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Sammanfattning  

Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan inre arbetsmotivation enligt 

självbestämmande teorin (SDT) och arbetstillfredsställelse mätt med Minnesota Satisfaction 

Questionnaire (MSQ) som skiljer mellan inre och yttre arbetstillfredsställelse, hos en grupp 

vars inre arbetsmotivation antogs vara hög. Hypotes 1 antog att personalens inre 

arbetstillfredsställelse var högre än dess yttre. Hypotes 2 antog att personalens inre 

arbetsmotivation predicerade dess inre arbetstillfredsställelse bättre än dess yttre. Hypotes 3 

antog att äldre personal var mer tillfredsställda än yngre personal. Därtill undersöktes hur väl 

de tre komponenterna i SDT (autonomi, kompetens och samhörighet) var uppfyllda samt hur 

väl de predicerade inre och yttre arbetstillfredsställelse. Urvalet bestod av sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter och dietister. Data samlades in genom webbenkäter. Resultatet visade att 

personalens inre arbetstillfredsställelse var högre än dess yttre. Däremot kunde inte inre 

arbetsmotivation predicera inre arbetstillfredsställelse bättre än yttre. Kompetens var det 

behov som bäst predicerade inre arbetstillfredsställelse medan autonomi bättre predicerade 

yttre. Samhörighet påverkade varken inre eller yttre arbetstillfredsställelse men var det bäst 

uppfyllda behovet i SDT. Cheferna bör framför allt förstärka personalens autonomi som var 

lägst uppfyllt av de tre behoven eftersom det anses vara viktigast att uppfylla för hög inre 

arbetsmotivation. 

 

Nyckelord: Inre arbetsmotivation, inre arbetstillfredsställelse, yttre arbetstillfredsställelse, 

SDT, TWA 

 



Title: Work Motivation and Work Satisfaction in Paramedical Staff 

Abstract  

The aim of this study was to investigate the relationships between internal work motivation 

according to Self-Determination Theory (SDT) and work satisfaction measured by Minnesota 

Satisfaction Questionnaire (MSQ) that distinguishes between internal and external work 

satisfaction, of a group whose inner motivation is assumed to be high. Hypothesis 1 assumed 

that the staff’s internal work satisfaction was higher than the external work satisfaction. 

Hypothesis 2 assumed that staff’s internal work motivation better predicted internal work 

satisfaction than external work satisfaction. Hypothesis 3 assumed that older staff had higher 

work satisfaction than younger staff. In addition, the three components of SDT (autonomy, 

competence and relatedness) were examined to see how well they were satisfied, and also 

how well they predicted the internal and external work satisfaction.The sample consisted of 

physical therapists, occupational therapists and dietitians. Data was collected through online 

questionnaires. The results showed that the internal work satisfaction was higher than the 

external. However, internal work motivation did not predict internal work satisfaction better 

than external. Competence was the need that best predicted internal work satisfaction while 

autonomy better predicted external. Relatedness did not affect either the internal or external 

work satisfaction but was the best satisfied need in SDT. Managers should primarily enhance 

staff’s autonomy because it was lowest satisfied of the three needs because it is considered the 

most important to satisfy to achieve high internal work motivation. 

 

Keywords: Internal work motivation, internal work satisfaction, external work satisfaction, 

SDT, TWA 
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Mårten Eriksson vid Högskolan i Gävle, som 

alltid varit snabb att svara och kommit med bra konstruktiv kritik. Jag vill även tacka de tre 

verksamheter som ställde upp i studien, trots att det på vissa håll redan var andra enkäter som 

cirkulerade bland personalen. Slutligen vill jag tacka min tålmodiga pojkvän som under 

vårterminen har fått stå ut med en mycket osocial sambo. 
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Introduktion 

Vad driver en människa att vilja arbeta inom vård- och omsorg, där lönen ofta är låg och 

arbetstiderna obekväma? Vissa arbetstagare verkar välja arbete efter personliga intressen med 

ett inre driv att arbeta med det som motsvarar sina värderingar, medan andra individer väljer 

arbete efter faktorer som lön, social bekräftelse och karriärsutveckling (Vansteenkist et al., 

2007). Oavsett vad som styr är det någon form av motivation som framkallar en arbetstagares 

agerande. Motivation kan beskrivas som ett målinriktat beteende och uppstår genom energi, 

rörelse och uthållighet, vilka är viktiga faktorer för människans vilja att utvecklas (Mc 

Sweeney & Swindell, 1999; Ryan & Deci, 2000). På arbetsplatsen kan arbetsmotivation 

uppkomma av flera orsaker, t ex av en inre drivkraft som ett personligt intresse för något, en 

yttre belöning som lön, bonus eller beröm eller av rädsla för bestraffning om arbetsuppgifter 

inte slutförs i tid. Studier har visat att arbetstagare motiveras av att de tycker arbetsuppgifter 

är roliga, att de får högre lön om de presterar bra och att de får styra sitt arbete fritt mot de 

mål som är satta (Ryan & Deci, 2000).  

 Under de senaste 30 åren har Deci och Ryan (2000) utvecklat en motivationsteori som 

de kallar Self-Determination Theory, SDT, (självbestämmandeteorin). SDT menar att 

människan har medfödda psykologiska behov som måste tillfredsställas för en hög motivation 

och som, när de är uppfyllda, kan hjälpa oss att växa och utvecklas som individer. Tre basala 

psykologiska behov har identifierats; autonomi, samhörighet och kompetens. Genom att 

tillfredsställa dessa får människan de nödvändiga komponenterna de behöver för personlig 

utveckling och ett högt psykologiskt välbefinnande (Ryan & Deci, 2000). Huvudfokus i teorin 

har varit att mäta nivåerna av tillfredsställelse av de tre behoven för att sedan använda dessa 

data för att förutsäga olika psykologiska tillstånd, som t ex välmående och tillfredsställelse 

(Ryan & Deci, 2000). Behovet av autonomi representeras av en inre önskan om att kunna 

bestämma själv, att ha valmöjligheter och på så sätt känna en psykologisk frihet om hur olika 

uppgifter ska genomföras. På arbetsplatsen kan det handla om att på ett självständigt sätt 

strukturera sitt arbete genom att planera sitt schema och bestämma på vilket sätt 

arbetsuppgifterna ska utföras (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens, & Lens, 

2010). Behovet av kompetens definieras som en inre önskan om att känna sig effektiv och 

kompetent i den miljö individen befinner sig. Att utforska, vara delaktig, våga pröva nya 

utmanande uppgifter för att utveckla sina färdigheter är alla viktiga faktorer för att kunna 

tillfredsställa sitt kompetensbehov. Ett uppfyllt kompetensbehov kommer att resultera i att 

individen kan anpassa sig till en föränderlig miljö medan ett icke uppfyllt behov kan orsaka 

frustration, hjälplöshet och avsaknad av motivation. Det tredje behovet, samhörighet, 
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definieras som en individs inre önskan om att känna samhörighet med andra, som att vara 

delaktig i en arbetsgrupp och att uppleva att det finns en ömsesidig kärlek och omtanke i 

gruppen. Behovet tillfredsställs när personen har utvecklat en nära relation med andra (Deci & 

Ryan, 2000). Ensamhet på arbetsplatsen kan vara en anledning till att samhörighetsbehovet 

inte är uppfyllt vilket kan resultera i att personen presterar sämre arbetsmässigt (Wright, Burt 

& Strongman, 2006).  

