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Abstract:     

The primary in the study was to find out which factors considered important for 

motivation and job satisfaction at work, but also see differences between hourly staff 

and permanent staff in eldercare. This was done by using a survey investigation. 

Participation resulted in 39 completed surveys from assistant nurses and nursing 

staff. The results indicates that motivation differ in relation to employment status. 

Evidence was found that indicates that permanent employees believes that hygiene 

factors and external motivation are important. Hourly employed believes that 

internal motivation and motivation factors are the most important. Salary was the 

main factor for permanent employed and hourly employed considered that it was 

important to come home and feel that they have done something good for the 

patient.                                                                                                                           

 

Keywords: Job satisfaction, motivation, health care for elderly, employment status, 
internal motivation, external motivation, hygiene factors, motivation factors. 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

Blekinge Tekniska Högskola                                                                                                         
Sektionen för Management   

Arbetets art: Kandidatarbete i psykologi                                                                                       

Titel: Äldreomsorg och motivation. En kvantitativ studie om motivationsfaktorer och 
anställningsformer 

Författare: Andersson, Maria 

Handledare: Lindström, Erik  

Datum: 2015-05-22  
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Med hjälp av en enkät undersöktes studiens huvudsyfte för att ta reda på vilka 

faktorer som anses viktiga för motivation och arbetstillfredsställelse på arbetet 

och vidare se skillnad mellan timanställd och tillsvidare anställd personal inom 

äldreomsorgen. Deltagandet resulterade 39 ifyllda enkäter från undersköterskor 

och vårdpersonal. Resultatet visade att det skiljer sig åt vad man anser vara 

motiverade i relation till anställningsform. Studien hittade indikationer som 

tyder på att tillsvidare anställd personal anser att hygien faktorer och yttre 

motivation är viktiga. Timanställd personal anser att inre motivation och 

motivationsfaktorer är viktiga. Lönen var den viktigaste faktorn enligt tillsvidare 

anställd personal och timanställd personal ansåg att det viktigaste var att komma 

hem och känna att man gjort någonting bra för patienten. 

Nyckelord: Arbetstillfredsställelse, motivation, äldreomsorgen, 
anställningsform, inre motivation, yttre motivation, hygienfaktorer, 
motivationsfaktorer. 
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Arbetspsykologins främsta mål har varit att försöka avslöja skälen till varför individen 

varierar i motivation i förhållande till arbetet. Vidare har man tidigare försökt se hur faktorer 

så som organisatoriska och situationsfaktorer påverkar individen i relation till tillfredställelse 

och motivation. Teoretiker har försökt forska fram klargörande till arbetsmotivation samt 

arbetstillfredsställelse men relativt få differensfaktorer har övervägts ( Furnham, Eracleous & 

Chamorro-Premuzic, 2009).  Motivation kan enligt Furnham et al. (2009) definieras som ett 

inre tillstånd som ger upphov till en önskan eller press till att agera. Arbetstillfredsställelse 

definieras som; till vilken utsträckning individen är nöjd med sitt arbete. Sida vid sida 

diskuteras fenomenen arbetstillfredsställelse och motivation då omfattningen angående hur 

nöjd individen är på sin arbetsplats avgörs av faktorer och omständigheter som är av 

motiverande struktur. (Furnham et, al. 2009).Tidiga psykologiska metoder rörande motivation 

utformades med intention att maximera tilltalande resultat i relation till negativa resultat. Den 

logik som funnits bland samtida teorier om motivation och arbetstillfredsställelse har varit att 

utforma en bärande konstruktion om hur organisationer bättre kan påverka sina anställda till 

ökad entusiasm inom sina arbetsroller (Furnham et, al. 2009).                                                                             

Att upprätthålla en god inställning och arbeta mot nya mål är vad motivation på en arbetsplats 

innebär.  Då personal bär på bristande motivation kan dålig stämning uppstå vilket i sin tur 

kan resultera i dåliga resultat. Relativt lite behövs för att arbetsplatsen ska förknippas med 

negativitet och det kan handla om så lite som att en individ förstör gruppens dynamik och 

sinnesstämning. Vid långsiktigt omotiverad personal kan organisationens rykte försämras och 

arbetsmiljöproblem kan uppstå vilket kan leda till psykisk ohälsa. (Sjögren, 2013). Personal 

som är stimulerade och energiska är ett hjälpmedel då organisationen vill uppnå diverse mål.  

(Froiland, Mayor & Harlevi, 2015).  Omfattande studier kring motivation har undersökts så 

som motivation bland elever, chefer, träningsaspekter ja listan kan göras mycket lång. Man 

har även undersökt motivation bland arbetstagare dock inte skillnader mellan anställnings 

typer, vilket är av stor vikt att undersöka.  

Definition timanställning                                                                                                                

Enligt LAS (1982) är timanställning en person som får betalt för att arbeta ett antal timmar 

per vecka eller helg. Timanställning innebär en ovisshet kring hur många timmar personen 

kommer få arbeta varje vecka. Snarlika är behovsbaserad timanställning som innebär att man 

blir inkallad till arbetet efter behov. Det som utmärker behovs anställning är att det finns ett 
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nytt anställningsförhållande vid varje tillfälle man blir inkallad. Avgörande för denna 

anställningsform är faktorer som innebär rättigheten att säga nej till ett visst arbetspass.                                    

Definition tillsvidareanställning                                                                                         

Arbetsförmedlingen definierar begreppet som en tillsvidareanställning vilket innebär att 

individen arbetar tills han/hon själv vill sluta, blir uppsagd eller går i pension. Till skillnad 

från timanställning så har en person med tillsvidare tjänst tryggheten med fasta arbetstider 

varje vecka.                                                                                                                           

Arbetsmarknaden och framtiden inom vården                                                                      

Sveriges vanligaste jobb är undersköterskor och vårdbiträden och man förutspår att framtidens 

jobb finns inom vård och omsorg. Idag arbetar ca 500 000 svenskar inom vården varav                

