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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka skillnader i arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse bland omsorgspersonal beroende på om de hade en fast eller 

flexibel arbetsplats. I studien ingick två deltagargrupper där den ena gruppen tillhörde 

en fast avdelning medan de anställda i den andra gruppen flyttade runt mellan 

avdelningar beroende på var det för tillfället fanns behov. Studien genomfördes som 

en enkätundersökning inom omsorgsförvaltningen i en mindre kommun. Totalt 

besvarade 55 personer på enkäten som var uppdelad i två delar; Basic need 

satisfaction at work scale som mätte arbetsmotivation med delskalorna autonomi, 

kompetens och samhörighet och Minnesota job satisfaction som mätte inre och yttre 

arbetstillfredsställelse. Studien visade att anställda med en flexibel arbetsplats hade 

lägre arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse än anställda med fast arbetsplats. 

Autonomi, samhörighet och inre arbetstillfredsställelse visade ett signifikant resultat, 

kompetens och yttre arbetstillfredsställelse hade en tendens till signifikant effekt.  
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Abstract 

 

The aim of the study was to examine differences in work motivation and job 

satisfaction among nursing assistants, depending on whether they had a permanent or 

flexible workplace. The study involved two groups of participants, the one belonging 

to a permanent ward while the employees of the other group moved around between 

wards depending on where they were currently needed. The study was conducted as a 

survey in care administration in a small municipality. A total of 55 people responded 

to the questionnaire, which was divided into two parts; Basic need satisfaction at 

work scale measuring the motivation subscales of autonomy, competence and 

connectedness and Minnesota job satisfaction scale measuring job satisfaction based 

on intrinsic and extrinsic aspects. The study showed that employees with a flexible 

workplace had lower motivation and job satisfaction than workers with permanent 

workplace. Autonomy, connectedness and internal job satisfaction showed a 

significant result, competence and external job satisfaction tended to significant 

effect. 

 

Title: Lower motivation and job satisfaction amongst nursing assistants with flexible 

workplaces  
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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka Sara Waller Skog på Högskolan i Gävle som handlett oss 

genom examensarbetet samt vår handledare Mårten Eriksson på Högskolan i Gävle. 

Vidare vill vi tacka de 55 personer som medverkade i vår studie. Utan er hade studien 

inte varit genomförbar.  
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Introduktion 

     

 Under det senaste decenniet har arbetsmarknaden förändrats mot att ställa högre krav 

på att den anställde ska vara flexibel, både inför sin arbetsplats och sina 

arbetsuppgifter (Näswall, Sverke & Hellgren, 2005). Tidigare studier har emellertid 

visat att flexibla anställningar i form av exempelvis bemanningsanställningar och 

vikariat kan påverka de anställdas psykiska och fysiska hälsa negativt (Amable, 

Benach, Benavides & Muntaner, 2002; Knottnerus, Martens, Nijhuis & Boxtel, 

1999).  Forskning visar också att flexibla anställningar med varierande anställningar 

tenderar att medföra negativa konsekvenser för arbetets utförande och leder till 

minskad arbetsmotivation (Hellgren, Näswall & Sverke, 2002). Vidare menar 

Hellgren, Näswall och Sverke (2002, 2005) att en flexibel anställningsform kan leda 

till att den anställda upplever otrygghet i form av bland annat oro över inkomst samt 

ett ökat missnöje med arbetssituationen. Tidigare studier påvisar också att det 

förekommer minskat förtroende och engagemang hos anställda som känner otrygghet 

inom en organisation (Hellgren, Näswall & Sverke, 2002). Detta styrker även 

Svensson (2011) som visat att personer med flexibla arbetsplatser upplever en 

minskad tillit till sitt arbete. Flexibla anställningsformer kan dock tänkas vara 

betydelsefulla inom organisationer där arbetsuppgifter och behov av personal 

förväntas växla ofta.  För att människor ska prestera så bra som möjligt i sina arbeten 

är det viktigt att de trivs med sina arbeten och är motiverade, och forskningen kring 

vad som leder till att anställda upplever arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation är 

omfattande. Bland annat har det visat sig att de anställda känner större 

arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation när de upplever att de kan identifiera sig 

med sin arbetsplats (Andersson, Gudmudson & Lundberg, 2009).   