 Centralt för SDT är att teorin skiljer mellan självstyrande motivation och kontrollerad 

motivation. Självstyrande motivation innebär att individen har en känsla av att själv kunna 

bestämma medan kontrollerad innebär en känsla av press att agera på ett visst sätt (Gagné & 

Deci, 2005). Enligt SDT uppkommer kontrollerad motivation när en arbetstagare upplever 

externa (beröm från chefen, bonus) eller interna (skuld, skam) påtryckningar att utföra en viss 

aktivitet eller att bete sig på ett visst sätt. Självstyrande motivation innebär istället att 

individen har ett eget intresse och fri vilja att engagera sig i något. Ett exempel på 

självstyrande motivation är inre motivation vilken enligt SDT anses vara hög när de tre basala 

psykologiska behoven är uppfyllda (Deci & Ryan, 2000; Gagné et al., 2010). Inre 

arbetsmotivation beskriver människans inneboende nyfikenhet att våga pröva nya utmaningar, 

att lära sig nya saker och att utforska världen vilka är viktiga byggstenar för att utveckla ett 

högt psykiskt och socialt välbefinnande. Yttre arbetsmotivation innebär istället utförande av 

handlingar i syfte att få ut något av det och är ofta sammankopplat med sämre välmående.       

Flera studier visar att det är viktigt att tillfredsställa arbetstagares inre psykologiska 

behov av autonomi, samhörighet och kompetens för en hög inre arbetsmotivation (Baard, 

Deci & Ryan, 2004; Ilardi, Leone, Kasser & Ryan, 1993; Kasser, Davey & Ryan, 1992). Van 

den Broeck et al. (2010) visade att tillfredsställelse av de tre behoven gav upphov till hög 

arbetstillfredsställelse och högt engagemang i arbetet. Ilardi et al. (1993) fann att 

industriarbetare som upplevde en hög tillfredsställelse av autonomi, samhörighet och 

kompetens på arbetet hade en mer positiv inställning till jobbet, högre självkänsla, högre 

arbetstillfredsställelse och ett bättre välmående än industriarbetare med låg inre 

arbetsmotivation. Autonomi var det behov som var särskilt framträdande och var positivt och 

signifikant associerat med hög arbetstillfredsställelse hos industriarbetarna. Resultatet styrker 

den uppfattning Gagné och Deci (2005) har, nämligen att autonomi anses vara det viktigaste 

av de tre behoven att tillfredsställa för hög inre motivation.  
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Arbetstillfredsställelse och MSQ 

Arbetstillfredsställelse kan definieras som positiva och emotionella reaktioner och attityder 

gentemot sitt arbete (Roelen, Koopmans, & Groothoff, 2008). En hög arbetstillfredsställelse 

är av stor vikt för företagsutveckling och lönsamhet då studier har visat att ökad 

arbetstillfredsställelse genererar ökade arbetsprestationer (Liu & White, 2006). Roelen et al. 

(2008) visade att hög arbetstillfredsställelse ökade välbefinnande och trivsel medan en sänkt 

arbetstillfredsställelse resulterade i sämre välbefinnande och utbrändhet i en studie med 822 

aktiva arbetstagare inom hälsovård. Det finns många teorier om vad som påverkar 

arbetstillfredsställelse. Teorier som grundar sig på behovsuppfyllelse menar att 

arbetstillfredsställelse beror på hur väl arbetet tillfredsställer individens behov (Graen, Dawis 

& Weiss, 1968). Arbetstillfredsställelse kan också bestämmas av hur väl en arbetstagares 

förväntningar stämmer överens med den upplevda verkligenheten av jobbet som helhet (Liu 

& White, 2006; Wadhwa, Verghese & Wadhwa, 2011). Den kan även bero på hur väl arbetet 

överensstämmer med individens personliga värderingar (George & Jones, 1996). 

 Studier har visat att arbetstillfredsställelse ökar prestation och välbefinnande hos 

arbetstagare (Westover & Taylor, 2010). Martins och Proença (2012) visade att hög 

arbetstillfredsställelse hos vårdpersonalen ökade tillfredsställelse hos patienterna och 

dessutom förbättrades kvalitéten på vården. För att kunna öka arbetstillfredsställelse hos 

arbetstagare är det viktigt att veta hur man på bästa sätt kan skapa en anpassad arbetsmiljö där 

arbetsuppgifter och miljö tillfredsställer individens behov (Westover & Taylor, 2010). Att 

anpassa arbete efter individuella behov var något som intresserade Dawis, England och 

Lofquist (1964) under 1960-talet då de tog fram sin teori om arbetsanpassning (Theory of 

Work Adjustment, TWA). Teorin, som är en behovsuppfyllelseteori, förklarar att en individs 

arbetstillfredsställelse beror på interaktionen mellan individen och arbetsplatsen med dess 

omgivande faktorer. Individens ”arbetspersonlighet” är en viktig aspekt i denna interaktion 

och ser till personens unika förmågor och behov. Stämmer förmågorna och behoven överens 

med vad arbetsplatsen efterfrågar och kan erbjuda är sannolikheten större att behoven uppfylls 

och att arbetstillfredsställelsen är hög (Dawis et al., 1964). Teorin lägger stor vikt vid 

individers olikheter i behov och menar att det är viktigt att förstå att två individer på samma 

arbetsplats, med liknande arbetsuppgifter, arbetsmiljö och lika stor arbetstillfredsställelse trots 

det kan värdera arbetsfaktorer olika högt beroende på hur deras behov ser ut (Graen et al., 

1968). För att kunna mäta individuella skillnader i arbetstillfredsställelse utvecklade Weiss, 

Dawis, England och Lofquist (1967) ett frågeformulär, Minnesota Satisfaction Questionnaire 

(MSQ), som skulle ge en mer individualiserad bild av vilka faktorer som påverkar en 