225 000 är deltidsanställda och fram till år 2023 beräknas det behövas 225 000 fler inom 

området. Av denna halvmiljon individer verksamma inom vården kommer de flesta uppnå 

pension inom en period av tio år. Denna prognos om fler jobb innefattar till stor del glesbygds 

områden. Sveriges befolkning ökar, medellivslängden tilltar bland äldre                                     

(dagens medellivslängd är 82 år vilket är 25 år mer än för hundra år sedan) vilket resulterar i 

större behov inom omsorgen (Sveriges kommuner och landsting, 2014). Det största behovet 

av yrkesgrupp inom vården idag samt i framtiden är undersköterskor.  Inom den kommunala 

vården stiger antal outbildad personal som går under anställningsformen vårdpersonal och 

timanställning. Samtidigt kämpar vårdyrket med komplicerade frågor som påverkar dess 

strävan om att vara kompetent och omtänksam vårdpersonal.  Resultat i form av hög 

omsättning av brukare som behöver vård och brist på lämplig utbildad personal har en negativ 

inverkan på arbetstillfredsställelse och patienttillfredsställelse (Moody & Pesut, 2006). Detta 

kan leda till negativa konsekvenser i framtiden och man har därför som mål att ställa diverse 

krav på utbildningar och erbjuda möjligheten till utbildning. Detta för att garantera brukaren 

om en god kvalité inom omvårdnaden (Arbetsmarknadsstyrelsen, 2002). Utbildning inom 

omsorgen enligt skolverket (2000) strävar efter att "främja människors hälsa och stödja varje 

individs förmåga att utveckla sina resurser är utgångspunkten för såväl hälso- och sjukvård 

som vård och omsorg (Skolverket, s. 9., 2000)". 

 För att locka individer till omsorgen behöver man ändra på diverse faktorer så som 

karriärmöjligheter, löner, utveckling av organisationen och dess arbetsmiljö samt mer 

utnyttjande av tekniken.  Faktorer så som att arbetet är meningsfullt, roligt och utvecklande 

förknippas med positiv anda inom vården. Var tredje man kan tänka sig att arbeta inom 
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vården parallellt till Sveriges kvinnliga befolkning där var annan kan tänka sig att arbeta inom 

vården (Sveriges kommuner och landsting, 2014).          

Teorier om motivation                                                                                                                                           

Den kanske mest omtalade teorin kring motivation författades av Abraham Maslow (1943). 

Denna teori kom att kallas för ”need theory” översatt tillbehovshierarki. ”Need Theory” 

grundas i fem uppsättningar av behov eller nivåer.: 1) fysiologiska mat, vatten, syre osv. 2) 

trygghet som finns för att undvika smärta, hot, rädsla och faror 3) gemenskap som kärlek, 

samhörighet, älskad av vänner och familj 4) självkänsla, ett behov av självrespekt, prestation, 

uppmärksamhet och uppskattning 5) självförverkligande - inser sin fulla potential, skapar och 

lär (Goebel& Brown, 1981). De fem nivåerna har en relation till varandra på det viset att de 

bör tillfredsställas i följd. De lägre behoven dominerar de som befinner sig högre upp i 

hierarkin. Maslow (1943) menar att man observerat att individen permanent kan förlora de 

högre behoven i hierarkin under speciella omständigheter.  Allt hindrande eller möjligheter till  

hindrande av de grundläggande behoven i form av fara och försvarande anses vara ett 

psykologiskt hot (Maslow, 1943).  Nedan i figur 1 framgår Maslows (1943) behovshierarki 

med de grundläggande behoven längst ner följt av de övermäktiga behoven. För att nå nästa 

trappsteg måste det man befinner sig på vara tillfreds (Islam & Ismail, 2008).  

        
Figur 1. Maslow’s Hierarchy-of-Needs Theory.                                                                                                    

Maslows (1943) hierarkiska system gällande grundläggande behov är ett försök till att hitta 

rörelser kopplade till varandra. Detta system är till hjälp vid försök att förstå sig på 
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utvecklingen inom kulturer och tidsaspekter samt att kartlägga den mänskliga organismen.  

Behoven högre upp i pyramiden ligger till grund för att de lägre ned är tillfreds. 

Otillfredsställda behov dominerar det uppvisade beteendet då motivation är en klass av 

bestämningsfaktorer (Goebel & Brown, 1981). För en individ som saknar allt i livet skulle 

den mest motiverande faktorn vara den fysiologiska. Då en individ som saknar mat, säkerhet, 

kärlek och aktning skulle längtan efter mat dominera mer än allt annat.  Om individen skulle 

vara missnöjd gällande alla behoven och om individen skulle motiveras av de fysiologiska 

behoven hamnar de andra behoven i skugga. Maslow (1943) tar exemplet att är man hungrig 

styrs man av det tills man uppnått behovets syfte. Individen hittar senare andra behov som ska 

tillfredsställas men återigen måste de lägre vara tillfreds.  

Maslows ”need theory” utvecklades senare av Herzberg till teorin ”dual factor theory” 

innehållande motivationsfaktorer och hygienfaktorer (Lidner, 1988). Fynden som Herzberg 

upptäckte var att individen har två uppsättningar av behov; behovet att undvika smärta samt 

det psykologiska planet som innebär möjligheten att växa som individ (House & Wigdor, 

1967). Motivationsfaktorer är erkännande, prestation, ansvar, möjligheten att växa inom 

organisationen och till sist möjligheten till att avancera inom organisationen (Herzberg, 1968). 

Hygienfaktorer enligt Herzberg (1968) är administration, överordnade, mänskliga relationer, 

lön och säkerhet. Motivationsfaktorer producerar arbetsglädje och tillfredställelse till skillnad 

från hygienfaktorer som behandlar utvärtes faktorer som kan skapa missnöje. Dock så innebär 

det inte att dessa faktorer inte bör vara tillfreds utan att de inte motiverar lika hög grad som 

motivationsfaktorerna (Herzberg, 1968). Övriga faktorer som skapar missnöje är 

arbetsförhållanden, mellanmänskliga relationer medöverordnade, lön och brist på 

uppskattning till personalen. Hypotesen inom ”dual factor” är att ”satisfiers” 

(motivationsfaktorer) är effektiva på att motivera arbetstagaren och ”dissatisfiers” 

(hygienfaktorer) har motsatt inverkan (House & Wigdor, 1967) (Se figur 2).  

 Hygienfaktorer motiverar inte personalen men de har en stor roll vid förhindrande av 

missnöje. Arbetsgivaren kan därför inte ignorera dessa faktorer men bör inte heller förväxla 

de med givande motivationsfaktorer. För att nå en balans bör arbetstagaren ta hänsyn till både 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Vid ignorering av motivationsfaktorer vill inte 

personal förbättra sin prestation och utan hygienfaktorer så som lön går inte arbetstagaren till 

arbetet (Thiedke, 2004). För att arbetstagaren ska upprätthålla en positiv attityd bör arbetet 

anses vara intressant, viktigt, ansvarsgivande och ge en möjlighet att avancera inom 

organisationen. Prestation anses förknippat med ansvar i förhållande till arbetets natur medans 
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uppskattning kan komma från överordnade men även kollegor eller kunder vilket ger 

individen känslor i den positiva riktningen. Uppskattning bygger på arbetstagarens visade 

prestationer vilket ger intensiv tillfredställelse hos individen (House & Wigdor, 1967). Det 

mest uppskattande vis att uppmuntra sina anställda är att ge dem uppgifter som leder till 

effektivitet, identifiering, tillförlitlighet och uppgradering inom organisationen (Sultan, 2012).              

