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Abstract 

The aim of the study was to examine whether the time of employment (i.e., short time 

vs. long time) and form of employment (i.e., part-time employment/employed by the 

hour vs. full-time employment) had any influence on employees’ work motivation (i.e., 

autonomy, competence and relatedness) and work-related identity (i.e., organizational-, 

work-group- and professional identity). A quantitative study was conducted via an 

online questionnaire. The results were analyzed with univariate analyses of variance. 

The results showed that there were significant differences’ in professional identity 

depending on which type of employment the employees had, part-time employees 

experienced a higher level of professional identity than full-time employees. Further the 

results also showed that there was an interaction between time of employment and form 

of employment on work-related identity. The interaction between time of employment 

and form of employment regarding work-related identity showed higher professional 

identity among full-time employees than part-time employment/employed by the hour 

employees, though only if the time of employment was short time. Full time employees 

also showed higher work-group identity than part-time employment/employed by the 

hour employees, if the time if employment was long time. Results also showed that 

part-time employment/employed by the hour employees had higher organizational 

identity than full-time employees if the time of employment was long time. 
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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att se om anställningstid (kort tid vs. lång tid) och 

anställningsform (visstidsanställda/timanställda vs. tillsvidareanställda) har effekter på 

medarbetarnas arbetsmotivation (autonomi, kompetens och samhörighet) och 

arbetsrelaterade identitet (organisations-, arbetsgrupps- och professionsidentitet). 

Studien som genomfördes var av kvantitativ ansats och genomfördes genom en 

internetbaserad enkät. Resultaten analyserades med univariata variansanalyser. 

Resultatet påvisade att det fanns en signifikant skillnad i professionsidentiteten 

beroende på de anställdas anställningsform, visstidsanställda/timanställda upplevde en 

lägre grad av professionsidentitet än tillsvidareanställda. Det fanns interaktionseffekter 

mellan anställningstid och anställningsform i förhållande till samtliga delmått i 

arbetsrelaterad identitet. Interaktionen mellan anställningstid och anställningsform i 

förhållande till arbetsrelaterad identitet visade att tillsvidareanställda har skattat högre 

professionsidentitet än visstidsanställda/timanställda men bara om de har arbetat en kort 

tid, samt visstidsanställda/timanställda har skattat högre arbetsgruppsidentitet än 

tillsvidareanställda om de arbetat en längre tid, slutligen påvisades det att 

visstidsanställda/timanställda har skattat högre organisationsidentitet än 

tillsvidareanställda om de arbetat en längre tid. 
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Förord 

Först vill vi rikta ett stort tack till deltagarna i denna studie, hade ni inte ställt upp vore denna 

uppsats inte möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår kontaktperson på organisationen för 

ett gott samarbete genom hela studien. Slutligen vill vi rikta ett extra stort tack till vår 

handledare Mattias Holmgren för god vägledning och stort engagemang.  

 

Gävle, maj 2017. 

Christan Falevik och Sebastian Henriksson.



 

1 

 

Introduktion 

Arbetsrelaterad identitet 

Identitet är en självrefererande beskrivning som erbjuder lämpliga svar till frågorna 

“vem är jag?” och “vem är vi?” (Ashforth, Harrison & Corley, 2008). Begreppet ger svar på 

varför vi som människor beter oss på ett särskilt vis, och innefattar två kategorier; personal 

identity och social identity. Det förstnämnda härleder till vår fysiska kropp och mentala 

erfarenheter, som en separat fysisk och psykologisk entitet jämfört till andra levande varelser 

och ting. Det sistnämnda refererar till att känna medlemskap och delaktighet i olika sociala 

sammanhang samt i grupper (Knez, 2016). 

Identiteten har en stor betydelse för individer och påverkar ofta deras självkännedom 

mer än vissa personlighetsdrag som exempelvis kön (Johnson, Morgeson, Ilgen, Meyer & 

Lloyd, 2006). Identitet handlar om hur individer ser på sig själva i förhållande till deras 

sociala miljö och kultur. Människan har ett behov av att placera andra individer i olika 

grupper, denna kategorisering sker genom logik och identifiering av olika mönster hos dessa 

individer. Ett exempel på en sådan kategorisering är män och kvinnor, unga och gamla 

(Hammarén & Johansson, 2009). 

Arbetsrelaterad identitet förklaras som en del av identiteten och ens definition av sig 

själv i relation till arbetsgruppen, organisationen och professionen (Conroy & O’leary-Kelly, 

2014). Nedan kommer en redogörelse för arbetsrelaterad identitet och dess tre delområden; 

organisation-, arbetsgrupp- och professionsidentitet. Vidare följer en redogörelse för 

arbetsmotivation. 

Organisationsidentitet. Organisationsidentitet refererar till hur individen upplever 

tillhörighet till organisationen. Stark tillhörighet resulterar i att individen känner för 

organisationens värderingar, mål och strategier vilket leder till att individen identifierar sig 

med organisationen och bildar en “vi”-känsla (Tavares, Van Knippenberg & van Dick, 2016). 