5 

 

arbetstagares arbetstillfredsställelse. Weiss et al. (1967) menade att om en individs behov av 

självständighet och trygghet är hög kommer arbetstillfredsställelsen vara hög om arbetet 

tillfredsställer dessa behov. Om en individ istället har stora behov för kreativitet och möjlighet 

att lyckas och prestera kommer personen att ha hög arbetstillfredsställelse om dessa behov 

uppfylls i arbetet. Weiss och hans kollegor ville med hjälp av MSQ identifiera sådana 

olikheter för att bättre kunna anpassa arbetstyp efter arbetstagarens behov. Frågorna i MSQ är 

därför indelade i inre och yttre arbetstillfredsställelse. Frågor som berör yttre 

arbetstillfredsställelse innefattar bl.a. behov av lön, karriärsutveckling och bekräftelse på god 

arbetsinsats medan frågor som rör inre arbetstillfredsställelse istället handlar om att arbetet 

motsvarar personens värderingar, ger trygghet och möjlighet att göra ett jobb som andra har 

nytta av. Westover och Taylor (2010) visade att det fanns ett signifikant samband mellan 

tillfredsställelse av arbetstagares behov och arbetstillfredsställelse. Ju högre tillfredsställelse 

av behoven desto högre arbetstillfredsställelse. Vidare visade de att faktorer som påverkade 

yttre och inre arbetstillfredsställelse samt samhörighet med kollegor och chefer hade ett 

positivt signifikant samband med arbetstillfredsställelse. De variabler som var viktigast för 

arbetstillfredsställelse visade sig vara arbetsautonomi och att personen hade ett genuint 

intresse för arbetet, vilka kan klassas som faktorer viktiga för inre arbetstillfredsställelse.  

 Flera studier har visat att äldre personer ofta har en högre arbetstillfredsställelse än 

yngre.  (Westover & Taylor, 2010; Vansteenkiste et al., 2007). Varför äldre arbetstagare har 

högre arbetstillfredsställelse kan enligt White och Spector (1987) bero på att deras 

förväntningar och ambitioner har avtagit eller blivit mer realistiska, men också för att äldre 

personer objektivt faktiskt har bättre arbetsvillkor som högre lön, högre kongruens och högre 

personlig kontroll.   

 Studier har visat att det framför allt är inre arbetstillfredsställelse som ger upphov till 

bättre välmående och produktivitet hos arbetstagare varför inre arbetstillfredsställelse kan 

anses vara viktigare att tillfredsställa än yttre (Vansteenkiste et al., 2007; Vansteenkiste, 

Duriez, Simons, & Soenens, 2006). En studie av Vansteenkiste et al. (2007) visade att 

arbetstagare som lät sig styras av yttre arbesttillfredsställelse istället för inre predicerar mer 

negativa resultat mätt på arbetslojalitet och arbetsglädje än personer som strävade efter inre 

arbetstillfredsställelse. Vidare visade Vansteenkiste et al. (2006) att studenter som strävade 

efter rikedom hade lägre psykologiskt välbefinnande och lägre livsglädje än studenter som 

ville arbeta inom omsorgen och som värderade inre arbetstillfredsställelse högt.  
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Föreliggande studie 

I föreliggande studie kommer jag med utgångspunkt i SDT och TWA att undersöka 

sambandet mellan arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse vilka enligt Lawler och Hall 

(1970) är två oberoende och distinkta variabler. Vidare kommer jag undersöka hur väl de tre 

psykologiska behoven i SDT är uppfyllda och dess betydelse för inre arbetstillfredsställelse. 

Urvalsgruppen bestående av paramedicinsk personal (sjukgymnaster, dietister och 

arbetsterapeuter) är en intressant grupp att undersöka eftersom dessa yrken är eftertraktade, 

baserat på höga antagningspoäng på högskolor och universitet, 

(http://www.vhs.se/Statistik1/Host--och-varterminer/Tidigare-terminer/Antagna-urval-1/) 

även om det är allmänt känt att lönen är relativt låg trots minst en treårig akademisk 

utbildning (http://www.saco.se/Yrken-A-O/). Strävan efter inre arbetstillfredsställelse hos 

dessa arbetstagare antas därför vara högre än strävan efter yttre arbetstillfredsställelse. Vidare 

kan den inre arbetsmotivationen antas vara hög hos paramedicinsk personal då de sannolikt 

valt dessa yrken på grund av att de värdesätter självstyrande motivation. Samtliga yrken i 

föreliggande studie har krav på legitimation, vilket är ett bevis på expertis inom sitt 

yrkesområde. De gör att varje legitimerad personal har ett stort eget ansvar i sin profession 

och de är därför relativt fria att planera och styra sitt arbete förutsatt att de följer 

socialstyrelsens riktlinjer för respektive yrke. Jämfört med yrken som innebär sämre möjlighet 

till att ta egna beslut och som har sämre möjligheter till autonomi, samhörighet och 

kompetens (t ex inom försäljningsföretag där det är konkurrens mellan kollegor, personal ofta 

är lågutbildad och beslut sköts av cheferna) kan paramedicinsk personal anses ha en hög 

självstyrande motivation (Gagné et al., 2010). Vidare antas deras inre arbetsmotivation bättre 

predicera inre arbetstillfredsställelse än yttre eftersom de faktorer som eftersträvas för inre 

motivation också liknar de som utgör inre arbetstillfredsställelse. Vad gäller de tre inre 

psykologiska behoven vill jag undersöka hur väl varje enskilt behov är uppfyllt och hur de 

påverkar inre arbetstillfredsställelse. För en arbetsgivare torde det vara viktigt att veta om 

något av de tre behoven är av större betydelse för inre arbetstillfredsställelse eftersom det 

behovet/behoven då kan antas vara viktigare att tillgodose.  

 Baserat på tidigare forskning (Westover & Taylor, 2010; Vansteenkiste et al., 2007) 

antas den äldre personalen (>40 år) i föreliggande studie ha en högre arbetstillfredsställelse än 

den yngre personalen (<=40 år).  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka sambanden mellan inre arbetsmotivation mätt med BNS 

(Basic Need Satisfaction scale) enligt SDT och arbetstillfredsställelse mätt med MSQ 

(Minnesota Satisfaction Questionnaire) som skiljer mellan inre och yttre 

arbetstillfredsställelse, hos en grupp (paramedicinsk personal) vars inre arbetsmotivation antas 

vara hög.   

Två hypoteser kan formuleras: 

H1: Personalens inre arbetstillfredsställelse är högre än dess yttre arbetstillfredsställelse. 