 

                     
Figur 2. Herzberg’s Two-Factor Theory. Hygienfaktorer till vänster, motivationsfaktorer till 

höger.                                                                                             

 

Self- Determination Theory                                                                                                                             

Richard M, Ryan och Edward L. Deci utformade Self- Determination theory (förkortad SDT). 

Meta Theory och empiriska metoder är tillämpningar inom SDT. SDT behandlar inre resurser 

som individen utvecklar personligen som ger självreglering (Deci & Ryan, 2000). Teorin 

lägger mycket stor vikt att individen är bestående av inre och yttre motivation.                         

Inre motivation behandlar ambitioner som livsmål och personlig utveckling. Vid inre 

motivation hos individen finns tre betydande behov: kompetens, släktskap och självständighet 

(Deci & Ryan, 2000). Kompetens ägnar sig åt att arbetstagaren ska kunna utvecklas inom 

organisationen så som att byta position och ha möjlighet att klättra inom organisationen. 

Släktskap innebär att arbetstagaren utvecklar förhållande mellan överordnade och 

arbetskamrater. En relation som leder till vänskapsband vilket även påverkar motivationen i 

positiv riktning. Självständighet mena Deci och Ryan (2000) innefattar arbetstagarens 

inflytande vid arbetsuppgifter så som påverkan av utförandet och struktur. Då dessa tre 

grundläggande behoven inte når en viss grad av tillfredställelse finns det chans till att 

arbetstagaren genomför uppgifter på rutin och tycket av intressant arbete minskar markant. 



9 
 

 
 

Huvudaspekten för inre motivation är att motivationen påverkas av vad man egentligen vill 

göra och inte vad som det finns ett tvång till (Deci & Ryan, 2000 & 2008).                                                        

Deci och Ryan (2000) menar på att yttre faktorer som finansiella medel kan vara negativt 

korrelerat med den inre motivationen. Man menar på att när arbetstagare får belöningar för att 

utföra en uppgift kommer arbetstagarna minska intresset för själva uppgiftens natur. Yttre 

motivation handlar om att man blir tillsagd att göra vissa arbets relaterade uppgifter. Man 

finner inte samma intresse för att utföra uppgiften till skillnad från den inre motivationen 

(Deci & Ryan, 2000 & 2008). Deci och Ryan (2000) menar att de belöningar (ex, finansiella 

medel) man får genom att utföra dessa uppgifter är ett substitut för de känslor som man 

uppnår gällande inre motivation. Deci och Ryan (2000) menar att man föredrar inre 

motivation i första hand då den anses ha större inverkan på tillfredställelse.                                                       

Inom organisationen bör personalen få information om följande; 1) information om resultaten 

inom organisationen 2) belöningar som baseras på resultat 3) kunskap förknippat med 

organisationens prestationer 4) rättighet att fatta beslut som påverkar organisationen positivt. 

(Hechanova, Alampay & Franco, 2006).  Man vill att personalen ska vara mer inblandad i de 

fortgående processer som färgar organisationen. Så som att man får vara med och bestämma 

hur uppgifterna ska utföras men även möjlighet att ta egna beslut när uppgifter ska lösas. Det 

behövs mer självbestämmande och självständighet inom organisationer för att individen ska 

fortsätta vara motiverande. Viktiga faktorer vid motivation är; innebörd, kompetens, 

självbestämmande och påverkan (Thomas & Velthouse, 1990).  

Tidigare studier                                                                                                                                                              

År 1954 kom Abraham Masslow fram till en behovstrappa bestående av fem trappsteg hos 

individen; fysiologiska behov, behov av trygghet, gemenskap, självkänsla och 

självförverkligande. Som tidigare nämnts är de lägre behoven övermäktiga de högre behoven 

(Lester 2013). Lester (2013) undersökte Maslows behovstrappa i en studie vars hypotes lyder: 

Psykisk hälsa är förknippad med nivån av tillfredställelse av de fem grundläggande behoven. 

Lester (2013) kunde inte hitta något stöd för denna hypotes som tidigare utformats av 

Masslow.                                                                                                                                         

Lidner (1998) gjorde en studie där man undersökte tio motiverande faktorer (a) 

anställningstrygghet (b) hjälp med personliga problem (c) lojalitet till de anställda (d) 

intressant arbete (e) bra arbetsvillkor (f) tilltalande disciplin (g) bra lön (h) tillväxt inom 

organisationen (i) känslan av delaktighet (j) uppskattning av utfört arbete. Lidner (1998) kom 
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fram till följande rangordning efter genomförd studie (a) intressant arbete (b) bra lön (c) 

uppskattning av utfört arbete (d) anställningstrygghet (e) bra arbetsförhållande (f) tillväxt 

inom organisationen (g) känslan av delaktighet (h) lojalitet till de anställda (i) disciplin (j) 

hjälp med personliga problem. Lidner (1998) jämförde resultatet i relation till Maslows 

behovshierarki. Intressant arbete rankades som den viktigaste faktorn för att vara motiverad 

vilket kan relateras till trappsteget självförverkligande i relation till Maslows trappa. Bra lön 

rankades som nummer två och är en fysiologisk faktor. Det tredje rankade var uppskattning av 

utfört arbete som är en faktor i form av självkänsla. Det fjärde var anställningstrygghet som är 

en trygghets faktor. Lidner (1998) kunde inte konstatera att de lägre behoven måste vara 

tillfreds innan man går till nästa steg.                                                                                                      

I en studie utförd av Kenneth Kovach ombads tusen anställda och hundra av deras chefer att 

lista de faktorer de tror motivera anställda. Chefer trodde att anställda motiverades av bra lön 

och anställningstrygghet medans de anställda listade faktorer så som att delta i intressant 

arbete, uppskattning och ”being in on things”. Anställda rankar anställningstrygghet och bra 

löner som viktiga men lägre ned på listan. Kovach resultat presenterades som om det 

överensstämde med motivationsteorin som Maslow utformade (Goebel & Brown, 1981).                                 