En anställd som identifierar sig starkt med sin organisation bör ha högre motivation än en 

anställd som inte känner lika stark identifikation med organisationen (Wegge, Van Dick, 

Fisher, Wecking & Moltzen, 2006). Tidigare forskning visar även på att anställda med svag 

organisationsidentitet kommer exempelvis inte ta till sig instruktioner och information som 

organisationen kommunicerar, lika bra som personer med stark organisationsidentitet, 

anledningen är att de inte delar organisationens värderingar med sina personliga värderingar 

(Knez, 2016). Anställdas tendens att besvara organisationens bemötande är beroende av hur 
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mycket den anställda identifierar sig med organisationen (Tavares, et al. 2016). 

Arbetsgruppsidentitet. Individer vill ofta tillhöra en grupp för att minimera risken för 

upplevd osäkerhet samt för att få en bekräftelse på ”vem är jag?” genom grupptillhörigheten. 

Detta är en process som sker genom att kategorisera människor i olika grupper, exempelvis en 

arbetsgrupp. Identifierar sig den anställda med arbetsgruppen kan det leda till att personen blir 

motiverad att agera åt gruppens vägnar (van Dick, Van Knippenberg, Kerschreiter, Hertel & 

Wieseke, 2008). Det är mindre risk att individen lämnar organisationen om denna upplever en 

hög grad arbetsgruppstillhörighet. (Johnson, Morgeson & Hekman, 2012) Forskning (Knez, 

2016) visar också att ju mer en individ identifierar sig med arbetsgruppens identitet, desto mer 

inflytande har gruppen på personens attityd och beteende.  

Professionsidentitet. Professionsidentitet är en pågående och komplex process. Har 

individen hög professionsidentitet innebär det att individens moral och personliga värderingar 

stämmer överens med det specifika yrkets normer. En lyckad yrkeskarriär och ett bättre 

mående för medarbetarna är även kopplat till hög professionsidentitet (Wilson, Cowin, 

Johnson & Young, 2013). Individen kopplar samman sin kompetens med yrket och 

identifierar sig med sin yrkesroll, därför kan även individens syn på sig själv förändras när 

yrkesrollen modifieras (Dutton, Roberts & Bednar, 2010). 

En för stark professionsidentitet kan leda till konflikter mellan organisationen och 

individen, eftersom individen identifierar sig starkare med sin yrkesroll än till organisationen 

som sin arbetsgivare. Konflikten uppstår på grund av att organisationens förväntningar på 

individens beteende inte stämmer överens på dennes faktiska beteende, detta kan resultera i en 

högre personalomsättning (Johnson et al. 2006). 

Arbetsmotivation 

Utifrån hur dagens ekonomi ser ut är en motiverad personalgrupp både 

konkurrenskraftig och en strategisk tillgång oavsett organisation (Tremblay, Blanchard, 

Taylor, Pelletier & Villeneuve, 2009). Self-determination theory (SDT) skiljer på motivation, 

att individen är motiverad, samt amotivation, att individen inte alls är motiverad. Inom 

motivation, finns det även två separata typer, autonomiskt motivation och kontrollerad 

motivation. Autonomisk motivation innebär att man huvudsakligen drivs av inre motivation 

(inre drivkrafter) vilket är när en aktivitet utförs för att medarbetaren finner den intressant och 

tillfredsställande. Kontrollerad motivation handlar om yttre motivation (yttre drivkrafter) 

vilket är när medarbetaren utför en aktivitet för exempelvis lön eller andra externa faktorer 

(Gagné & Deci, 2005; Tremblay et al. 2009). 
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För att få förståelsen av hur anställda upplever självbestämmande på arbetsplatsen är 

SDT en teori som förklarar tre grundläggande komponenter för arbetsmotivation; autonomi, 

kompetens och samhörighet (Trepanier, Fernet & Austin. 2013).  Enligt Gagné (2003) ökar 

den inre motivationen om en individ genomför en aktivitet som hen känner tillfredsställelse 

av att utföra, då högre grad av självbestämmande upplevs, det vill säga autonomi. Trepanier et 

al. (2013) skriver att autonomi innebär upplevelsen av att kunna ta egna beslut och känna inre 

samtycke av de egna besluten. Gagné (2003) uttrycker att en individ som upplever att hens 

prestation utförs väl, upplever en högre grad av kompetens. Trepanier et al. (2013) förklarar 

kompetens som individens upplevda prestation och effektivitet som slutresultatet av 

personens handlingar. Gagné (2003) skriver även att om individen känner gemenskap till 

arbetsgruppen ökar också samhörigheten, vilket i sin tur leder till ökad inre motivation. 

Trepanier et al. (2013) beskriver att samhörighet handlar om att individen vill uppleva 

gemenskap och närhet av andra människor. 

Själva iden bakom självbestämmande är inget nytt fenomen men under senare tid har 

organisatoriska forskare, exempelvis Kanfer, Chen och Pritchard (2008) börjat betona vikten i 

detta för att anställda ska ha optimalt välmående och vara effektiva på arbetet. SDT förklarar 

att individers beteenden kan variera från att vara icke självbestämmande till 

självbestämmande och antyder att effektiviteten ökar om de anställda upplever högre grad av 

det senare (Tremblay et al. 2009). 

Individuella skillnader i arbetsmotivation och arbetsrelaterad identitet 

Tidigare forskning visat att män värderar prestation, karriärutveckling samt 

professionsidentitet som viktigare faktorer för arbetsmotivationen än vad kvinnor gör. 