H2: Personalens inre arbetsmotivation predicerar dess inre arbetstillfredsställelse bättre än 

dess yttre arbetstillfredsställelse. 

H3: Den äldre personalen (>40 år) har en högre arbetstillfredsställelse än den yngre 

personalen (<=40 år).  

Därtill kommer att undersökas hur väl de tre komponenterna autonomi, kompetens och 

samhörighet är uppfyllda samt hur väl de predicerar inre och yttre arbetstillfredsställelse. 

Metod  

Deltagare och urval 

Undersökningsgruppen utgjordes av sjukgymnaster (n=35), arbetsterapeuter (n=19) och 

dietister (n=7) som går under samlingsnamnet paramedicinare, anställda inom verksamheter 

som bedrev primärvårdsrehabilitering. Urvalskriterierna var att deltagarna skulle ha 

legitimation (skyddad yrkestitel) inom sitt yrke och eftersom det är krav på legitimation för 

yrkesverksamhet antogs att samtliga anställda var legitimerade och hade en tre-årig 

högskoleutbildning inom sitt ämnesområde som lägst, vilket krävs för legitimation 

(Socialstyrelsen, 1999; Socialstyrelsen, 2001; http://drf.nu/utbildning.php). Sammanlagt 

erbjöds 138 personer att delta i studien (14 män och 124 kvinnor). Enligt 

verksamhetscheferna var majoriten av de anställda sjukgymnaster följt av arbetsterapeuter. 

Den minsta gruppen utgjordes av dietister.  Totalt besvarades 61 enkäter varav 4 besvarades 

av män (7 %) och 57 av kvinnor (93 %). Detta gav en svarsfrekvens på 44 %. Deltagarnas 

ålder var mellan 20-65 med en majoritet i åldrarna 40-60 år. De flesta av deltagarna hade 

arbetat i 1-5 år på den aktuella arbetsplatsen. Alla enkäter som besvarades av deltagarna var 

fullständigt ifyllda varför det inte blev något internt bortfall i studien. 

Material 

En webbenkät med 45 frågor (Bilaga 1) utformades och användes som mätinstrument. 

Enkäten inleddes med frågor gällande kön, ålderskategori, hur länge de arbetat på 
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arbetsplatsen samt yrke. För att undersöka den inre arbetsmotivationen användes den 

validerade skalan Basic Need Satisfaction at work scale (BNS, Deci et al., 2001; Ilard et al., 

1993; Kasser, Davey, Ryan, 1992), svensk översättning av Eriksson (2012). Den engelska 

varianten av skalan har även testats för intern reliabilitet där Cronbach’s alpha för autonomi 

hade 0,81, kompetens 0,85 och samhörighet 0,82 (Van den Broeck et al., 2010). Skalan bestod 

av 21 påståenden och var indelad i tre delskalor som mätte behovsuppfyllelse av autonomi (7 

påståenden), kompetens (6 påståenden) och samhörighet (8 påståenden).  Svarsalternativen i 

BNS angavs på en 7-gradig Likertskala med ändpunkterna ”Stämmer inte alls” och ”Stämmer 

precis”. Exempel på påståenden var ”Jag har goda möjligheter att påverka hur mitt arbete ska 

utföras” (autonomi), ”Jag gillar mina arbetskamrater” (samhörighet) och ”Jag behärskar inte 

riktigt mitt arbete” kompetens).  

 Arbetstillfredsställelse (inre/yttre) mättes med hjälp av det validerade frågeformuläret 

Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), svensk översättning av Nystedt (1992). Den 

kortaste versionen användes (av totalt två versioner). Den korta versionen av MSQ hade redan 

under 1960- talet administrerats till över 3000 arbetstagare i minst 20 olika yrkeskategorier i 

olika geografiska områden. Den engelska varianten av skalan har visat sig ha hög intern 

reliabilitet där Cronbach’s alpha varierade mellan 0,84 - 0,91 för inre arbetstillfredsställelse 

och 0,77 - 0,82 för yttre arbetstillfredsställelse (Weiss et al., 1967). Forskning har dessutom 

visat att den korta versonen av MSQ har hög intern reliabilitet inom vården (Martins & 

Proença, 2012). Frågeformuläret bestod av 20 frågor och var indelad i påståenden som visade 

på inre (12 påståenden) eller yttre arbetstillfredsställelse (6 påståenden). Två frågor visade 

varken på inre eller yttre tillfredsställelse utan gick istället under ”global” (total) 

arbetstillfredsställelse (det vill säga värdet av den upplevda arbetstillfredsställelsen på 

samtliga 20 frågor). Svarsalternativen i MSQ angavs på en 5-gradig Likertskala med 

ändpunkterna ”Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb” och ”Jag är mycket 

tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb”. Exempel på påståenden var ”Möjligheten att 

kunna avancera i mitt yrke” (yttre) och ”Friheten att själv få ta ansvar och fatta beslut” (inre). 

Den maximala poängen på skalan var 100 (60 poäng för inre, 30 poäng för yttre och 10 poäng 

för ”global”).  

 Enkäten utformades med hjälp av webbsidan limesurvey som alla studenter vid 

högskolan i Gävle har tillgång till (http://limesurvey.e-tools.se/admin/admin.php). 

Tillvägagångssätt 

Tre verksamheter inom primärvårdsrehabilitering i Stockholm valdes efter geografiskt läge. 

För att täcka in ett så stort område som möjligt valdes en verksamhet från norra, en från 
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innerstaden och en från södra Stockholm. Avgränsningen till Stockholm grundade sig på att 

olika landsting har olika förutsättningar och för att säkerställa att olika landstingspolicys inte 

skulle påverka deltagarnas upplevda arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse gjordes 

studien inom ett och samma landsting. Verksamhetscheferna inom respektive verksamhet 

tillfrågades via e-post om deras verksamheter ville delta i studie. Verksamhetscheferna 

frågade i sin tur enhetscheferna som sedan tackade ja via e-post till respektive 

verksamhetschef. 

 Efter att verksamhetscheferna tackat ja till deltagande i studien skickades en e-post med 

en länk till webbenkäten till de arbetstagare som uppfyllde inklusionskriteriet, det vill säga att 

de var legitimerad sjukgymnast, dietist eller arbetsterapeut. Verksamheterna hade även 

logoped och kurator bland sina anställda, men då de var för få (en logoped och en kurator 

inom varje verksamhet) uteslöts dessa då det fanns en risk att deras identitet skulle avslöjas 

om de deltog i studien. E-posten skickades via verksamhetscheferna i norra och södra 

Stockholm ut till varje deltagare medan den skickades direkt till deltagarna i innerstaden då 

jag hade tillgång till deras e-postadresser. I e-posten skrev jag en kort presentation om vem 

jag var, om studien och att deltagande var frivilligt och helt anonymt samt att de när som helst 

fick avbryta sin medverkan i studien. Jag förklarade även att länken i mailet inte kunde 

kopplas ihop med e-postadressen när de väl svarat. Efter en och en halv vecka skickade jag en 

påminnelse till samtliga deltagare (verksamhetschefen vidarebefordrade påminnelsen till sina 

anställda i norra och södra Stockholm). Totalt hade deltagarna ungefär tre veckor på sig att 

besvara enkäten.  