Self detemination theory hävdar att både inre och yttre belöningar ska konstateras då en hög 

grad av arbetstillfredsställelse skall uppnås. Gagne och Deci (2005) skriver att detta skulle 

kunna uppnås med hjälp av varierade arbetsuppgifter som anses intressanta och givande (inre 

belöningar). Gällande yttre belöningar så kan lön påverka de yttre avsevärt. En del studier 

antyder att inre och yttre belöningar är potentiellt problematiska och kontroversiella. Gagne 

och Deci (2005) hävdar att yttre belöningar påverkar motivationen i negativ riktning till 

skillnad från verbala belöningar som påverkar inre motivation i en positiv riktning. Senare 

kom man fram till att inre och yttre belöningar kan vara både positiva och negativa gällande 

interaktion snarare än att det bidrar med någonting (Gagne & Deci, 2005). Hackman och 

Oldham fann 1980 att det mest optimala tillvägagångssättet att motivera individer på 

arbetsplatsen är att utforma den på följande vis (1) ge variation och ha positiv inverkan på 

andras liv (2) ge frihet åt den anställde i form av beslutsutrymme (3) ge meningsfull 

återkoppling i relation till arbetet (Gagne & Deci, 2005). 

Summering                                                                                                                                             

De klassiska teorierna är fortfarande i rampljuset dock så finns det många studier med 

utgångspunkt i ovanstående teorier som finner dem relevanta men också att dess giltighet har 
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minskat. Utifrån de motivations teorier som redovisats är det intressant att ta reda på vilka 

faktorer som påverkar motivationen som i sin tur påverkar arbetstillfredsställelse.   

Syfte och frågeställning                                                                                                                                         

Syftet är att ta reda på vilka faktorer som anses viktiga för motivation och 

arbetstillfredsställelse på arbetet och vidare se skillnad mellan timanställd och tillsvidare 

anställd personal inom äldreomsorgen.  Syftet leder fram till följande frågeställning: Skiljer 

det sig åt vad man tycker är motiverande beroende på anställningsform inom äldreomsorgen?                          

   Metod                                                                                                

Deltagare                                                                                                                                   

Deltagare i denna studie bestod av personal inom äldreomsorgen, vissa med undersköterska 

utbildning och några som sjukvårdspersonal. Alla som medverkade i undersökningen arbetar 

på avdelning vid något av mellan Sveriges äldreboende. Författaren delade ut 87 enkäter 

varav 39 besvarades (N=6 timanställda & N= 33 tillsvidareanställda). Av de som deltagit var 

alla kvinnor (N=39). De deltagande hade arbetat mellan 1 - 44 år inom organisationen. 

Deltagare i denna studie var verksamma inom äldreomsorgen som antingen undersköterska 

eller vårdpersonal. De deltagande arbetade på någon av de elva avdelningar som undersöktes.                          

Material                                                                                                                                            

Till denna studie har man valt att göra en kvantitativ undersökning som kännetecknas som 

numerisk där variabelvärden uttrycks med siffror (Borg & Westerlund, 2014).  I denna studie 

har man inte bestämt hur många som deltar då det är mycket svårt att påverka. Det ultimata 

enligt SPSS guiden (2012) vid en power beräkning är att ha minst tjugofyra deltagare i varje 

grupp (24 tillsvidareanställda och 24 timanställda). Enkäten är uppdelad i sex avsnitt. Det 

första avsnittet innehåller bakgrundsfrågor så som kön, ålder, år inom organisationen som 

sedan följs av öppna svarsalternativ om varför man började arbeta inom äldreomsorgen och 

vad som motiverar i dagsläget inom äldreomsorgen, man fick också möjligheten att berätta 

fritt om vad man känner för arbetet. De frågor med öppna svars alternativ präglas av den 

kvalitativa forsknings metoden.  I avsnitt två till fem användes det skalor 1-6 varav 1 

motsvarade inte alls och 6 motsvarade instämmer helt (se Bilaga 1). Under dessa avsnitt 

använder man sig av kategoriskalor vilket Borg & Westerlund (2014) skriver följande om; 

”Variabelvärden på en ordinalskala kan rangordnas utmed något kontinuum. Ett variabelvärde 

kan alltså vara större eller mindre än ett annat men det finns ingen matematisk information om 

hur mycket större eller mindre (Borg & Westerlund. s.32., 2014)”.                                                                     
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Avsnitt nummer två i enkäten behandlar grundläggande faktorer så som lön och att man måste 

gå till jobbet. I detta avsnitt finns både hygienfaktorer och motivationsfaktorer men de 

behandlar även SDT:s inre och yttre motivation. Vidare i avsnitt tre behandlas den sociala 

atmosfären som innebär vänner på arbetsplatsen, feedback från kollegor, att ingen utesluts 

osv. Detta avsnitt motsvarar motivationsfaktorer och den inre motivationen. Senare i avsnitt 

fyra så behandlar man chefens egenskaper i form av uppskattning. Det kunde vara allt från att 

chefen lyssnar till att chefen ger feedback till de anställda. I teori avsnittet så är detta ett 

viktigt skikt att behandla då det påverkar motivationen mycket positivt i vetskap om 

uppskattning för det man göra. Avsnitt fem tar upp faktorer angående hur man ser sin framtid 

inom organisationen. Det kunde vara att man kände möjlighet att klättra inom organisationen 

samt möjlighet att utvecklas yrkesmässigt, dessa faktorer är mycket motiverande och har 

positiv inverkan på arbetstillfredsställelse och motivation. Enkäten avslutas sedan med frågan; 

”Av alla dessa faktorer ovan, vilken skulle du säga vara den som motiverar dig mest?”.                                    

Procedur                                                                                                                                            

Innan enkäterna kunde delas ut kontaktades den högsta social chefen som vidarebefordrade 

ärendet till respektive social chef inom omsorg. Efter att fått klartecken kontaktades 

avdelningschefer där enkäterna skulle delas ut. Kontakten skedde uteslutande via mejl och 

cheferna tillhandahöll ett mejl med samtlig information om studien som kunde tänkas 

behövas. Till följd av ett visat intresse från social chef inom äldreomsorgen och 

avdelningschefer kunde enkäterna sedan delas ut. Vid det ena boendet delades enkäterna ut 

personligen av författaren till varje avdelning. Enkäterna lades på varje avdelningskontor så 

att alla anställda skulle få lätt tillgång till dem.  Vid det andra boendet lämnades enkäterna till 

den administrativa assistenten som i sin tur delade ut enkäterna på varje avdelning. Man 

informerade att ifyllda enkäter skulle placeras i en mapp som fanns på varje avdelning. Då 

vårdyrket innebär varierande arbetstider (så som att en dag kan vara 07.00-16.00 och en annan 

dag 16.00–21.00) fanns inte möjligheten att jag personligen kunde vara på plats då varje enkät 

besvarades. Enkäterna placerades därför på personalkontor som finns på varje avdelning. För 

att alla anställda skulle ha möjligheten att besvara enkäten lämnades de i en vecka för att 

sedan hämtas upp. Enkäterna hämtades på ett äldreboende i ett fax rum där alla ifyllda enkäter 

fanns. På det andra boendet hämtades de på varje avdelningskontor. 