Kvinnor anser istället (till skillnad från män) att arbetsgrupptillhörighet och interaktionen med 

andra människor på arbetsplatsen är viktigare faktorer för arbetsmotivationen. I arbetslivet 

tenderar män att ha mer fokus på att vara självständiga i kontrast till kvinnor som tenderar att 

oftast vara mer omtänksamma i deras arbetsroller (Inceoglu, Segers & Bartram, 2012). 

Visstidsanställda/timanställda tenderar att vara mer motiverade av en ekonomisk vinst 

(exempelvis lön) medan tillsvidareanställda är mer motiverade att arbeta för organisationens 

vinning (Gakovic & Tetrick, 2003). Tidigare forskning visar på att tillsvidareanställdas 

arbetsmotivation korrelerar positivt med övertidstimmar (Beckers, et al. 2007). Det är 

sannolikt att organisationer värdesätter visstidsanställda/timanställda lika mycket som 

tillsvidareanställda, dock är det troligt att visstidsanställda/timanställda enbart till viss del blir 

inkluderande i organisationens sociala system. Exempelvis får inte 



 

4 

 

visstidsanställda/timanställdas samma anställningsförmåner, utvecklingsmöjligheter i 

karriären samt att kommunikation kan vara bristfälligt från organisationen (Gakovic & 

Tetrick, 2003). Detta kan bli mycket problematiskt eftersom tidigare forskning menar att 

medarbetare med svag organisationsidentitet inte kommer vara mottagliga för exempelvis 

instruktioner som kommuniceras av organisationen (Knez, 2016). Vilket kan leda till att 

visstidsanställda/timanställda upplever sämre stöd från organisationen, som i sin tur kan 

påverka medarbetarnas upplevda organisationsidentitet negativt (Gakovic & Tetrick, 2003). 

Enligt Allen (2011) kan även professionsidentiteten påverkas beroende av anställningsform. 

Studien visade på att tillsvidareanställda kände ett större engagemang och yrkesmoral än 

visstidsanställda/timanställda vilket visade att visstidsanställda/timanställda upplevde lägre 

grad av sociala nätverk än tillsvidareanställda.  

Enligt vår kännedom har inte tidigare forskning berört det valda forskningsområdet 

denna studie belyser. 

Syfte 

Syftet med undersökningen var att se om olika typer av anställningstid och 

anställningsform har effekter på medarbetarnas arbetsmotivation (autonomi, kompetens och 

samhörighet) och arbetsrelaterade identitet (organisations-, arbetsgrupps- och 

professionsidentitet).  

 

Frågeställningar 

1. Påverkas organisations-, arbetsgrupps-, och professionsidentitet 

(arbetsrelaterad identitet) av anställningstid och/eller anställningsform? 

2. Påverkas autonomi, kompetens och samhörighet (arbetsmotivation) av 

anställningstid och/eller anställningsform? 

3. Finns det interaktioner mellan anställningstid och anställningsform 

på arbetsmotivation/arbetsrelaterad identitet? 
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Metod 

 

Deltagare och urval 

Studien genomfördes på ett behandlingshem i mellan Sverige och genom ett 

strategiskt urval valdes 110 medarbetare ut. Med beaktning till studiens frågeställningar blev 

deltagarna indelade i fyra grupper (tillsvidareanställda med anställningstid; 0-36 månader, 36 

eller fler månader samt visstidsanställda/timanställda med 0-36 månader, 36 eller fler 

månader). Indelningen av deltagarna gick till genom att de svarade på vilken anställningsform 

och anställningstid de hade.    

Av 110 utskickade enkäter var det totalt 78 svaranden, det innebar en svarsfrekvens på 

71 %. Det externa bortfallet blev 29 %. Det interna bortfallet var beräknat till 0 % då samtliga 

enkäter var komplett ifyllda.  

Av de som besvarade enkäten var 46 tillsvidareanställda, vilket beräknas till 59 % och 

32 visstidsanställda/timanställda, vilket beräknas till 41 %. Deltagarna i studien bestod av 12 

kvinnor, vilket beräknas till 15 % och 66 män, vilket beräknas till 85 %.  Deltagarnas ålder 

varierade mellan 19-66 år (M = 37.28, SD =12.85). 

Material/Mätinstrument 

I denna studie användes det två mätinstrument, tre delmått för arbetsrelaterad identitet 

och Basic Need Satisfaction at Work Scale för arbetsmotivation.  

 En svensk översättning av tre de delmåtten; organisations-, professions- och 

arbetsgruppsidentitet (Knez, 2016) användes för att mäta arbetsrelaterad identitet. 

Organisationsidentiteten skattades utifrån sex påståenden (Mael & Ashforth, 1992). 

Professionsidentiteten skattades utifrån sju påståenden (Blau, 1989) och 

arbetsgruppsidentiteten skattades utifrån sex påståenden (Mael & Ashforth, 1992).  