 

Arbetsmotivation  

     En av de tidigaste och mest etablerade motivationsteorierna är Fredrik Herzberg´s 

two-factor theory (1959, citerad i Andersson, Gudmudson & Lundberg, 2009). Den 

bygger på att medarbetare som trivs på sin arbetsplats även är lönsamma medarbetare. 

Hertzberg upptäckte att orsakerna till vad som vanligen framkallar trivsel skilde sig 

från anledningarna till vantrivsel. I two-factor theory skiljde han på hygienfaktorer i 

form av fysiska och sociala arbetsförhållanden som lön, socialt anseende och 
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arbetstrygghet, och motivationsfaktorer i form av personlig utveckling, prestation och 

uppskattning. Enligt teorin kan hygienfaktorer skapa vantrivsel i de fall de inte 

existerar men inte trivsel om faktorerna finns till hands, medan motivationsfaktorerna 

kan generera trivsel om de finns men inte vantrivsel då de inte finns (Furnham & 

Eracleous, 2009). Enligt two-factor theory uppstår arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse på arbetsplatser när både hygien- och motivationsfaktorer är 

tillgängliga. Teorin har dock kritiserats då människor kan tänkas reagera olika och ha 

en subjektiv upplevelse av vad som är tillfredsställande och motiverande. 

      Hackman och Oldham (1976) har senare utvecklat en arbetskaraktäristisk modell, 

”job characteristics model”, som utgår ifrån Herzberg´s two- factor theory.  Teorin 

beskriver förhållandet mellan arbetets förutsättningar och de enskildas bemötande till 

att utföra arbetet. Utifrån denna aspekt, inriktar sig teorin på hur en viss arbetsuppgift 

ska upplevas som tillfredställande utifrån varje individs enskilda behov. Hackman och 

Oldham (1976) hävdar att uppgiften ska specificeras till var enskild individ så att de 

lyckas i sitt arbete. Hackman och Oldham (1976) menar att om den anställde upplever 

arbetsuppgifterna som meningsfulla, känner ansvar i arbetet och har kunskap om 

arbetsresultaten kommer det att leda till högre arbetstillfredsställelse och 

arbetsmotivation. Att se på individer utifrån denna modells perspektiv gör det möjligt 

att studera individers skillnader. En teori som fördjupat sig mer på individers 

skillnader är self-determination theory som skiljer på arbetsmotivation efter 

människors mål och personlighet enligt vilken människors behov av att känna sig 

kompetenta, autonoma och i samhörighet med andra påverkar deras arbetsmotivation. 

Kompetens handlar om vad den anställde har för kunskap om den aktuella 

arbetsplatsen, autonomi syftar på möjlighet att styra över sin egen situation och 

samhörighet hur den anställde upplever relationen till arbetsplatsen samt kollegorna. 

Om dessa tre psykologiska behov inte stöds eller uppfylls hos individen i ett socialt 

sammanhang påverkar det enligt self-determination theory individens välbefinnande 

negativt.(Deci & Ryan, 2000a, 2000b) 

      Deci och Ryan (2000) hävdar att yttre motivationsfaktorer som belöning och 

feedback kan leda till inre arbetsmotivation i form av viljan att prestera ökar. 

Stimulerande arbetsuppgifter och ökat ansvar kan vara två faktorer som skapar inre 

arbetsmotivation hos den anställde. Arbetstagare som arbetar inom anställningar som 

innebär skiftande arbetsplatser, arbetsuppgifter och arbetslag och små möjligheter att 
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förutse sin arbetssituation en tid framåt upplever troligtvis inte autonomi, kompetens 

och samhörighet i samma grad som de arbetstagarna med en fast arbetsplats.  