 I det mejl som skickades ut till cheferna fanns information om anonymitet och deltagandets 

frivillighet. Hänsyn till organisationen och de enskilda personerna var en tyngdpunkt i 

uppsatsen. Cheferna fick information om att det inte i uppsatsen skulle framkomma vilka 
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avdelningar man har undersökt och inte heller vilka boenden som deltagit. Det som kommer 

framgå i uppsatsen är att det är två äldreboenden i någon av mellan Sveriges kommuner, 

vilket cheferna inte hade någon invändning emot (Rienecker & Jørgensen, 2012). Vidare 

informerades alla parter om återkoppling till resultatet, om hur man kunde få ta del av det 

samt rättigheten att få ta del av det. De deltagande kan på så sätt ge feedback kring resultatet 

och se om de känner igen sig i den information som författaren framställt. För varje avdelning 

lämnades ett informationsblad innehållande författarens namn, kontaktinformation och 

högskola som författaren studerar på. Vidare påpekade man att det bara tar några minuter att 

besvara enkäten och att det är frivilligt. Informationsbladet struktur var följande:  

Hej!                                                                                                                                                        

Jag heter Maria Andersson och studerar på Blekinge tekniska högskola, 

samhällsvetarprogrammet för lärande utveckling och kommunikation. Jag skriver just nu min 

kandidatuppsats med huvudområdet psykologi.  

Enkäten börjar med några inlednings frågor som man svarar fritt på. De andra avsnitten 

innehåller skalor 1-6, 1 motsvarar inte alls och 6 motsvarar instämmer helt. Ringa in den 

siffra som stämmer för varje faktor.  

Jag skulle vara mycket tacksam om ni tar er tid att fylla i enkäten som tar några minuter. 

Undersökningen är helt anonym och frivillig, önskar ni få ta del av resultatet kan ni kontakta 

mig på mobil eller mejl! / Tack på förhand! 

Mobil: 0767786573  

Mejl: maria.saaandegren@hotmail.se 

Databearbetning                                                                                                                                             

Databearbetningen genomfördes i statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) version 22 samt att de frågor med öppna svar bearbetades med Atlas.Ti. De 

öppna svaren kategoriserades och den kvantitativa datan analyserades med hjälp av T-test i 

form av error bar. Detta för att se vilka faktorer som hade högst medelvärde och även för att 

se vilka variabler som skiljdes sig åt mest inom grupperna. De variabler som innefattande 

högst medelvärden och skillnader undersöktes sedan med hjälp av pearson correlation. Till att 

börja med kommer analysen av de öppna svaren för att sedan övergå till resultatet av de 

faktorer som undersökts med hjälp av skalor.                                                                                               



14 
 

 
 

      Analys och Resultat 
Fråga 5                                                                                                                                        
Vid fråga fem fick deltagare berätta fritt vad de känner för sitt arbete. Svaren visade att man 
hade några gemensamma nämnare så som att man ansåg arbetet stressigt samt att man gör 
någonting meningsfullt. 12 deltagare tar upp i sitt svar att man gör någonting meningsfullt. 7 
stycken deltagare anser att arbetet är stressigt. 

”Ett meningsfullt arbete att vara tillsammans med de boende”. ”Stressigt. För lite tid med de 
boende. För lite personal” 

Fråga 6.                                                                                                                                                
Fråga sex handlar om vad som motiverade deltagarna att börja arbeta inom äldreomsorgen.  
Det framstående temat i denna fråga var att det var helt enkelt där det fanns jobb. 8 deltagare 
anger detta som anledning till varför de arbetar inom äldreomsorgen.  

”Var arbetslös”. ”Finns lediga jobb” 

Timanställd personal anger till skillnad från tillsvidare anställd personal att de motiveras av 
att arbeta med människor och att det är anledningen till att man arbetar inom området. 4 av de 
6 deltagande anger i detta i det öppna svaret.                                                                                       

”Tycker om att jobba med människor” 

Fråga 7                                                                                                                                            
Fråga sju behandlade frågan om vad man anser vara motiverande idag att arbeta inom 
äldreomsorgen. Utstående här verkar vara att man vill hjälpa de äldre och lönen. Hela 12 
stycken deltagare ansåg att det var viktigt att kunna hjälpa människor varav 5 deltagare var 
timanställda.  Att lönen var det som motiverade de anställda svarade 3 deltagare varav alla var 
tillsvidare anställda.       

”Kunna hjälpa, alla har olika behov. Bra arbetskamrater. Man får både skratta och gråta på 
jobbet”. ”Dålig lön”.  

Lön                                                                                                                                                      

Lönen är någonting som motiverar tillsvidareanställd aningen mer än timanställd personal. 

Timanställd personal M= 4,2 medans tillsvidareanställd personal hamnar på M= 5,2. För att se 

om det fanns något samband mellan lön och de andra undersökta variablerna gjordes en 

Pearson korrelation.  Resultatet visade att "lön" korrelerat med "jag går till arbetet för jag 

måste"   r =.68  p <.018. Vidare undersöktes om det fanns något samband mellan lön och om 

man känner sig behövd  r =.02  p >.897. Det fanns inget samband mellan variablerna och det 

fanns heller inget samband mellan lön och om man påverkas av vad andra gör r = .08                       

p >.594.                                                                                                                                              

 



15 
 

 
 

Varierande arbetstider                                                                                                 

Tillsvidareanställd personal anser inte att varierande arbetstider är speciellt motiverande då 

man visar M = 3,5 och timanställd personal M= 4,5. Varierande arbetstider uppskattas mer 

bland timanställd personal.  En tillsvidareanställd person skriver. Varierande arbetstider i 

pearson correlation visade inget klart positivt samband med variabler. "varierande arbetstider 

" i korrelation med "lön" visade r =. 08  p >.615  och  "varierande arbetstider" i korrelation 

med " jag får uppskattning för det arbetet jag utfört" r = -.07  p > .668. Det mest relevanta av 

variablerna var "varierande arbetstider" korrelerat med "möjlighet att klättra inom 

organisationen" r = .33  p <.040.  

 

Jag måste gå till jobbet                                                                                                                                    

Att man måste gå till arbetet är inte en motiverande faktor utan någonting som gör att man 

känner ett tvång att gå till jobbet vilket kan bero på flera faktorer.  Tillsvidareanställd personal 

M =4,2 samt timanställd personal M = 4 instämmer till viss del att de måste gå till jobbet. 