En svensk översättning (Eriksson, 2012) av Basic Need Satisfaction at Work Scale 

(Deci, et al. 2001; Ilardi, Leone, Kasser & Ryan, 1993; Kasser, Davey & Ryan, 1992) 

användes för att mäta den upplevda arbetsmotivationen. Det var 21 påståenden som var 

relaterade till arbetsmotivation, där sju frågor gällde autonomi, sex gällande kompetens och 

åtta angående samhörighet. Det var 19 påståenden som var relaterade till arbetsrelaterad 

identitet. Se bilaga 1. Samtliga påståenden bedömdes utifrån en Likertskala från 1-7 där 1 

betyder ”stämmer inte alls”, 4 betyder “stämmer delvis” och 7 betyder ”stämmer helt”.  

För att fastställa reliabiliteten på studiens mätinstrument gjordes index på samtliga 

beroendemått. Autonomi (M = 4.74, SD = 0.90 ; Chronbach’s Alpha = .71), kompetens (M = 
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5.25 SD = 0.87  ; Chronbach’s Alpha = .52), samhörighet (M = 5.58 , SD = 0.90 ; 

Chronbach’s Alpha = .85), organisationsidentitet (M = 4.24, SD = 1.21 ; Chronbach’s Alpha 

= .76), arbetsgruppsidentitet (M = 4.43, SD = 1.36 ; Chronbach’s Alpha = .69) och 

professionsidentitet (M = 4.75, SD = 1.17  ; Chronbach’s Alpha = .70). 

Tillvägagångssätt 

Studien påbörjades med att kontakta HR-chef på behandlingshemmet via telefon. Ett 

personligt möte ägde rum där det blev överenskommet att studien skulle genomföras på 

organisationen och att HR-chefen skulle vara kontaktperson. Enkäten färdigställdes via ett 

internetbaserat program (www.surveymonkey.com) och kommunicerades via HR-chefen som 

förmedlade en svarslänk till samtliga medarbetare via organisationens intranät. Tillsammans 

med enkäten var det ett bifogat missivbrev som informerade om syftet med studien, 

konfidentialitet, kontaktuppgifter och ett slutdatum när enkäten skulle vara besvarad. 

Medarbetarna kunde via svarslänken komma åt enkäten och svara digitalt, svaren blev 

registrerade i programmet som enkäten utformats i när medarbetarna hade besvarats samtliga 

frågor.  

Design och dataanalys 

Studien var av kvantitativ design och beroendevariablerna var arbetsrelaterad identitet 

(organisations-, arbetsgrupps- och professionsidentitet) och arbetsmotivation (autonomi, 

samhörighet och kompetens). Oberoendevariablerna i studien är anställningstid och 

anställningsform. Anställningstid hade två nivåer, 0-36 månader och 36 eller fler månader. Av 

pedagogiska och pragmatiska skäl benämns (fortsättningsvis) tiden 0-36 månader som ”kort 

tid” och 36 eller fler månader som ”lång tid”. Anställningsform hade två nivåer, 

tillsvidareanställd och visstidsanställd/timanställd. 

Dataanalyserna som användes var univariata variansanalyser. Programmet som 

användes för att utföra de statistiska analyserna var IBM SPSS Statistic 22.  

Forskningsetiska överväganden  

De forskningsetiska övervägande som har gjorts är att i missivbrevet framgick det 

att deltagandet var anonymt och de hade rätt att avbryta när som helst. Det informerades om 

att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att resultatet från enkäten kommer 

att redovisas gruppvis vilket innebär att enskilda svar inte kommer kunna urskiljas. Studien 

kommer att sammanställas i en c-uppsats och presenteras muntligt inför 
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personalvetarstudenter och lärare. När studien är genomförd kommer arbetet att skickas till 

organisationen och att deltagarna får då möjligheten att ta del av resultatet. 

 

Resultat 

 

Utifrån studiens frågeställningar kommer resultatet presenteras nedan. Resultatet 

presenteras i tre delar där arbetsmotivationen är den första, arbetsrelaterad identitet den andra 

samt interaktioner av anställningstid och anställningsform på arbetsmotivation och 

arbetsrelaterad identitet den tredje. Accepterad signifikansnivå är p ≤.05 för analyserna. 

Deskriptiv data presenteras i tabellerna nedan. 

Interaktioner av anställningstid och anställningsform på arbetsmotivation och 

arbetsrelaterad identitet 

Arbetsmotivation: autonomi. För att se om oberoendevariablerna 

anställningsform och anställningstid hade påverkan på arbetsmotivation: autonomi utfördes en 

2 (anställningsform: visstidsanställda/timanställda vs. tillsvidareanställda) × 2 

(anställningstid: kort vs. lång) univariat variansanalys. 

Det förelåg inte en signifikant interaktion, F(1,74) = 0.01, p = .915. Det fanns 

varken en huvudeffekt av arbetstid, F(1,74) = 0.05, p = .820, eller anställningsform, F(1,74) = 

0.69, p = .409 på autonomi. Se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Medelvärde (M) och standardavvikelser (SD) för 

visstidsanställda/timanställda och tillsvidareanställda för autonomi (arbetsmotivation). 

    

Anställningstid Visstidsanställda/timanställda Tillsvidareanställda   

  M (SD) M (SD)   

       

Kort 4,52 (0,65) 4,86 (1,12)  

Lång 4,64 (0,30) 4,90 (0,99)  

Arbetsmotivation: kompetens. För att se om oberoendevariablerna 

anställningsform och anställningstid hade påverkan på arbetsmotivation: kompetens utfördes 

en 2 (anställningsform: visstidsanställda/timanställda vs. tillsvidareanställda) × 2 

(anställningstid: kort vs. lång) univariat variansanalys.  