Design och dataanalys 

Vissa av påståendena i BNS inverterades genom att subtrahera aktuellt värde från 8 

(exempelvis 8-1= 7, skalan vändes). Varje delskalas medelvärde beräknades. För analys av 

H1 och H3 gjordes en mixad ANOVA med arbetstillfredsställelse som beroende 

inomgruppsvariabel och ålder (dikotomiserad i yngre, N=27 och äldre, N=34) som 

mellangruppsvariabel. Anledningen till att ålder valdes framför yrke som 

mellangruppsvariabel var att antalet dietister endast var 7 stycken vilket jag ansåg var för få 

för att kunna anta normalfördelning. Påståendena om yttre arbetstillfredsställelse (6 stycken) 

multiplicerades med 2 för att kunna jämföras med de om inre arbetstillfredsställelse (12 

stycken). H2 undersöktes genom att först titta på inre arbetsmotivations korrelation med inre 

och yttre arbetstillfredsställelse. I SPSS gjordes en stegvis regressionsanalys för att undersöka 

hur väl de tre komponenterna i inre arbetsmotivation predicerade dels inre 
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arbetstillfredsställelse och dels yttre arbetstillfredsställelse. Behovsuppfyllelsen av autonomi, 

kompetens och samhörighet beräknades genom medelvärdet av personalens svarspoäng i 

respektive skala i BNS. Ingen hänsyn togs för kön, antal verksamma år eller yrkeskategori i 

de olika analyserna. För samtliga analyser användes Microsoft Excel 2010 eller SPSS 20.0. 

Den nivå som krävts för att betrakta en skillnad som statistiskt signifikant var 5 % (p<0,05).  

Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden som gjorts var enligt individskyddskravet som kan 

konkretiseras i informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom att ett missiv med adekvat information 

skickades ut till deltagarna i samma e-post som länken till webbenkäten.  Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att deltagarna själva fick avgöra/samtycka till att delta i studien. Det kan 

antas att de samtyckte till att delta i studien genom att de besvarade enkäten. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att deltagarna fyllde i en webbenkäten online som 

inte kunde kopplas till dem när enkäten fyllts i. Inga personuppgifter uppgavs av deltagarna. 

Nyttjandekravet uppfylls genom att insamlad data endast kommer att användas i 

forskningssyfte. Det kommer således inte att användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

eller för andra icke-vetenskapliga syften (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

Verksamhetscheferna har tillfrågats om de vill ta del av uppsatsen när den är färdigställd. De 

som tackat ja kommer att få uppsatsen skickad till sin e-post.  

 

Resultat 

Den interna reliabiliteten i föreliggande studie för Cronbach’s alpha var för BNS 0,58 för 

autonomi, 0,67 för kompetens och 0,76 samhörighet. För MSQ var Cronbach’s alpha 0,80 för 

inre arbetstillfredsställelse och 0,82 för yttre arbetstillfredsställelse. Den interna reliabiliteten 

var således relativt hög för respektive skala.  

 För att testa om personalens inre arbetstillfredsställelse var högre än dess yttre 

arbetstillfredsställelse gjordes en mixad ANOVA med arbetstillfredsställelse som inomgruppsvariabel 

och ålder, dikotomiserad i yngre (20-40 år) och äldre (>40 år), som mellangruppsvariabel. Resultatet 

(F(1,59)=175,18, p<0,01, ��= 0,75) visade att inre arbetstillfredsställelse (M = 44,25, SD = 5,63) var 

signifikant högre än yttre arbetstillfredsställelse (M =33,51, SD = 8,84) hos den undersökta gruppen 

vilket således bekräftar hypotes 1. Ingen interaktionseffekt mellan ålder och arbetstillfredsställelse 

visades (F(1,59)=0,67). Ingen skillnad visades heller i arbetstillfredsställelse mellan yngre och äldre 

(F(1,59)=0,41) varför hypotes 3 ej fick stöd.  
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 För att testa om personalens inre arbetsmotivation bättre predicerar dess inre 

arbetstillfredsställelse än dess yttre arbetstillfredsställelse beräknades först korrelationer 

mellan både inre arbetsmotivation och inre respektive yttre arbetstillfredsställelse. Resultatet 

visade att det fanns ett positivt signifikant samband mellan inre arbetsmotivation och inre (r = 

0,57, p< 0,01) respektive yttre arbetstillfredsställelse (r = 0,51, p < 0,01). För att testa om 

något av sambanden var starkare än det andra användes z-test (Fisher r-till-z transformation). 

Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de båda 

korrelationskoefficienterna (z =0,46, p = 0,32) vilket innebär at hypotes 2 ej fick stöd. 

 För att undersöka hur väl de tre komponenterna autonomi, kompetens och samhörighet 

predicerar inre respektive yttre arbetstillfredsställelse gjordes två stegvisa regressionsanalyser. 

De undersökta variablerna kompetens och autonomi förklarade tillsammans 49,8% 

(������	
�
� = 0,498) av variansen i inre arbetstillfredsställelse och 41,0% (������	
�

� = 0,410) av 

variansen i yttre arbetstillfredsställelse.  

 Tabell 1 visar att autonomi och kompetens, men inte samhörighet, bidrar till att förklara 

förändringen i arbetstillfredsställelse. 

Tabell 1 Stegvis regressionsanalys för hur väl de tre inre behoven predicerar inre respektive yttre arbetstillfredsställelse (N=61) 

Variabel   B SE B β t Sig. 