 

Arbetstillfredsställelse 

Det har visats att uppskattning och social gemenskap är viktigare än lön för att 

anställda ska uppleva arbetstillfredsställelse, vilket i sin tur har betydelse för 

produktionen. Det är inte bara sociala faktorer som är viktiga för 

arbetstillfredsställelsen utan även inflytandet av den egna arbetssituationen. (Spector, 

2005)  

     Hirschfeld (2000) skiljer på inre och yttre arbetstillfredsställelse i Minnesota 

jobsatification questionnaire (Weiss, Dawis, England, & Lofquist, 1967) där inre 

arbetstillfredsställelse handlar om hur de anställda upplever sina arbetsuppgifter 

medan yttre arbetstillfredsställelse beskriver hur de anställda upplever de aspekter av 

arbetssituationen som ligger utanför arbetsuppgifterna.  Det har visats att inre 

arbetstillfredsställelse framkallar ett större arbetsengagemang än yttre 

arbetstillfredsställelse (Hirschfeld, 2000). Det har även visats (De Cuyper, De Witte 

& Notelaers 2009) att anställda som upplever en otrygghet på arbetsplatsen i form av 

osäker anställning har en lägre arbetstillfredsställelse.   

     Arbetstillfredsställelse skiljer sig från arbetsmotivation genom att det kan 

beskrivas som den anställdes positiva emotioner inför sin arbetssituation medan 

arbetsmotivation kan beskrivs som en drivkraft hos individen, att nå sitt mål (Spector, 

2005).  

     Tidigare studier kring hur flexibla arbetsplatser inverkar på arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse har i största grad gjorts som jämförelser mellan 

bemanningsföretag och organisationer där de anställda har en fast arbetsplats. En 

svaghet med den typen av jämförelser är att effekter på arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse kan bero på andra skillnader mellan organisationerna än att de 

anställda hos den ena organisationen råkade ha flexibla arbetsplatser medan anställda 

hos den andra hade fasta arbetsplatser. I denna studie jämfördes arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse mellan två grupper omsorgspersonal där alla var fast anställda 

inom samma organisation, med skillnaden att de anställda i den ena gruppen hade 

anställningar vid fasta avdelningar medan de anställda i den andra gruppen flyttade 

runt mellan olika avdelningar. Flexibiliteten i den här formen av anställningar kunde 
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variera från att få vara en längre period på samma avdelning till att få byta avdelning 

varje dag, eller till och med utföra ett jobb utanför det egna befattningsområdet.  

     Tidigare studier har visat att utbildning, antal år på arbetsplatsen och ålder har 

betydelse för anställdas påverkan av arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse 

(Ilardi, Leone, Kasser & Ryan, 1993). Studien kontrollerade därför även för om 

utbildningsnivå, anställningsår och personalens ålder hade någon inverkan på effekten 

av fast/ flexibel arbetsplats på arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse.  

 

Syfte 

     Syftet med denna studie var att undersöka skillnader i arbetsmotivation i form av 

autonomi, kompetens, samhörighet, samt i inre och yttre arbetstillfredsställelse mellan 

två grupper omsorgspersonal där den ena gruppen hade en fast arbetsplats och den 

andra gruppen hade en flexibel arbetsplats.  

 

Frågeställningar 

1. Upplever anställda med flexibel arbetsplats lägre arbetsmotivation i form av 

autonomi, kompetens och samhörighet än anställda med fast arbetsplats? 

2. Upplever anställda med flexibel arbetsplats lägre inre och yttre 

arbetstillfredsställelse än anställda med fast arbetsplats? 