Det fanns en tendens till signifikant interaktion, F(1,74) = 3.06, p = .084, p
2 

.04. Vilket beskriver att visstidsanställda/timanställda upplever att de har högre kompetens än 
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tillsvidareanställda, men bara om de arbetat en längre tid. Det fanns varken en huvudeffekt av 

arbetstid, F(1,74)= 0.05, p = .831, eller anställningsform, F(1,74) = 0.01, p = .974 på 

kompetens. Se Tabell 2. 

 

Tabell 2. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för 

visstidsanställda/timanställda och tillsvidareanställda för kompetens (arbetsmotivation). 

    

Anställningstid Visstidsanställda/timanställda Tillsvidareanställda   

  M (SD) M (SD)   

       

Kort 5,09 (0,88) 5,67 (0,66)  

Lång 5,75 (0,35) 5,15 (0,92)  

Arbetsmotivation: samhörighet. För att se om oberoendevariablerna 

anställningsform och anställningstid hade påverkan på arbetsmotivation: samhörighet utfördes 

en 2 (anställningsform: visstidsanställda/timanställda vs. tillsvidareanställda) × 2 

(anställningstid: kort vs. lång) univariat variansanalys.  

Slutligen påvisades ingen signifikant interaktion F(1,74) = 1.56, p = .215 av 

oberoendevariablerna angående samhörighet. Det fanns inte en huvudeffekt av arbetstid, 

F(1,74) = 1.35, p = .249 på samhörighet. Det fanns däremot en tendens till en huvudeffekt av 

anställningsform som visar att visstidsanställda tenderar att ha högre samhörighet än 

tillsvidareanställda, F(1,74) = 3.71, p = .058, p
2 = .05. Se Tabell 3. 

Tabell 3.  Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för 

visstidsanställda/timanställda och tillsvidareanställda för samhörighet (arbetsmotivation). 

    

Anställningstid Visstidsanställda/timanställda Tillsvidareanställda   

  M (SD) M (SD)   

       

Kort 5,71 (0,89) 5,47 (0,80)  

Lång 6,56 (0,62) 5,44 (0,95)  

Arbetsrelaterad identitet: professionsidentitet. För att se om 

oberoendevariablerna anställningsform och anställningstid hade påverkan på arbetsrelaterad 

identitet: professionsidentitet utfördes en 2 (anställningsform: visstidsanställda/timanställda 

vs. tillsvidareanställda) × 2 (anställningstid: kort vs. lång) univariat variansanalys.  
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Resultatet visade att inom upplevd professionsidentitet förelåg en signifikant 

interaktion, F(1,74) = 4.68, p = .034, p
2 .06, vilket betyder att tillsvidareanställda upplever en 

högre professionsidentitet än visstidsanställda/timanställda, dock enbart om de arbetat en 

kortare tid. Det fanns varken en huvudeffekt av arbetstid, F(1,74) = 1.05, p = .309, eller 

anställningsform, F(1,74) = 0.77, p = .383 på professionsidentitet. Se Tabell 4. 

 

Tabell 4. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för 

visstidsanställda/timanställda och tillsvidareanställda för professionsidentitet (arbetsrelaterad 

identitet). 

    

Anställningstid Visstidsanställda/timanställda Tillsvidareanställda   

  M (SD) M (SD)   

       

Kort 4,14 (1,07) 5,44 (1,10)  

Lång 5,50 (1,92) 4,95 (1,02)  

Arbetsrelaterad identitet: arbetsgruppsidentitet. För att se om 

oberoendevariablerna anställningsform och anställningstid hade påverkan på arbetsrelaterad 

identitet: arbetsgruppsidentitet utfördes en 2 (anställningsform: visstidsanställda/timanställda 

vs. tillsvidareanställda) × 2 (anställningstid: kort vs. lång) univariat variansanalys. 

Det fanns huvudeffekt inom arbetsgruppsidentitet inom både anställningstid, 

F(1,74) = 6.23, p = .015, p
2 =  .08, samt anställningsform, F(1,74) = 4.16, p = .045, p

2=.05  . 

Det fanns även en signifikant interaktionseffekt, F(1,74) = 7.25, p = .009, p
2 = .09. Detta 

innebär att visstidsanställda/timanställda upplever en högre arbetsgruppsidentitet än 

tillsvidareanställda men bara om de har arbetat en längre tid. Se Tabell 5. 

Tabell 5. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för 

visstidsanställda/timanställda och tillsvidareanställda för arbetsgruppsidentitet (arbetsrelaterad 

identitet). 

    

Anställningstid Visstidsanställda/timanställda Tillsvidareanställda   

  M (SD) M (SD)   

       

Kort 4,20 (1,66) 4,54 (1,08)  

Lång 6,92 (0,12) 4,44 (1,05)  
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Arbetsrelaterad identitet: organisationsidentitet. För att se om 

oberoendevariablerna anställningsform och anställningstid hade påverkan på arbetsrelaterad 

identitet: organisationsidentitet utfördes en 2 (anställningsform: visstidsanställda/timanställda 

vs. tillsvidareanställda) × 2 (anställningstid: kort vs. lång) univariat variansanalys.  