Inre arbetstillfredsställelse 

Steg 1 

Kompetens 0,85 0,128 0,653 6,631 0,000 

Steg 2 

Kompetens 0,647 0,135 0,498 4,812 0,000 

Autonomi 0,329 0,102 0,335 3,237 0,002 

Yttre arbetstillfredsställelse 

Steg 1 

Autonomi 0,462 0,081 0,598 5,737 0,000 

Steg 2 

Autonomi 0,369 0,088 0,478 4,196 0,000 

  Kompetens 0,264 0,116 0,258 2,265 0,027 

R2 = 0,427 för steg 1; ∆R2 = 0,088 för steg 2 för inre arbetstillfredsställelse. R2 = 0,358 för steg 1; ∆R2 = 0,052 för steg 2 för yttre 

arbetstillfredsställelse 
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 Behovsuppfyllelsen av samhörighet var bäst uppfyllt (M= 46,62 av totalt 56 möjliga 

poäng på delskalan) vilket gav en behovsuppfyllelse på 83 %. Kompetens var det behov som 

var näst bäst uppfyllt (M= 32,18 av 42 möjliga poäng på delskalan) och gav en 

behovsuppfyllelse på 77 %. Autonomi var det behov som var sämst uppfyllt (M= 31,86 av 

totalt 49 möjliga poäng på delskalan) vilket gav en behovsuppfyllelse på 65 %.  

 Samhörighet var det behov som var bäst uppfyllt av de tre behoven i SDT, men i 

regressionsmodellen hade detta behov dock ingen signifikant påverkan på varken inre eller 

yttre arbetstillfredsställelse. 

Diskussion 

Resultatet i föreliggande studie bekräftade hypotes 1; att personalens inre 

arbetstillfredsställelse är högre än dess yttre. Hypotes 2 om att inre arbetsmotivation bättre 

predicerar inre arbetstillfredsställelse än yttre kunde däremot inte styrkas. Hypotes 3 om att 

äldre personal har en högre arbetstillfredsställelse än yngre personal kunde inte heller styrkas. 

En intressant aspekt gällande de tre inre psykologiska behovens påverkan på inre respektive 

yttre arbetstillfredsställelse var att kompetens var det behov som bäst predicerade inre 

arbetstillfredsställelse medan autonomi bättre predicerade yttre arbetstillfredsställelse. 

Samhörighet påverkade varken inre eller yttre arbetstillfredsställelse. Det var emellertid det 

behov som var bäst uppfyllt av de tre inre psykologiska behoven i inre motivation. 

 Hypotesen att paramedicinsk personal har högre inre arbetstillfredsställelse än yttre 

bekräftades i denna studie. En anledning till detta är sannolikt att personer som söker sig till 

vårdyrken inte prioriterar lön, karriärsutveckling eller status utan de eftersträvar istället att ha 

ett arbete som ger dem betydelsefulla arbetsuppgifter (t ex att hjälpa människor att må bättre), 

kompetensutveckling och hög arbetsautonomi. Resultatet stödjer en studie av Vansteenkiste et 

al. (2006) som såg att ekonomistudenter ofta eftersträvade yttre arbetstillfredsställelse medan 

studenter som ville arbeta inom omsorg istället värderade inre arbetstillfredsställelse högt.  

 Det fanns ingen interaktionseffekt mellan ålder (indelad i yngre och äldre) och 

arbetstillfredsställelse i föreliggande studie varför hypotes 3 ej fick stöd. Resultatet stödjs 

däremot av White och Spector (1987) som inte kunde se något samband mellan ålder och 

arbetstillfredsställelse. White och Spector (1987) visade att ålder indirekt påverkade 

arbetstillfredsställelse genom andra faktorer så som lön och kongruens (att jobbets 

karaktäristika stämmer överens med personens behov). Enbart ålder kunde alltså inte ensam 

förklara arbetstillfredsställelse. Varför det inte fanns någon skillnad mellan ålder och 

arbetstillfredsställelse i föreliggande studie skulle kunna bero på att arbetsvillkoren inte 
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förbättras med åldern hos paramedicinare men även på grund av att förväntningar och 

ambitionen inte avtar med åren i denna grupp.  

 Vad gäller personalens inre arbetsmotivation visade resultatet på att de tre inre 

psykologiska behoven var relativt väl uppfyllda. Det stödjer antagande att personalens inre 

arbetsmotivation är hög. Personalen antogs eftersträva självstyrande motivation framför 

kontrollerad varför de valt ett legitimerat yrke som bland annat skulle innebära stor frihet i 

arbetssätt och mycket eget ansvar. Resultatet stödjs av en studie av Gagné et al. (2010) som 

visade att personal inom hälsoarbeten hade högre självstyrande motivation än kontrollerad 

jämfört med personal inom service- eller teknikyrken.  

 Det behov som var lägst uppfyllt i föreliggande studie var autonomi. Ilardi et al. (1993) 

visade att autonomi var det behov som var särskilt viktigt för industriarbetare att tillfredsställa 

för hög arbetstillfredsställelse. Autonomi var även det behov som var bäst uppfyllt trots att 

man kan anta att möjligheten till hög autonomi är inskränkt på dessa typer av arbetsplatser 

eftersom personalen ofta har sämre möjlighet att fatta egna beslut eller att ta egna initiativ. Ett 

yrke som sjukgymnast, dietist eller arbetsterapeut som är betydligt mer fritt och som har större 

påverkansmöjligheter än fabriksarbete borde därför ha ett högt uppfyllt behov av autonomi, 

men både behovet av samhörighet (83 %) och kompetens (77 %) var betydligt mer uppfyllt. 

Varför autonomi var lägst uppfyllt kan bero på att dessa yrkesgrupper har höga förväntningar 

på autonomi och således kräver mer än andra yrkesgrupper för att uppnå hög tillfredsställelse 

av behovet. Den interna reliabiliteten enligt Cronbach’s alpha för respektive delskala i BNS 

var 0,58 för autonomi, 0,67 för kompetens och 0,76 för samhörighet. Det innebär att således 

att autonomiskalan inte är lika distinkt som de övriga två varför det också kan vara en 

anledning till lägre tillfredsställelse av autonomi. 

 Hypotesen att personalens inre arbetsmotivation bättre skulle predicera inre 

arbetstillfredsställelse än yttre arbetstillfredsställelse fick inte stöd i föreliggande studie. Inre 

motivation korrelerade med både inre och yttre arbetstillfredsställelse. De tre inre 

psykologiska behoven predicerade dock olika gällande inre och yttre arbetstillfredsställelse. 

Samhörighet som var ett väl uppfyllt behov (83 %) för inre motivation hade ingen påverkan 

på inre eller yttre arbetstillfredsställelse vilket skiljer sig från Westover och Taylors (2010) 

resultat som visade att samhörighet hade ett positivt signifikant samband med 

arbetstillfredsställelse. Kompetens predicerade inre arbetstillfredsställelse bäst medan 

autonomi bättre predicerade yttre arbetstillfredsställelse. I en studie av Roelen et al. (2008) 

var personal inom hälsosektorn mest tillfredsställda med deras kollegor och variation i 

arbetsuppgifter. Dock bidrog tillfredsställelse med kollegor lite till att förklara 
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arbetstillfredsställelse. I likhet med resultatet i föreliggande studie var samhörighet ett uppfyllt 

behov hos personalen, men det hade låg påverkan på arbetstillfredsställelse. En anledning till 

att samhörighet inte påverkade arbetstillfredsställelse kan bero på att det var ett så väl uppfyllt 

behov att det inte kunde förklara variationen i arbetstillfredsställelse.  