 

 

Metod 

 

Urval och undersökningsdeltagare  

     154 personer med tillsvidareanställning inom omsorgsförvaltningen tillfrågades att 

delta i enkätundersökningen. Av dessa 154 personer hade 77 personer flexibel 

arbetsplats vilket innebar att de avdelningar de arbetade på och deras arbetsuppgifter 

varierade över tid. Resterande 77 hade en fast arbetsplats, vilket innebar att de inte 

skiftade avdelning över tid. Deltagarna med flexibel arbetsplats rekryterades genom 

ett strategiskt urval, då deltagarna medvetet valdes utifrån sin anställningsform. Av 

dem hade 72 % undersköterskeutbildning och de var mellan 20-63 år (m=42 år) och 

hade arbetat mellan 1-20 år (m=4 år) år inom dåvarande anställning. Deltagarna med 

fast arbetsplats rekryterades genom ett slumpmässigt urval och 68 % hade 
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undersköterskeutbildning. De var mellan 29-62 år (m=42 år) och hade arbetat 2-33 år 

(m=9 år) inom dåvarande anställning. Svarsfrekvensen uppgick till 36 % av dessa var 

93,5% kvinnor. Bortfall uppgick till fem personer, på grund av att de inte besvarat en 

väsentlig del av enkäten. Totalt återstod 25 deltagare i vardera grupp. 

 

 

Tillvägagångssätt 

     En organisation med 1200 anställda i en mindre kommun i Sverige kontaktades för 

studien. Chefen på omsorgsförvaltningen gav oss tillstånd att utföra undersökningen 

bland de anställda. Urvalsgrupperna valdes utifrån deras anställningsform. Totalt 

skickades 154 enkäter ut via post. I kuvertet som skickades hem till deltagarna låg 

enkät, följebrev och svarskuvert. Deltagarna skulle efter ifylld enkät skicka tillbaka 

svaret till organisationen. I följebrevet (bilaga 2) informerades deltagaren om 

tillvägagångssättet, forskningsetiska överväganden samt om när svaret skulle vara oss 

tillhanda. Deltagarna hade 10 dagar på sig att besvara enkäten. Efter dessa 10 dagar 

gick ansvarig kontaktperson ut med en påminnelse på grund av för låg svarsfrekvens. 

Totalt sett fick deltagarna 10-21 dagar på sig att besvara enkäten.      

 

Datainsamlingsmetod och material 

     Datainsamlingsmetoden bestod av en enkät i pappersformat uppdelad i två delar 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse med 41 stycken påståenden (bilaga 1). 

Arbetsmotivation mättes utifrån Basic need satisfaction at work scale som liksom i 

många tidigare studier (se bl.a. Deci et al., 2001; Ilardi, Leone, Kasser & Ryan, 1993; 

Kasser, Davey & Ryan, 1992) . Den var indelad i tre delskalor; autonomi, kompetens 

och samhörighet. En svensk översättning gjord av Mårten Eriksson vid Högskolan i 

Gävle användes.  Minnesota job satisfaction questionnaire (MSQ) (Weiss, Dawis, 

England & Lofquist, 1967) användes för att mäta arbetstillfredsställelse vilket gjordes 

utifrån delskalorna inre och yttre aspekter. Den svenska översättning som användes 

var gjord av Lars Nystedt vid försvarets forskningsanstalt i Stockholm.   

     I enkäten användes en likertskala från 1-7 där stämmer inte alls (för 

arbetsmotivation) och jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb (för 

arbetstillfredsställelse) var det lägsta måttet och stämmer precis (för arbetsmotivation) 

och jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb (för 
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arbetstillfredsställelse) var det högsta. Delen om arbetsmotivation innehåll 21 

påståenden (se bilaga 1) och delen om arbetstillfredsställelse innehåll 20 påståenden 

(se bilaga 1). Enkäten innehåll även bakgrundsfrågor om ålder, kön, antal år på 

arbetsplatsen och utbildningsnivå.  

 

Design och dataanalys 

     Studien var en enkätundersökning med fem beroendevariabler utifrån två skalor. 