Gällande organisationsidentitet visade den univariata variansanalysen en signifikant 

interaktion, F(1,74) = 6.04, p = .016, p
2  = .08. Detta innebär att 

visstidsanställda/timanställda upplever en högre organisationsidentitet än tillsvidareanställda 

men enbart om de har arbetat en längre tid. Det fanns inte en huvudeffekt av anställningsform, 

F(1,74) = 0.74, p = .392 på organisationsidentitet. Det fanns en tendens till en huvudeffekt av 

anställningstid som visar att de som har jobbat en lång tid tenderar att ha högre 

organisationsidentitet än de som jobbat en kort tid, F(1,74) = 3.09, p = .083, p
2 = .04. Se 

Tabell 6. 

Tabell 6. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för 

visstidsanställda/timanställda och tillsvidareanställda för organisationsidentitet 

(arbetsrelaterad identitet). 

    

Anställningstid Visstidsanställda/timanställda Tillsvidareanställda   

  M (SD) M (SD)   

       

Kort 3,87 (1,20) 4,61 (1,12)  

Lång 5,83 (1,18) 4,29 (1,17)  

 

Diskussion 

 

Studiens syfte var att se om anställningstid och anställningsform har påverkan 

på medarbetarnas arbetsmotivation och arbetsrelaterade identitet. Resultatet som uppkom 

grundades på de tre frågeställningarna; (1) Påverkas organisations-, arbetsgrupps-, och 

professionsidentitet (arbetsrelaterad identitet) av anställningstid och anställningsform? (2) 

Påverkas autonomi, kompetens och samhörighet (arbetsmotivation) av anställningstid och 

anställningsform? (3) Finns det interaktioner mellan anställningstid och anställningsform 

på arbetsmotivation/arbetsrelaterad identitet? 

I förhållande till frågeställning (1) var det endast anställningsformen som hade 

påverkan på professionsidentiteten eftersom de tillsvidareanställda hade ett högre medelvärde, 

utöver detta hade anställningsform och anställningstid ingen påverkan på arbetsrelaterad 



 

11 

 

identitet. I relation till frågeställning (2) förelåg det endast en tendens till att autonomin 

påverkades av anställningsformen, för övrigt fanns det ingen påverkan på arbetsmotivationen. 

Utifrån frågeställning (3) fanns det en interaktionseffekt på samtliga delmått i arbetsrelaterad 

identitet. Interaktionen mellan anställningstid och anställningsform i förhållande till 

arbetsrelaterad identitet visade att tillsvidareanställda har skattat en högre professionsidentitet 

än visstidsanställda/timanställda men bara om de har arbetat en kort tid, samt 

visstidsanställda/timanställda har skattat en högre arbetsgruppsidentitet än tillsvidareanställda 

om de arbetat en längre tid, slutligen påvisades det att visstidsanställda/timanställda har 

skattat en högre organisationsidentitet än tillsvidareanställda om de arbetat en längre tid. Det 

fanns ingen interaktion i anställningsform och anställningstid påverkan på arbetsmotivationen, 

dock en tendens till interaktion inom delmåttet kompetens. 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning tar upp att det är sannolikt att organisationer värdesätter 

visstidsanställda/timanställda lika mycket som tillsvidareanställda (Gakovic & Tetrick, 2003) 

och enligt studiens resultat har anställningsformen ingen upplevd påverkan på 

organisationsidentiteten hos medarbetarna. Detta kan tolkas att medarbetarna oavsett 

anställningsform inte upplever någon skillnad i hur de blir värdesatta och att det styrker 

tidigare forskning gällande att medarbetarna inte behandlas olika av organisationen på grund 

av anställningsform. 

Enligt Wilson, et al. (2013)  innebär en hög professionsidentitet att individens 

moral och personliga värderingar stämmer överens med yrkets normer. Analysen visade att de 

tillsvidareanställda skattade högre upplevd professionsidentitet än 

visstidsanställda/timanställda. Utifrån tidigare forskning (Wilson et al. 2013) kan detta tolkas 

som att moralen och de personliga värderingarna utifrån yrkets normer var högre hos de 

tillsvidareanställda än hos de andra medarbetarna.  

Tidigare forskning (Dutton, et al. 2010) säger också att medarbetare med 

hög professionsidentitet identifierar sig starkare med sin yrkesroll än en medarbetare med låg 

professionsidentitet. Resultatet visade att tillsvidareanställda har skattat professionsidentitet 

högre än visstidsanställda/timanställda, detta tyder på att en tillsvidareanställning leder till att 

individen identifierar sig starkare med sin yrkesroll. Detta resultat överensstämmer med 

tidigare forskning av Allen (2011) som utförde en studie mellan tillsvidareanställda och 

visstidsanställda/timanställda där de förstnämnda upplevde högre professionsidentitet. 

Gällande arbetsmotivation skriver Trepanier et al. (2013)  att autonomi innebär 

upplevelsen av att kunna ta egna beslut och känna inre samtycke över de egna besluten, 
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studien påvisade att det fanns en tendens till att anställningsformen påverkade den upplevda 

autonomin hos medarbetarna, vilket var att visstidsanställda/timanställda upplevde lägre grad 

av autonomi än tillsvidareanställda. Utifrån detta kan en tolkning göras att en tryggare 

anställning (tillsvidareanställning) kan leda till att medarbetaren upplever att hen kan ta fler 

egna beslut och känna inre samtycke över dessa. 

