socionomstudenter som läser termin 6 vid Ersta Sköndal Högskola. Under våren 
2011 genomför vi en C-uppsats. Syftet med studien är att utifrån ett personalperspektiv få en 
ökad kunskap om och förståelse för motivationsarbetet på ett HVB-hem för hemlösa män. 
Studien planeras omfatta åtta kvalitativa intervjuer . 

Du har blivit tillfrågad om att bli intervjuad för att du är personal på Värtahemmet och för att 
du därigenom har kunskap och erfarenhet om det motivationsarbete som bedrivs hos de 
boende. Intervjun kommer att ta högst 40 minuter. 

Ditt deltagande i intervjun är helt frivilligt och du kan närsomhelst välja att avbryta intervjun 
eller välja att inte besvara vissa frågor. Intervjun kommer att spelas in på band om du tillåter 
för att underlätta vår bearbetning av materialet. Inspelningarna kommer att raderas efter att 
uppsatsen är färdig.  

De uppgifter som framkommer under intervjun kommer enbart att användas i vår uppsats och 
inte till något annat ändamål. När uppsatsen är färdig och godkänd kommer den att vara en 
offentlig handling. Vi kommer endast att använda fingerade namn och avidentifiera 
personuppgifterna för att försvåra din identifiering av utomstående. Intervjun kommer inte att 
skrivas ut i sin helhet i uppsatsen. Du kommer att erbjudas möjlighet att läsa igenom vårt 
intervjumaterial innan vi lämnar in uppsatsen för tryck. 

Materialet från intervjuerna kommer att förvaras på en säker plats under arbetet med 
uppsatsen och kommer sedan förstöras efter att uppsatsen har blivit godkänd. 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare på Ersta Sköndal 
Högskola. Tack för din medverkan! 

Samtycke till att delta i studien: 

________________________________________________________ 

Namnteckning och datum 

________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

Louise Örtegren herbbranch@hotmail.com 0768-46 91 63, Erica Gabor erica_gabor@yahoo.se 0762-
22 50 26, Handledare: Pernilla Liedgren Dobronravoff pernilla.liedgren_dob@esh.se 
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Personuppgifter som informanten själv besvarar skri ftligt: 

 

• Namn 
 

 

• Anställningstid på stället 
 

 

• Utbildning 
 

 

 

 

 

• Tidigare erfarenhet av socialt arbete 
 

 

 

 

 

• Vidare utbildning och vad? 
 

 

 

 

• Är du kristen? (Ja /  Nej) 
 
 

• Om inte har du någon annan tro? 
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Intervju Guide 

 

Motivation: 

1. Hur kommer det sig att du sökte hit? Vad får dig att stanna? Har du planer på att jobba 
länge här?  

 

Hur då? 

Beskriv... 

När? 

Vem? 

Berätta....  

 

2. Vad tänker du på när jag säger motivation? Vad är motivation/ motivationsarbete för 
dig? 

 

3. När uppstår motivation? 
 

4. Vilken förändring försöker ni uppnå med de boende? 
 

5. Har du något konkret exempel om ett motivationsarbete som lett till att en boende har 
kunnat flytta upp ett steg i er boendetrappa?  

 

 

Erfarenhet: 

1. Har det någon betydelse vad man själv har för erfarenheter? Dina eller kollegors? 
2. Vad tror du är det viktigaste för förändring? 

 

 

Trons betydelse: 

1. Spelar tron roll för dig som motivation till ditt arbete?  
2. Spelar tron en roll i den boendes förändring? 

 