Variabeln undersöks tillsammans med andra presenterade variabler som resulterar i att "jag 

måste gå till jobbet " korrelerat med " jag får belöning för mitt arbete" r = .53 p <.001.  "jag 

måste gå till jobbet " korrelerat med "jag har möjligheten att utvecklas yrkesmässigt" r =. 59  

p <. 000. "Jag måste gå till jobbet " är svagt korrelerat med "jag har möjlighet att klättra inom 

organisationen" då  r =.39 p <.014 Variabeln har även ett samband med lön som presenterades 

i underrubriken "lön" . Vidare undersöktes variabeln tillsammans med " jag känner mig 

behövd" vilket visade r = -.11  p > .525.  Man ville även undersöka sambandet mellan "att 

man måste gå till jobbet" och" känslan av att gjort någonting bra för patienten", r = -.10  p 

>.521.                                                              

 

Intressant arbete                                                                                                                           

Intressant arbete anses vara en motiverande anledning att gå till jobbet dock så anser 

tillsvidare anställd personal M = 3,7 att arbetet är intressant till viss del medans timanställd 

personal M= 4,9 instämmer att arbetet är intressant . Se figur 3. som har signifikanta 

konfidensintervallen  95%  och överlappar inte medelvärdena. I ett öppet svar skriver man "ett  

meningsfullt arbete att vara tillsammans med de boende". Variabeln undersöktes sedan med 

pearson correlation som visade att "intressant arbete" korrelerat med " jag får belöning för 

mitt arbete " r = .53 p <.000. Vidare var "intressant arbete" korrelerat med "jag har möjlighet 

att utvecklas yrkesmässigt" ett positivt samband där r =.59  p <.000. Senare undersöktes även 

om ett "intressant arbete" hade något samband med att man "känner sig behövd " samt 
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"känslan av att gjort någonting bra för patienten vilket resulterade i r = .10  p <.533 och                         

r = .29  p < .06. 

 

 
Figur 3. Skillnad mellan tillsvidareanställd och timanställd angående om ett intressant arbete. 

 

 Behövd  

Att känna att man är behövd på arbetsplatsen anser både timanställd och fastanställd personal 

vara motiverande då tillsvidareanställd personal visar M= 4,9 och timanställd personal M= 5. 

Två respondenter skriver "De har så mycket att berätta man känner sig behövd". "Man känner 

sig behövd, bra arbetskamrater". Variabeln visade inget starkt samband med de andra 

variablerna då det starkaste visade r = .48   p <. 002 i korrelation till "jag tycker att jag får ta 

ansvar inom organisationen. Det finns inget samband med belöning för arbetet samt inte 

heller med möjligheten att utvecklas yrkesmässigt. r = .09  p >.576 samt r = .19  p <.226.                                 

 

Någonting bra för patienten  

Att det känns bra att komma hem och veta att man har gjort någonting bra för patienten anser 

timanställd personal vara mer motiverande M= 5,6 än tillsvidareanställd personal M=4,7  (Se 

figur 4. som har signifikanta konfidensintervallen  95%  och överlappar inte medelvärdena). 

Dock så finns det inget samband mellan denna variabel och andra undersökta variabler. "Gjort 

någonting bra för patienten" i korrelation till att man känner sig "behövd" r = .24  p >.139. 

"Gjort någonting bra för patienten" i korrelation till "feedback från kollegor" r =.08  p >.629. 
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Figur 4. Skillnad mellan tillsvidare anställd och timanställd angående att man gjort 

någonting bra för patienten.  

 

Vänner på arbetet 

Tillsvidare anställd personal anser sig ha fler vänner på arbetet M= 4,9  än  timanställd 

personal M=4,1  dock men liten marginal då tillsvidareanställd personal instämmer och 

timanställd personal instämmer till viss del. I korrelationen visas det att "jag har många 

vänner på arbetsplatsen" korrelerat med " ingen utesluts på min arbetsplats"  r =.55  p <.000. 

"Jag har många vänner på min arbetsplats" korrelerat med " jag får feedback från kollegor" 

visar r =. 59  p <.000."På min arbetsplats har jag många vänner" korrelerat med " alla kollegor 

lyssnar på vad alla har att säga " visar r =. 57 p <.000. Man ville även undersöka sambandet 

mellan om man har många vänner på arbetsplatsen så känner man sig behövd vilket 

resulterade i r = .14  p <.386. Vidare undersökte man sambandet med många vänner och om 

man känner att man tillför någonting i arbetsgruppen. Detta resulterade i sambandet                   

r = .47  p <.002. 

 

Uteslutande 

Även om tillsvidare anställd personal anser sig ha fler vänner på arbetsplatsen så anger fler 

timanställda att de instämmer att ingen utesluts på arbetsplatsen M= 5 medans tillsvidare 

instämmer till viss del- instämmer M= 4,6.  I korrelationen finns det två starka samband med 

andra variabler, " På min arbetsplats utesluts ingen " korrelerat med " jag får feedback från 

kollegor" r =.77   p <.000.  "På min arbetsplats utesluts ingen" korrelerat med " alla kollegor 
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lyssnar på vad alla har att säga" r =. 77 p <.000. Därefter ville man undersöka vilket samband 

variabeln har med hur man " påverkas av vad andra gör" r = -.13  p >.418.  

 

Feedback från kollegor 

Både timanställd och tillsvidareanställd personal instämmer till viss del att de får feedback 

från kollegor M= 4,3 respektive M= 4,1. Man tittar sedan närmare på korrelationen som visar 

att "på min arbetsplats får jag feedback från kollegor" korrelerat med "på min arbetsplats 

utesluts ingen" r = .77   p <.000. " på min arbetsplats får jag feedback från mina kollegor" 

korrelerat med " alla kollegor lyssnar på vad alla har att säga" r = .77  p  <. 000. Man 

undersökte sedan sambandet mellan "feedback från kollegor" i relation med "belöning för mitt 

arbete" r = -.08 p >.619.  

 

Alla lyssnar 

Tillsvidare anställd personal anser sig till högre grad att de lyssnar på vad alla har att säga              

M =4,2  medans timanställd personal instämmer svagt- instämmer till viss del   M =3,6 . "Alla 

kollegor lyssnar på vad alla har att säga" korrelerat med "på min arbetsplats utesluts ingen" 

visar  r = . 67  p <.000. Dock finns det inget samband mellan variabeln och "feedback från 

kollegor" r = .01 p >.922. 