Samhörighet handlar om att individen vill uppleva gemenskap och närhet av 

andra människor enligt Trepanier et al. (2013) och enligt studiens resultat påvisades det att 

ingen skillnad i varken anställningstid eller anställningsform har haft effekt på hur 

medarbetarna upplever samhörigheten. 

Tolkning av resultatet 

Mätinstrumenten som användes i studien var väletablerade (Basic Need 

Satisfaction at Work Scale för arbetsmotivation och tre delmått för arbetsrelaterad identitet). 

Index gjordes för varje delmått och sedan räknades ett Cronbach’s Alpha för varje index för 

att säkerställa reliabiliteten hos delmåtten (det vill säga om påståenden för varje delmått mäter 

samma underliggande attribut). Nunnally (1978) rekommenderar ett minimumvärde av .7, 

vilket inte uppfylldes av delmåtten kompetens och arbetsgruppsidentitet. Slutsatser från 

resultaten som grundas utifrån dessa delmått ska därför dras med försiktighet. 

Studiens resultat kan ha blivit påverkat av att deltagarna bestod till 85 % män 

och 15 % kvinnor. Enligt Inceoglu et al. (2012) föreligger det olika preferenser i vad som 

anses vara viktiga faktorer för arbetsmotivation mellan könen. Hade det varit en jämnare 

fördelning mellan könen hade resultatet kunnat bli annorlunda. 

Deltagarna i studien kan ha bedömt Likertskalan olika eftersom bedömningen är 

subjektiv, vilket bör tas i åtanke eftersom det kan ha påverkat resultatet. 

Metoddiskussion 

Studiens validitet kan ha blivit utsatt med åtanke att vi inte har varit där 

personligen och övervakat tillvägagångssättet när medarbetarna besvarade enkäten.  Dock 

skulle vår eventuella närvaro ha kunnat resultera i att deltagarna svarat vad som förväntas 

vara socialt önskvärt. Om eventuella frågor hade uppstått för deltagarna när de besvarade 

enkäten hade det varit fördelaktigt om någon av oss hade varit närvarande, deltagarna hade 

dock e-mail samt telefonnummer till både handledaren och oss själva. 

För att försöka uppnå en sådan hög svarsfrekvens som möjligt beslutades det 

med godkännande av kontaktpersonen att studiens enkät skulle skickas ut via organisationens 

intranät genom kontaktpersonen. Skälet till detta var att samtliga anställda på organisationen 
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fått bättre flexibilitet till att svara på enkäten när de själva ansett att det var lämpligt, 

exempelvis hemma eller när det är lugnt på arbetet. 

Förslag till vidare forskning 

Inceoglu et al. (2012) menar att män värderar prestation, karriärutveckling och 

professionsidentitet som mer viktiga faktorer än vad kvinnor anser för arbetsmotivationen. De 

skriver också att kvinnor istället tycker att arbetsgrupptillhörighet och interaktionen med 

medarbetarna på arbetsplatsen är viktigare faktorer för arbetsmotivationen. 

Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att lägga till 

oberoendevariablerna kön och utbildningsnivå i vår studie för att se om kön, utbildningsnivå, 

anställningstid och anställningsform har påverkan på arbetsmotivationen och arbetsrelaterade 

identiteten. 

Ett annat förslag på vidare forskning skulle kunna vara att utföra denna studie 

igen fast då i en annan yrkesbransch, exempelvis bransch där akademisk utbildning krävs för 

att se om påverkan på arbetsmotivationen och arbetsrelaterade identiteten hade påverkats 

annorlunda. 

Resultatens praktiska relevans 

Då resultatet från denna studie visar på att tillsvidareanställda har ett högre 

medelvärde än visstidsanställda/timanställda på självskattad autonomi bör organisationen ha i 

åtanke att en högre grad av autonomi innebär en högre grad av inre motivation (Gagné, 2003). 

Visstidsanställda/timanställda utgjorde 41 % av svarsfrekvensen för studien vilket är en stor 

del av arbetsstyrkan. Tidigare forskning visar på att i dagens ekonomi är en motiverad 

personalgrupp både konkurrenskraftig och en strategisk tillgång oavsett bransch (Tramblay, et 

al. 2009). Organisationen bör därför försöka att öka antalet tillsvidareanställda och minska på 

visstidsanställda/timanställda eftersom studiens resultat påvisar att de tillsvidareanställda 

skattar sig själva ha en högre grad autonomi, enligt detta resultat skulle därför organisationens 

personalstyrka kunna bli mer motiverade. 

Resultatet visade även att tillsvidareanställda upplevde en signifikant högre grad 

av professionsidentitet än visstidsanställda/timanställda och enligt tidigare forskning (Wilson, 

et al. 2013) är en lyckad yrkeskarriär och ett bättre mående kopplat till hög 

professionsidentitet. Även i detta avseende skulle organisationen gynnas om arbetsgruppen 

tillsvidareanställda skulle öka då de skulle få en personalgrupp med bättre välmående. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Syftet med undersökningen är att undersöka om ålder, kön, anställningstid och anställningsform kan påverka medarbetares 
arbetsmotivation och arbetsrelaterade identitet. 