Skalan som användes för att mäta arbetsmotivation bestod av tre delskalor; autonomi, 

kompetens och samhörighet, vilka utgjorde beroendemåtten i analysen av 

arbetsmotivation. Den andra skalan som användes för att mäta arbetstillfredsställelse 

bestod av två delskalor; inre och yttre arbetstillfredsställelse vilka utgjorde 

beroendemåtten i analysen av arbetstillfredsställelse. Mellanpersonsvariablen 

anställningsform med två lägen (fast/ flexibel arbetsplats) ingick som enda oberoende 

variabel både i analysen av arbetsmotivation och i den av arbetstillfredsställelse. Data 

analyserades med statistikprogrammet SPSS. Två multivariata variansanalyser 

(MANOVA) utfördes; en för att mäta skillnader i arbetsmotivation (delskalorna 

autonomi, kompetens och samhörighet) mellan de anställda med fast respektive 

flexibel arbetsplats, och en för att mäta skillnader i arbetstillfredsställelse (delskalorna 

inre och yttre arbetsmotivation) mellan de anställda med fast respektive flexibel 

arbetsplats. Därefter utfördes två multivariata kovariansanalyser (MANCOVA), med 

samma beroende och oberoende variabler som i de tidigare analyserna. Kovariaten 

som ingick var utbildningsnivå med två lägen (vårdutbildning/ ingen vårdutbildning), 

antal år på nuvarande arbetsplats (kontinuerlig skala) och ålder (kontinuerlig skala). 

Gränsen för att betrakta skillnader som statistiskt signifikanta drogs vid p<.05.  

 

Forskningsetiska övervägande 

      Deltagarna fick information om att deltagandet var frivilligt och anonymt. Det 

framgick även att svaren skulle hanteras konfidentiellt och att endast författarna och 

handledaren hade tillgång till de enskilda svaren.  
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Resultat 

 

     Resultatet för arbetsmotivation utifrån delskalorna autonomi, kompetens och 

samhörighet kommer att presenteras först och därefter resultatet för 

arbetstillfredsställelse utifrån delskalorna inre och yttre arbetstillfredsställelse.  

     En MANOVA (multivariat variansanalys) utfördes för att mäta skillnader i 

arbetsmotivation beroende på om de anställda hade fast eller flexibel arbetsplats. 

Resultatet visade en tendens till huvudeffekt av fast/ flexibel arbetsplats (Wilks’ 

Lambda = .86 F(3,46) =2.50, p=.072, 
2 

.14).  De anställda som hade en fast 

arbetsplats rapporterade större autonomi (m=4.93, stdv=1.03) än de med flexibel 

arbetsplats (m=4.07, stdv=1.83, F(1,48) = 7.58, p=.008, 
2
 = .14) (se figur 1). De 

anställda med fast arbetsplats rapporterade också större samhörighet (m=5.51, 

stdv=1.13) än det med flexibel arbetsplats (m=4.82, stdv=1.26, F(1,48) = 4.11, 

p=.048 
2
=.08) (se figur 1). Resultatet indikerade också att de anställda med fast 

anställningsform upplevde sig något mer kompetenta i sitt yrke (m=5.15, stdv=.79) än 

de med flexibel anställningsform (m=4.59, stdv=1.36, F(1,48) = 3.18, p=.081, 
2
 = 

.06) (se figur 1), men effekten var inte signifikant.  

   

 

Figur 1. Medelvärden för arbetsmotivation utifrån delskalorna autonomi, kompetens 

och samhörighet uppdelade på anställda med fast och flexibel arbetsplats. 
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     En MANOVA (multivariat variansanalys) utfördes också för att mäta skillnader i 

arbetstillfredsställelse beroende på om de anställda hade fast eller flexibel arbetsplats. 

Resultatet visade en huvudeffekt av fast/ flexibel arbetsplats(Wilks’ Lambda = .85 

F(2, 47) = 4.10, p=.023, 
2
=.15). De anställda med fast arbetsplats rapporterade högre 

inre arbetstillfredsställelse (m=5,25, stdv=1.19) än de med flexibel anställningsform 

(m=4.31, stdv=1.56, F(1,48) = 7.99, p=.007, 
2
=.14.) (se figur 2). De anställda med 

fast arbetsplats tenderade även att rapportera högre arbetstillfredsställelse (m=4.30, 

stdv=1.33) än de med flexibel anställningsform (m=3.68, stdv=1.16, F(1,48) = 3.07, 

p=.086, 
2
=.06) (se figur 2) men skillnaden var inte signifikant.   
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Figur 2. Medelvärden för arbetstillfredsställelse utifrån inre och yttre 

arbetstillfredsställelse uppdelade på anställda med fast och flexibel arbetsplats. 