 Resultatet i föreliggande studie visade att kompetens spelar stor roll för inre 

arbetstillfredsställelse men har betydligt mindre betydelse för yttre arbetstillfredsställelse. De 

påståenden i MSQ som visar på inre arbetstillfredsställelse omfattar bland annat variation i 

arbetsuppgifter, trygghet, ge uttryck för sina personliga intressen, ansvar, pröva egna idéer 

och att ha ett arbete som har bestående värde (Weiss et al., 1967). De påståenden som ingår i 

delskalan om kompetens i BNS handlar om trygghet (känna sig kompetent i sitt arbete), att 

bidra till verksamheten genom sitt arbete (få uppskattning för sitt arbete, visa vad man kan, 

känna att man uträttar något) (Deci et al., 2001; Ilard et al., 1993; Kasser et al., 1992). Dessa 

påståenden påminner om de för inre arbetstillfredsställelse varför resultatet i föreliggande 

studie som visar att kompetens bättre predicerar inre arbetstillfredsställelse lätt förstås. 

Autonomi var det behov som bäst predicerade yttre arbetstillfredsställelse, men skillnaden av 

dess påverkan på inre och yttre arbetstillfredsställelse var emellertid liten.  

        En begränsning i föreliggande studie kan vara att de som har låg arbetsmotivation och 

låg arbetstillfredsställelse sannolikt var mindre benägna att svara på enkäten varför resultatet 

kan ha blivit något missvisande i det anseendet att behoven har överskattats. En annan 

begränsning var att skalan för inre och yttre arbetstillfredsställelse hade olika många 

påståenden (6 påståenden om yttre arbetstillfredsställelse och 12 för inre 

arbetstillfredsställelse). För att justera skillnaden har påståenden om yttre 

arbetstillfredsställelse multiplicerats med 2 vilket gör jämförelsen mellan de båda något grov. 

Ytterligare en begränsning var att undersökningsgruppen var relativt liten vilket ökar risken 

för typ II-fel. Svarsfrekvensen var relativt låg i studien (44 %) vilket sannolikt dels berodde 

på att en annan enkät skickades ut från Stockholms landsting under samma tidsperiod och 

som kanske prioriterades av personalen, men även på grund av att minst fem deltagares 

enkätsvar inte kunde registreras. Risken är att ännu fler har haft samma problem utan att 

uppmärksammat mig på det. Svarsfrekvensen kan även ha påverkats av att ledet mellan mig 

och deltagare var för långt då verksamhetschefen skickade ut enkäten åt mig. Svarsfrekvensen 

hade kanske höjts om jag åkt ut till verksamheterna och själv presenterat studien eftersom det 

då skulle ha blivit en personligare kontakt mellan mig och personalen.  

 Hur personalen mår och upplever sitt arbete varierar sannolikt från en tid till en annan. 

En nyhet om uppsägningar kan för stunden påverka samtlig personal negativt och således 
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också deras inställning till arbetet. Förslag på framtida studier skulle därför kunna vara att 

försöka täcka in dessa eventuella variationer hos arbetstagare genom att under en längre 

tidsperiod låta samma deltagare fylla i enkäten vid upprepade tillfällen för att på så sätt se om 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse varierar beroende på tidpunkt. Om studien gjordes 

under en längre period skulle paralleller kunna dras mellan arbetstagares inställning till 

arbetet och olika externa påverkansfaktorer (t ex uppsägningar, ny politik, verksamhetsvinst 

m.m.)  

Många människor tillbringar en stor del av sitt liv på arbetet och det förefaller således 

viktigt att personen trivs på arbetet för att kunna behålla arbetsglädje. I introduktionen 

redogjordes för hur TWA redan på 1960-talet togs fram för att personers olika behov i arbetet 

skulle kunna identifieras. Jag beskrev även hur SDT definierar inre motivation som hög 

tillfredsställelse av de inre psykologiska behoven samhörighet, autonomi och kompetens. 

Resultatet av föreliggande studie visade att personalens inre motivation var hög och att det 

fanns individuella skillnader i vad de ansåg vara viktigast för god arbetstillfredsställelse. 

Arbetsinsatser från cheferna bör framför allt fokuseras på att identifiera personalens olika 

behov enligt SDT och TWA och att tillfredsställa dessa så att varje individs unika förmågor 

och erfarenheter kan användas på bästa sätt. Vidare bör ökat utrymme ges för autonomi då 

detta behov var sämst uppfyllt hos den undersökta gruppen. Autonomi anses enligt Gagné och 

Deci (2005) vara det viktigaste av de tre behoven att tillfredsställa för hög inre motivation.   
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Bilaga 1 

Arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse 

Vill du delta i en studie om arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse? 

Deltagandet är frivilligt och anonymt. Enkäten tar 5-10 minuter att fylla i. 

Resultatet kommer att ligga till grund för ett examensarbete i psykologi vid 

Högskolan i Gävle. 

Malin Gustafsson, student vid HIG 

malin_gustafson@hotmail.com 

Den här enkäten innehåller 45 frågor. 

En kommentar om personuppgifter 

Den här enkäten är anonym. 

De svar på enkäten som sparas innehåller ingen information som kan 

identifiera den som svarat utom om denna fråga specifikt ställts i 

enkäten. Även om det krävs en behörighetskod för att kunna besvara 

enkäten sparas inte denna personliga information tillsammans med 

enkätsvaret. Behörighetskoden används endast för att avgöra om du 

har svarat (eller inte svarat) på enkäten och den informationen sparas 

separat. Det finns inget sätt att avgöra vilken behörighetskod som hör 

ihop med ett visst svar i den här enkäten. 

Arbetsmotivation 

1. Är du man eller kvinna? 