 

Belöning  

Timanställd personal anser sig få mer belöning för utfört arbete M = 3,5 till skillnad från 

tillsvidareanställd personal M = 2,8. Variabeln "jag får belöning för mitt arbete" resulterade i 

två relativt starka korrelationer och det var med variabeln "jag har möjlighet att utvecklas 

yrkesmässigt" r =73  p <.000 och variabeln "jag har möjlighet att klättra inom organisationen" 

r = 66  p <.000. Man ville sedan undersöka sambandet mellan belöning och alla kollegor 

lyssnar på vad alla har att säga r = -.14 p >.387.  

 

Chefens egenskaper 

När det kommer till i vilken utsträckning man får feedback från sin chef anser tillsvidare 

anställd personal M=3,3  att de får mer feedback från chefen än timanställd personal M= 1,9. 

Tillsvidareanställd personal instämmer svagt- instämmer till viss del och timanställd personal 

instämmer mycket svagt. (Se figur 5. som inte är signifikant då konfidensintervallen 

överlappar varandra i båda riktningarna).  Denna variabel visade ett mycket stark samband 

med "chefen lyssnar på mina idéer och vad jag har att säga" r = .92  p <.000.  Feedback från 
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chefen korrelerades positivt med "jag tycker att jag får ta ansvar inom organisationen" r =.63  

p <.000. Timanställd personal anser även att chefen lyssnar mycket svagt på idéer och vad 

man har att säga M= 2 och tillsvidareanställd personal anser att chefen lyssnar svagt- till viss 

del M= 3,5.  

 

 
Figur 5. Skillnad mellan tillsvidare anställd och timanställd angående Feedback från chef. 

 

Framtiden inom organisationen 

Att man har möjlighet att utvecklas yrkesmässigt anser timanställd personal i högre grad då de 

instämmer M= 4,9 ,  dock anser tillsvidareanställd personal att de svagt har möjligheten att 

utvecklas yrkesmässigt  M = 3,1 (Se figur 6. som har signifikanta konfidensintervallen  95%  

och överlappar inte medelvärdena). Variabeln korrelerat med "jag har möjlighet att klättra 

inom organisationen" r = .66  p <.000 samt "belöning för arbete" r =. 73 p <.000. 

ansvarstagande inom organisationen r=.77 p <.000. 

Både timanställd personal och tillsvidareanställd personal instämmer till viss del - instämmer 

att de får ta ansvar inom organisationen M= 3,9 respektive M=4,1.  Tillsvidare anställd 

personal anser att de mycket svagt har möjlighet att klättra inom organisationen M=2,4 och 

timanställd personal instämmer svagt att de kan klättra inom organisationen M=3,2. 
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Figur 6. Skillnad mellan tillsvidare anställd och timanställd angående möjligheten att 

utvecklas yrkesmässigt. 

   Diskussion 
Syftet med studien har varit att ta reda på vilka faktorer som anses viktiga för motivation och 

arbetstillfredsställelse på arbetet och vidare se skillnad mellan timanställd och tillsvidare 

anställd personal inom äldreomsorgen. Syftet utmynnande i frågeställningen om det skiljer sig 

åt vad man tycker är motiverande beroende på anställningsform inom äldreomsorgen. Denna 

studie visar att det finns diverse skillnader vad man tycker är motiverande i förhållande till 

anställningsform. Timanställda anser att den viktigaste faktorn som påverkar motivation är att 

det känns bra att komma hem och veta att man gjort någonting bra för patienten och 

tillsvidareanställd personal anser att den viktigaste faktorn som påverkar motivationen är 

lönen. Resultatet tyder därav också på att det skiljer sig mellan anställningsformerna vad man 

anser vara motiverande.  

Då det var stora skillnader i antalet medverkande mellan de två grupperna timanställd (N=6) 

och tillsvidareanställd (N= 33) så kan man bara dra försiktiga generaliseringar till 

populationen gällande timanställd personal. Dock kan man dra generaliseringar kring 

tillsvidare anställd personal. Resultatet tyder på att timanställd personal är mer motiverade än 

tillsvidare anställd personal är. Detta kan bero på att tillsvidare anställd personal har redan en 

"fast” tjänst och behöver inte sträva efter detta. Timanställd personal strävar efter att få en 

”fast” tjänst vilket kan vara anledningen till att timanställd personal är mer motiverade 

angående vissa faktorer.  
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År 2013 undersökte Lester Masslows behovstrappa med hypotesen: psykisk hälsa är 

förknippad med nivån av tillfredställelse av de fem grundläggande behoven. Lester (2013) 

kunde inte finna något stöd för Masslows hypotes vilket även denna studie indikerar. Vi kan 

alltså inte dra slutsatsen att varje trappsteg måste vara tillfreds för att nå nästa trappsteg i 

Masslows behovshierarki. Även Lidner (1998) undersökte Masslows behovshierarki med 

hjälp av tio motiverande faktorer. Intressant arbete rankades som den viktigaste faktorn för 

motivation följt av lön och sedan uppskattning av utfört arbete. Lidner (1998) kunde inte dra 

slutsatsen att man måste följa Masslows behovshierarki för vara motiverad vilket denna studie 

indikerar på samma vis.  Goebel & Brown (1981) tar upp resultat som Kenneth Kovach 

utformat. Anställda listar faktorer så som intressant arbete och uppskattning som de 

viktigaste. Detta tidigare fynd kan relateras till denna studie gällande timanställd personal som 

anser att ett intressant arbete är av större vikt än lönen. Gagne och Deci (2005) menar att 

verbala belöningar påverkar den inre motivationen i högre grad vilket tillsvidare anställd 

personal anser att de får i större grad från kollegor och chefen än vad timanställd personal 

anger. Visserligen kan vi bara dra generella liknelser då det i princip inte finns några studier 

kring skillnader mellan anställningsformer i relation till motivation.  De teorier som valts ut 

för studien har varit Masslows behovshierarki, Herzbergs tvåfaktors modell och Self 

determination Theory av Gagne och Deci (2005).  

Resultatet i relation till de teorier som presenterats kan konstatera att Masslows 

behovshierarki inte har relevans i denna studie då man inte kan se några samband med att ta 

ett trappsteg i taget för att nå tillfredställelse. Herzberg utvecklade sedan vidare Masslows 

behovshierarki i form av motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Timanställd personal anger 

motivationsfaktorer som de viktigaste faktorerna vilka har positiv inverkan på motivation. 

Tillsvidareanställd personal anger hygienfaktorer som viktiga vilka Herzberg menar måste 

vara tillfreds men inte har någon större inverkan vid motivation. Möjligheten av detta kan 

vara att tillsvidareanställd personal inte anser att de kan utvecklas mer inom arbetet då de som 

tidigare nämnts har ett ”fast” arbete och lön. Timanställd personal skulle Herzberg tolka som 

att de strävar efter det tillsvidareanställd personal redan har, det skulle därför vara som så att 

timanställd personal anger motivationsfaktorer som viktiga. I relation till SDT skulle man 

möjligen dra samma slutsatser som Herzberg. Då inre motivation påverkas av intresse av 

arbetet och den yttre motivationen i form av belöningar. Samt att om personal blir tillsagda att 

genomföra sitt arbete på ett visst sätt påverkar det intresset för arbetet (Gagne & Deci, 2005). 