 

 Två kovariansanalyser (ANCOVA) utfördes för att kontrollera om ålder, utbilning 

eller antal år på nuvarande yrke hade någon påverkan på resultatet. Den enda effekten 

som påverkades var den för samhörighet som inte förändrades nämnvärt men ändå 

gick från att vara signifikant (p=.048) till att ligga på gränsen till signifikans (p=.057). 

Inget av övriga kovariat förändrade effekterna i de tidigare analyserna.  
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Diskussion 

 

     Studien syftade till att undersöka om det fanns någon skillnad i arbetsmotivation 

och arbetstillfredsställelse hos omsorgspersonal, med hänsyn till om den anställde 

hade fast arbetsplats eller flexibel arbetsplats. Studiens resultat visade att anställda 

med flexibel arbetsplats rapporterade lägre arbetsmotivation än de med fast 

arbetsplats, med undantag för delmåttet kompetens som endast visade en tendens. 

Resultatet visade även att att de anställda med flexibel arbetsplats rapporterade lägre 

arbetstillfredsställelse än de med fast arbetsplats, dock var skillnaden för yttre 

arbetstillfredställelse endast på gränsen till signifikant. Kovariaten påverkade inte 

nämnvärt effekten av fast/flexibel arbetsplats på varken arbetsmotivation eller 

arbetstillfredsställelse. Effekten av samhörighet anses som så liten att den inte har en 

betydande inverkan för resultatet. Studien ger ytterligare stöd till tidigare forskning 

som visat att flexibel arbetsplats ger minskad arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse (Hellgren, Näswall & Sverke, 2002). 

         Svensson (2011) poängterar i sin studie att det framkommit att personer med 

flexibla arbetsplatser känner minskad tillit till sitt arbete vilket kan tendera i otrygghet 

på arbetet. En anställd som upplever otrygghet på sin arbetsplats har ett lägre 

engagemang till sin organisation (Hellgren, Näswall & Sverke, 2002), vilket skulle 

kunna förklara varför anställda med en flexibel arbetsplats upplever lägre 

arbetsmotivation, det vill säga drivkraften saknas. Att gruppen med flexibel 

arbetsplats rapporterar lägst arbetsmotivation på delskalorna, autonomi och 

samhörighet skulle kunna förklaras av att de arbetar på för många olika arbetsplatser. 

Enligt Andersson, Gudmudson och Lundberg (2009) ökar arbetsmotivationen om den 

anställde har en fast arbetsplats att identifiera sig med. För att bidra till högre 

arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen skulle ett alternativ vara att de med 

flexibel arbetsplats hade ett begränsat antal arbetsplatser att röra sig mellan. Då det 

kan vara svårt att helt frångå flexibiliteten skulle en tänkbar lösning kunna vara att 

anställda med flexibla arbetsplatser har individuella mål de jobbar mot vilket 

förmodligen skulle få den anställde att känna större ansvar och delaktighet i arbetet. 

En sådan lösning skulle enligt Hackman och Oldham (1976) öka både 

arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen.     

     Arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse är relaterade till välmående och högre 
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produktivitet. Som organisation kan det vara betydelsefullt att främja den anställdas 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse eftersom dessa är relaterade till 

välmående och produktivitet. Detta är särskilt viktigt i omsorgsyrken där arbetet 

utförs mot brukare. Brister hos omsorgspersonal skulle kunna medföra risker i att 

brukaren inte får den vård som krävs eller ett sämre bemötande. 