Vi är två studenter från Personal- och arbetslivsprogrammet på Högskolan i Gävle. Under utbildningens sista termin skriver vi ett 
examenarbete om arbetsrelaterad identitet och motivation. Examensarbetet baseras på denna enkät och därför skulle vi uppskatta om 
du tog dig tid att besvara den, enkäten består av 44 stycken frågor och tar cirka 10 minuter att besvara. 
Deltagandet är anonymt och du har rätt att avbryta när som helst. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet från 
enkäten kommer att redovisas gruppvis vilket innebär att enskilda svar inte kommer kunna urskiljas. Studien kommer att 
sammanställas i en c-uppsats och presenteras muntligt inför personalvetarstudenter och lärare. När studien är genomförd kommer 
arbetet att skickas till organisationen och du får även möjlighet att ta del av resultatet. 

Det kommer att vara möjligt att svara på enkäten fram till 24 april. 

Har du några funderingar kring studien eller enkäten är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

Christian Falevik, 070-xxx xx xx. 

Sebastian Henriksson, 070-xxx xx xx. 

Handledare, Mattias Holmgren, 073-xxx xx xx. 

* 1. Anställningsform 

Tillsvidareanställd 

Timanställd / visstidsanställd 

* 2. Total anställningstid på nuvarande arbetsplats? (Ange antal månader, Ex. 12) 

* 3. Hur gammal är du? (Ange antal år, Ex. 38) 

* 4. Kön: 

Man 

Kvinna 

Nedan kommer ett antal påståenden, vänligen svara så sanningsenligt som möjligt. 



 

 

 

* 5. 

Utgå ifrån din egen situation och tänk igenom dina bedömningar noga innan du svarar. (1 = instämmer inte alls, 4 = instämmer delvis, 

7 = instämmer precis) 

1 

Jag har goda möjligheter 
att påverka hur mitt 
arbete ska utföras. 

Jag gillar mina 
arbetskamrater. 

Jag behärskar inte riktigt 
mitt jobb. 

På jobbet får jag 
uppskattning för mitt 
arbete. 

Jag känner mig pressad 
på arbetet. 

Jag kommer överens 
med mina 
arbetskamrater. 

Jag håller mig för mig 
själv på jobbet. 

Jag kan fritt uttrycka vad 
jag tycker och tänker på 
jobbet. 

Jag betraktar mina 
arbetskamrater som 
mina vänner. 

Jag har lärt mig nya 
intressanta färdigheter 
på jobbet. 

När jag är på jobbet 
måste jag göra vad jag 
blir tillsagd. 

De flesta dagar känner 
jag att jag uträttat något 
på jobbet. 

Man tar hänsyn till mina 
känslor på jobbet. 

Jag har inte stora 
möjligheter att visa vad 
jag går för på jobbet. 

Mina arbetskamrater bryr 
sig om mig. 

2 3 4 5 6 7 



 

 

 

1 

Jag har inte många nära 
vänner på jobbet. 

Jag känner att jag kan 
vara mig själv på jobbet. 

Mina arbetskamrater 
gillar mig inte. 

Jag känner ofta att jag 
saknar kompetens i mitt 
arbete. 

Jag har få möjligheter att 
påverka mitt arbete. 

Människor är vänliga på 
mitt jobb. 

Jag tycker för mycket om 
den nuvarande 
karriärmöjligheten, för att 
ge upp den. 

Om jag kunde byta till ett 
annat arbete med 
liknande lön, skulle jag 
förmodligen göra det. 

Om jag fick göra om det, 
hade jag inte valt att 
arbeta inom min 
nuvarande 
profession/yrke. 

Jag vill definitivt satsa på 
en karriär inom denna 
profession/yrke. 

Om jag hade pengar så 
att jag inte behövde 
arbeta, skulle jag ändå 
fortsätta att arbeta inom 
min nuvarande 
profession/yrke. 

Jag är besviken på att 
jag någonsin har börjat 
arbeta inom denna 
profession/yrke. 

Inom min nuvarande 
profession/yrke kan man 
skapa livsverk. 

När någon kritiserar min 
arbetsgrupp känns det 
som en personlig 
förolämpning. 

2 3 4 5 6 7 



 

 

 

 

 

1 

Jag är mycket 
intresserad av vad andra 
tycker om min 
arbetsgrupp. 

När jag pratar om 
arbetsgruppen säger jag 
vanligen ”vi” snarare än 
”dom”. 

Arbetsgruppens 
framgångar är mina 
framgångar. 

När någon berömmer 
arbetsgruppen, känns 
det som en personlig 
komplimang. 

Om arbetsgruppen skulle 
kritiseras i media, skulle 
jag skämmas. 

När någon kritiserar min 
organisation, känns det 
som en personlig 
förolämpning. 

Jag är mycket 
intresserad av vad andra 
tycker om min 
organisation. 

När jag pratar om 
organisationen säger jag 
vanligen ”vi” snarare än 
”dom”. 

Organisationens 
framgångar är mina 
framgångar. 

När någon berömmer 
organisationen, känns 
det som en personlig 
komplimang. 

Om organisationen skulle 
kritiseras i media, skulle 
jag skämmas. 
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