Tillsvidare anställd personal verkar ha arbetet mer på rutin än vad timanställd personal har då 
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de ofta flyttas runt på olika avdelningar som innebär variation, som i sin tur innebär intresse 

att lära sig nya saker på nya avdelningar. Tillsvidare anställd personal är oftast på samma 

avdelningar vilket gör att arbetet går på rutin vilket skulle innebära att intresset för arbetet har 

svalnat.  

Den sista frågan i Bilaga 1 handlar om vilken faktor man anser vara den viktigaste för 

motivation, denna har dock bara två anställda valt att besvara. Vad detta kan bero på kan vi 

endast spekulera kring men en möjlighet kan vara att deltagare ansåg att det var allt för 

tidskrävande att gå tillbaka i enkäten för att se alla faktorer igen. Ännu en problematik för 

denna studie har varit att många har fastnat för att enkäten är frivillig att besvara. Antagligen 

har man då tänkt att man faktiskt inte behöver besvara enkäten, detta fick författaren 

indikationer om när man var och skulle dela ut enkäterna.                                                                             

Då denna studie hade få deltagare ur gruppen timanställd personal (N=6) bör vidare forskning 

innefatta fler i denna grupp för att nå ett tillförlitligare resultat. Vidare kan det vara av 

relevans att komplettera med intervjuer som förstärker resultaten. Vidare forskning bör även 

undersöka fler faktorer som vilken grad av motivation man känner för tillfället men även 

frågan ”anser du att en tillsvidare tjänst är av intresse för dig?” som är avsedd för 

timanställd personal. Denna fråga hade gett en bättre inblick hos de med timanställd tjänst.  

Sammanfattningsvis visar resultatet möjligheten till två slutsatser kring anställningsgrupperna 

som undersöktes. Varav den ena är att det skiljer sig åt inom grupperna vad man anser vara 

motiverande samt att tillsvidareanställd personal anger faktorer som påverkar motivation i 

lägre grad viktiga medans timanställd personal anger faktorer som påverkar motivationen i 

högre grad som viktiga. Studien visar på det sätt att timanställd personal är mer motiverade än 

tillsvidareanställd personal är. 
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Bilaga 1. Enkät 

Inledande frågor 

1. Kön: 

Kvinna Man 

2. Ålder:  

18-30 31-50 51-70 

3. Antal år inom tjänsten:____________________________ 

4. Anställningsform 

Tillsvidare  Timanställd   annan form______________________ 

5. Berätta fritt vad du känner för ditt arbete 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________.  

 

6. Vad motiverade dig till att börja arbeta inom äldreomsorgen?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________. 

7. Vad anser du vara motiverande idag att arbeta inom äldreomsorgen?                                                              
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________. 

8. Nedan finns ett antal faktorer som handlar om varför just du går till arbetet. Ringa in 
det svarsalternativ som stämmer in på dig (1 motsvarar inte alls medan 6 motsvarar 
instämmer helt). 

8.1 Jag går till jobbet för att jag måste ha lön                                                                                                        
inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt                      
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8.2  Jag går till jobbet för jag gillar varierande arbetstider 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt                              

8.3 Jag går till arbetet för att jag måste 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt 

 8.4 Jag har ett intressant arbete 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

8.5 Jag känner att organisationen är fylld av möjligheter 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer hel 

8.6 Mitt jobb innebär trygghet 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

8.7 Jag känner mig behövd 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

8.8 Jag gör någonting betydelsefullt 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer hel                             

8.9 Jag har möjlighet att växa som person 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt           

8.10 Jag känner mig trygg att gå till mitt arbete 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

8.11 Jag får uppskattning för det arbetet jag utför 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

8.12 Jag känner mig värdefull inom organisationen 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

8.13 Jag får uppskattning för mina personliga egenskaper 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

8.14 Det känns bra att komma hem och veta att man gjort någonting bra för patienten 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  
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8.15 Mitt jobb innebär fysisk aktivitet som får mig att må bra 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

8.16 Jag tycker att det jag åstadkommer inom organisationen leder till det positiva 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

8.17 Jag känner att det jag åstadkommer uppmärksammas 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

8.18 Jag känner trygghet i arbetet jag utför 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

9. Motivation inom arbetsgruppen. Ringa in det svarsalternativ som passar dig bäst (1 
motsvarar inte alls och 6 motsvarar instämmer helt) 

9.1 På min arbetsplats har jag många vänner 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

9.2 På min arbetsplats finns en god ton mellan kollegor 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

9.3 På min arbetsplats utesluts ingen 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

9.4 På min arbetsplats ingår alla kollegor i den sociala atmosfären 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt 

9.5 Jag anser att jag är en god kollega 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt 

9.6 Jag känner att jag tillför någonting i arbetsgruppen 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

9.7 Jag får feedback från kollegor 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

9.8 Alla kollegor lyssnar på vad alla har att säga 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  
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9.9 Jag känner att det är samma kollega som styr samtalen för jämnan 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

9.10 Jag påverkas av vad andra gör 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

9.11 Jag påverkas inte av vad andra gör 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

10. Uppskattning på arbetsplatsen. Ringa in det alternativ som stämmer (1 motsvarar 
inte alls medan 6 motsvarar instämmer helt). 

10.1 Jag får belöning för mitt arbete 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

10.2 Jag får feedback från min chef 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

10.3 Min chef lyssnar på mina idéer och vad jag har att säga 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

10.4  Mina åsikter tas på allvar 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

10.5 Min chef erbjuder utbildning för att genomföra arbetet på ett bra sätt 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

11. Vad anser du om din framtid inom organisationen. Ringa in det alternativ som 
stämmer (1 motsvarar inte alls medan 6 motsvarar instämmer helt). 

11.1 Jag har möjligheten att utvecklas yrkesmässigt 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

11. 2 Jag anser mig själv vara en del av organisationen 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

11.3 Jag har möjlighet att klättra inom organisationen 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt  

11.4 Jag tycker att jag får ta ansvar inom organisationen 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt 
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11.5 Jag vill påverka sättet vi arbetar på 

inte alls    1            2      3 4 5 6   instämmer helt 

12. Av alla dessa faktorer som redovisats ovan, vilken skulle du säga vara den som 
motiverar dig mest?                                       
_________________________________________________. 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