     Hackman och Oldhams (1976) job characteristics model, visar också att kunskap 

har en individuell påverkan på arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Denna 

relation skulle kunna vara en förklaring till varför de med flexibel arbetsplats 

upplevde sig mindre kompetenta. Fördelning av utbildad personal var dock relativt 

jämn mellan grupperna och kovariatet utbildning påverkade inte effekten av 

fast/flexibel arbetsform på autonomi, varför högre upplevd kompetens hos de 

anställda med fasta arbetsplatser inte kan associeras med utbildning utan avser 

troligtvis i detta fall den kunskap som krävs på aktuell avdelning. Det är viktigt att 

betrakta de skillnader som kan tänkas finnas mellan avdelningarna utifrån att olika 

kunskaper krävs från en arbetsplats till annan.   

     Behov av social gemenskap och inflytande över den egna arbetssituationen är två 

viktiga aspekter för arbetstillfredsställelse (Spector, 2004), så som samhörighet och 

autonomi är det för att uppnå arbetsmotivation. Att de anställda med flexibel 

arbetsplats rapporterar lägre upplevelse av dessa men inte av yttre 

arbetstillfredsställelse, där det enbart var en tendens till skillnad, är i linje med 

tidigare forskning som visat att yttre faktorer som lön inte påverkar trivseln och 

produktion (Spector, 2004). Det som gör skillnad i arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse för anställda på en flexibel arbetsplats är att de behov som 

krävs för inre trygghet inte verkar finnas tillhands. 

 

Metoddiskussion  

         Att genomföra en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning har 

både för- och nackdelar. En av fördelarna med en enkät är möjligheten till ett större 

urval och säkerheten till att deltagarna får samma information, vilket kan vara svårt 

att säkra vid en kvalitativ studie där intervjuer sker vid olika tillfällen. En nackdel 

med enkätundersökning är svårigheten till att utveckla en viss fråga. I alla 

tillvägagångssätt måste beaktelsen till ej sanningsenliga svar finnas. Vår enkät 
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innehöll 41 stycken påståenden, risk finns att deltagarna inte orkar läsa alla frågor 

utan bara fyller i svaren på känsla.  

     Tänkbara tolkningar till den låga svarsfrekvensen är att enkätundersökningen 

genomfördes i pappersform, utan att vi hade någon personlig kontakt med deltagarna. 

Vi var alltså beroende av andra personer utan att själva kunna råda över situationen. 

Fortsättningsvis medförde skyddandet av anonymitet svårigheter vid när vi ombad vår 

kontakt på organisationen att skicka ut påminnelse till deltagarna med anledningen av 

att vi inte hade någon grupp med samtliga deltagare. En personlig påminnelse kunde 

därför inte skickas, utan en offentlig påminnelse lades ut på intranätet. Möjligen hade 

svarsfrekvensen sett annorlunda ut om vi personligen delade ut och samlade in 

enkäterna. I vårt fall var det dock svårt att lokalisera de 77 personerna som hade en 

flexibel arbetsplats.  Där av skickades enkäter hem till samtliga deltagare vilket kan 

ha medfört större besvär för var enskild då de själva fick posta brevet.  Deltagarna 

nåddes endast av information om studien skriftligt i form att följebrevet som följde 

enkäten. Detta medförde att deltagarna själva fick sätta sig in i studien och dess 

tillvägagångssätt.  En betraktelse som gjorts är att våra kontaktuppgifter borde funnits 

med i följebrevet, så att de vid eventuella frågor kunde nå oss. 

      

Vidare forskning 

      Resultatet av föreliggande studie visar att anställda med en flexibel arbetsplats har 

både lägre arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse än de anställda med en fast 

arbetsplats. Då det visats att en anställd som är motiverad och tillfredställd är mer 

produktiv vore det intressant att undersöka vad en organisation kan vinna ekonomiskt 

på att arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelse hos de anställda ökar beroende 

om de har en fast arbetsplats eller en flexibel arbetsplats.  Beaktansvärt vore att på 

liknade sätt undersöka vad individuella skillnaderna beror på samt hur detta påverkar 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Vidare skulle enkätundersökningen 

kunna kompletteras med kvalitativa studier för att få en djupare uppfattning av 

resultaten och möjlighet till att fördjupa sig i vissa av frågorna. Det skulle kunna leda 

till bättre förståelse kring resultatet.  
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Bilaga 1 

 

 

 

Enkätundersökning om arbetsmotivation och 
arbetstillfredsställelse 

 

1. Är du kvinna eller man?  