□ Kvinna   □ Man 

2. Din ålder i år? 

□ < 20  □ 20-30  □ 30-40  □ 40-50  □ 50-60  □ > 60 

3. Yrkestitel? 

□ Dietist  □ Sjukgymnast □ Arbetsterapeut 

4. Hur många verksamma år på din aktuella arbetsplats? 

□ 1-3 år  □4-6 år  □ 7-10 år  □ 11-15 år  □ > 16 år 
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5. Jag har goda möjligheter att påverka hur mitt arbete ska utföras 

□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

6. Jag gillar mina arbetskamrater 

□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

7. Jag behärskar inte riktigt mitt jobb  

□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

8. På jobbet får jag uppskattning för mitt arbete 

□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

9. Jag känner mig pressad på arbetet 

□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

10. Jag kommer överens med mina arbetskamrater 

□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

11. Jag håller mig för mig själv på jobbet 

□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 
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12. Jag kan fritt uttrycka vad jag tycker och tänker på jobbet 

□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

13. Jag betraktar mina arbetskamrater som mina vänner 

□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

 

 

14. Jag har lärt mig nya intressanta färdigheter på jobbet 

□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

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

□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

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

□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

17. Mina känslor beaktas på jobbet 

□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

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

□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 
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Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

19. Mina arbetskamrater bryr sig om mig 

□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

20. Jag har inte många nära vänner på jobbet 

□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

21. Jag känner att jag kan vara mig själv på jobbet 

□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

22. Mina arbetskamrater gillar mig inte 

□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

 

 

23. Jag känner ofta jag saknar kompetens i mitt arbete 

□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

24. Jag har få påverkansmöjligheter i mitt arbete 

□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

25. Människor är vänliga på mitt jobb 
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□1     □2   □3  □4 □5 □6 □7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

Arbetstillfredsställelse 

1. Att vara sysselsatt hela tiden 

         □1                     □ 2                   □3                    □ 4        □ 5 

Jag är mycket nöjd     Jag är missnöjd     Varken eller     Jag är tillfredsställd     Jag är mycket tillfredsställd 

2. Möjligheten att få arbeta ensam 

         □1                     □ 2                   □3                    □ 4        □ 5 

Jag är mycket nöjd     Jag är missnöjd     Varken eller     Jag är tillfredsställd     Jag är mycket tillfredsställd  

3. Att få arbeta med olika uppgifter från en tid till en annan 

         □1                     □ 2                   □3                    □ 4        □ 5 

Jag är mycket nöjd     Jag är missnöjd     Varken eller     Jag är tillfredsställd     Jag är mycket tillfredsställd  

4. Den sociala positionen i samhället som följer av mitt arbete 

         □1                     □ 2                   □3                    □ 4        □ 5 

Jag är mycket nöjd     Jag är missnöjd     Varken eller     Jag är tillfredsställd     Jag är mycket tillfredsställd  

5. Sättet som min chef behandlar underställda på 

         □1                     □ 2                   □3                    □ 4        □ 5 

Jag är mycket nöjd     Jag är missnöjd     Varken eller     Jag är tillfredsställd     Jag är mycket tillfredsställd  

6. Min närmaste chefs kompetens i att fatta beslut 

         □1                     □ 2                   □3                    □ 4        □ 5 

Jag är mycket nöjd     Jag är missnöjd     Varken eller     Jag är tillfredsställd     Jag är mycket tillfredsställd  
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7. Att få arbeta med uppgifter som inte strider mot min övertygelse 

         □1                     □ 2                   □3                    □ 4        □ 5 

Jag är mycket nöjd     Jag är missnöjd     Varken eller     Jag är tillfredsställd     Jag är mycket tillfredsställd  

8. Anställningstryggheten 

         □1                     □ 2                   □3                    □ 4        □ 5 

Jag är mycket nöjd     Jag är missnöjd     Varken eller     Jag är tillfredsställd     Jag är mycket tillfredsställd 

9. Möjligheten att få göra ett jobb som andra har nytta/glädje av 

         □1                     □ 2                   □3                    □ 4        □ 5 

Jag är mycket nöjd     Jag är missnöjd     Varken eller     Jag är tillfredsställd     Jag är mycket tillfredsställd 

10. Möjligheten att få tala om för andra vad de ska göra 

         □1                     □ 2                   □3                    □ 4        □ 5 

Jag är mycket nöjd     Jag är missnöjd     Varken eller     Jag är tillfredsställd     Jag är mycket tillfredsställd 

11. Att få arbeta med uppgifter där min förmåga och kompetens kommer till uttryck 

         □1                     □ 2                   □3                    □ 4        □ 5 

Jag är mycket nöjd     Jag är missnöjd     Varken eller     Jag är tillfredsställd     Jag är mycket tillfredsställd 

12. Verksamhetens policy och behandling av sina anställda 

         □1                     □ 2                   □3                    □ 4        □ 5 

Jag är mycket nöjd     Jag är missnöjd     Varken eller     Jag är tillfredsställd     Jag är mycket tillfredsställd 

13. Lönen 

         □1                     □ 2                   □3                    □ 4        □ 5 

Jag är mycket nöjd     Jag är missnöjd     Varken eller     Jag är tillfredsställd     Jag är mycket tillfredsställd 

14. Möjligheten att kunna avancera i yrket 

         □1                     □ 2                   □3                    □ 4        □ 5 

Jag är mycket nöjd     Jag är missnöjd     Varken eller     Jag är tillfredsställd     Jag är mycket tillfredsställd 
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15. Friheten att själv få ta ansvar och fatta beslut 

         □1                     □ 2                   □3                    □ 4        □ 5 

Jag är mycket nöjd     Jag är missnöjd     Varken eller     Jag är tillfredsställd     Jag är mycket tillfredsställd 

16. Möjligheten att få pröva egna idéer om hur arbetet ska utföras 

         □1                     □ 2                   □3                    □ 4        □ 5 

Jag är mycket nöjd     Jag är missnöjd     Varken eller     Jag är tillfredsställd     Jag är mycket tillfredsställd 

17. Den fysiska arbetsmiljön 

         □1                     □ 2                   □3                    □ 4        □ 5 

Jag är mycket nöjd     Jag är missnöjd     Varken eller     Jag är tillfredsställd     Jag är mycket tillfredsställd 

18. Samarbetet mellan mina kollegor 

         □1                     □ 2                   □3                    □ 4        □ 5 

Jag är mycket nöjd     Jag är missnöjd     Varken eller     Jag är tillfredsställd     Jag är mycket tillfredsställd 

19. Den uppmärksamhet och ”belöning” som jag får för att göra ett bra jobb 

         □1                     □ 2                   □3                    □ 4        □ 5 

Jag är mycket nöjd     Jag är missnöjd     Varken eller     Jag är tillfredsställd     Jag är mycket tillfredsställd 

20. Känslan av att mitt arbete ger resultat/ har bestående värde 

         □1                     □ 2                   □3                    □ 4        □ 5 

Jag är mycket nöjd     Jag är missnöjd     Varken eller     Jag är tillfredsställd     Jag är mycket tillfredsställd 

 