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

2. Hur gammal är du?  

__________________________________________________________ 
 

 

 

 

3. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 

 

 

 

4. Vad har du för utbildning? (uppge utbildning/ar från gymnasium och 
högskola)  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
5. Beskriv din anställningsform?  

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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6. Arbetsmotivation  

Fyll i ett svarsalternativ mellan 1-7 som överensstämmer bäst med din upplevelse. 
 

 
1 Stämmer 

inte alls 
2 3 4 5 6 

7 Stämmer 

precis 

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 överrens 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  

 

       

Mina känslor beaktas på jobbet  
 

       

Jag har inte stora möjligheter att 
visa vad jag går för  

 

       

Mina arbetskamrater bryr sig om 
mig  

 

       

Jag har inte många nära vänner 
på jobbet  
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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 
i mitt arbete  

 

       

Människor är vänliga på mitt jobb  
 

       
 

 

 

 

7. Arbetstillfredsställelse  

Fyll i ett svarsalternativ mellan 1-7 som överensstämmer bäst med din upplevelse. 
 

 

1 Jag är 

mycket 
missnöjd med 
denna aspekt 
av mitt jobb 

2 3 4 5 6 

7Jag är mycket 
tillfredsställd med 
denna aspekt av 
mitt jobb 

Möjligheten att vara 
sysselsatt hela tiden  

 

       

Möjligheten att få arbeta 
ensam  

 

       

Att få arbeta med olika 
arbetsuppgifter från tid till 
annan  

 

       

Den sociala positionen i 
samhället som följer med 
mitt jobb  

 

       

Sättet som min chef 
behandlar underställda på  

 

       

Min närmste chef kompetens 
att fatta beslut  

 

       

Att få arbeta med uppgifter 
som inte strider mot min 
övertygelse  

 

       

Anställningstryggheten  
 

       

Möjligheten att få göra ett 
jobb som andra har 
nytta/glädje utav  
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Möjligheten att få tala om för 
andra vad de ska göra  

 

       

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

 

       

Arbetsplatsens policy och 
behandling av sina anställda 

 

       

Lönen  
 

       

Möjligheten att kunna 
avancera i yrket  

 

       

Friheten att själv få ta ansvar 
och fatta beslut  

 

       

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

 

       

Den fysiska arbetsmiljön  
 

       

Samarbetet mellan mina 
arbetskamrater  

 

       

Den uppmärksamhet och 
belöning jag får för att göra 
ett bra jobb  

 

       

Känslan av att mitt arbete 
ger resultat  

 

       

 

 

 

 

8. Är det något du vill tillägga?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

 

Hej, 

Vi är två studenter vid Högskolan i Gävle som studerar sista terminen på Personal- 

och arbetslivsprogrammet. Vi skriver nu vårt examensarbete där vi undersöker 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Du är tillfrågad att delta tack vare din 

befattning inom omsorgsförvaltningen. Det är helt frivilligt att delta och du svarar 

anonymt. Det är viktigt att du svarar så ärligt som möjligt. 

 

Vi ber Dig läsa igenom varje påstående och därefter välja ett svarsalternativ mellan 1-

7, som stämmer bäst överens med din upplevelse. Enkäten består av två delar med ett 

antal frågor eller påståenden som tar ca 10-15 minuter att besvara. Då du fyllt i 

enkäten, lägg den då i det gemensamma svarskuvertet. Svaret ska vara oss tillhanda 

senast torsdagen den 2 maj 2013. 

 

Enkätstudien kommer att presenteras i ett sammanställt resultat, enskilda personers 

svar kommer inte kunna identifieras. De enskilda svaren kommer endast behandlas av 

oss två studenter samt vår handledare.  

 

Vi vill gärna ha Din hjälp att besvara medföljande enkät. 

 

Tack för din medverkan! 

Lina Berg & Karin Bäck  

Högskolan i Gävle 
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