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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka inre arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse genom 

att se vilket motivationsbehov och vilken typ av arbetstillfredsställelse som skattades högst. 

Syftet var även att undersöka vilka motivationsbehov som bäst predicerar inre och yttre 

arbetstillfredsställelse. Studien genomfördes inom äldreomsorgenen i en mindre kommun i 

Sverige. 80 personer deltog i studien som genomfördes som en enkätundersökning. 

Mätinstrumenten som användes var Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) och Basic 

Need of Satisfaction at work Scale (BNS). MSQ mätte inre och yttre arbetstillfredsställelse 

medan BNS mätte inre arbetsmotivation med utgångspunkt från Self-Determination Theory 

och de tre komponenterna autonomi, kompetens och samhörighet. Resultatet visade att 

samhörighet var det behov som skattades högst och det fanns en signifikant skillnad till 

autonomi och kompetens. Inre arbetstillfredsställelse skattades högre än yttre 

arbetstillfredsställelse och autonomi och kompetens predicerade inre arbetstillfredsställelse 

medan kompetens predicerade yttre arbetstillfredsställelse.    
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Title: Intrinsic work motivation and work satisfaction among employees in nursing homes. 

 

Abstract 

 

The purpose of the study was to examine intrinsic work motivation and work satisfaction by 

seeing which basic motivation need and which type of work satisfaction that was highest 

estimated. The purpose was also to examine which basic motivation needs that were the 

predictors to internal and external work satisfaction. The study was conducted among 

employees in nursing homes. 80 nurses participated and the study was conducted as a survey. 

The instrument used in the study was Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) and Basic 

Need of Satisfaction at work Scale (BNS). MSQ measured internal and external work 

satisfaction while BNS measured intrinsic work motivation based on Self Determination-

Theory and the three components autonomy, competence and relatedness. The results showed 

that relatedness was highest estimated and that there was a significant difference to autonomy 

and competence. Internal work satisfaction was rated higher than external work satisfaction 

and autonomy and competence was the predictors of internal work satisfaction while 

competence predicted external work satisfaction.  
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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka vår kontaktperson på kommunen för trevligt bemötande och god 

hjälp under arbetets gång. Vi vill även rikta ett stort tack till de personer som medverkade i 

vår studie, utan er hade studien inte varit genomförbar. Slutligen vill vi tacka vår handledare 

Eva Boman vid Högskolan i Gävle för goda råd och hjälp med nya tankar när tidigare idéer 

gått i baklås.  
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Introduktion 

 

Enligt en rapport från Sveriges kommuner och landsting står äldreomsorgen inför en stor 

framtida utmaning. Antalet människor som blir äldre ökar och därmed behovet av välfärd. 

Fram till 2023 kommer det att behövas 225 000 nya medarbetare inom vård och omsorg och 

störst kommer behovet att vara av undersköterskor inom äldreomsorgen. För att komma till 

rätta med problemet krävs det inte bara nyrekryteringar. Det krävs också arbete för att 

tillvarata nuvarande medarbetares kompetens och få arbetet att kännas meningsfullt och 

utvecklande för dem, så att de vill stanna kvar i omsorgsbranschen (Färnsten & Neij, 2014). 

Idag är det inte heller ovanligt med hög personalomsättning och personalbrist inom 

äldreomsorgen, vilket också gör det viktigare än tidigare att kunna behålla medarbetare (Lu, 

While & Barriball, 2005). Men ett arbete inom äldreomsorgen innebär många gånger hög 

arbetsmängd, högt arbetstempo och en känsla av att inte räcka till. Detta gör att kvaliteten på 

arbetet blir negativt påverkad och att arbete inom vården inte ses som något eftertraktat 

(Wallin, 2013). Motivation och arbetstillfredsställelse kan antas vara viktiga komponenter att 

arbeta med för att få människor att vilja fortsätta arbeta i omsorgsbranschen. Studiens syfte är 

därför att undersöka hur anställda inom äldreomsorgen upplever arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse och se vilka faktorer som kan vara av vikt att förbättra för få dem att 

vilja arbeta kvar. 

 

Motivation och Self-Determination Theory 

Motivation innebär att arbeta energiskt, målinriktat och inspirerat mot något. Det är inte något 

enhetligt fenomen utan människor har olika mängder av det och även olika typer av det.  

Motivation på en arbetsplats kan uppstå av flera olika orsaker. Det kan finnas yttre belöningar 

som lön och beröm som påverkar, men även inre drivkrafter hos individer och personliga 

intressen (Deci & Ryan, 2000). Motiverade och välmående anställda resulterar i högre 

produktivitet och för en verksamhet är arbetsmotivation hos medarbetarna en viktig 

komponent att arbeta med, både på kort och på lång sikt, då det leder till bättre 

arbetsprestation, bättre välmående och därmed minskade kostnader (Björklund, Jensen & 

Lohela-Karlsson, 2013). Studier i Ryan och Deci (2000) visar att anställda motiveras när de 

får styra sitt arbete fritt mot satta mål, när de tycker att arbetsuppgifterna är roliga och när de 

får belöningar om de presterar bra. Gagné och Deci (2005) menar att olika typer av 

motivation beror på olika attityder och mål hos människor som ger upphov till handling.  



 

2 

 

Ryan och Deci (2000) menar med sin teori, Self-Determination Theory (SDT), att det 

huvudsakligen finns tre typer av motivation; yttre motivation, inre motivation och avsaknad 

av motivation. Med yttre motivation menas att människor motiveras med hjälp av yttre 

påtryckningar, t. ex belöningar. Inre motivation handlar om att människor motiveras av det de 

finner intressant och som skulle göras i frånvaro av yttre påtryckningar. Amotivation innebär 

ovillighet till eller avsaknad av motivation. Författarna menar vidare att definitionen av 

motivation, och vad som ger upphov till det, har varierat sedan undersökningar kring 

motivation började göras. Till en början sågs motivation som ett enhetligt fenomen där fokus 

låg på människors totala motivation i relation till olika beteenden, men SDT menar att olika 

typer av motivation ger upphov till olika beteenden hos människor. 

 SDT ser människors medfödda psykologiska behov som grunden för deras motivation. 

Dessa behov måste tillfredsställas för att människor ska uppnå hög motivation, och styrkan på 

motivationen och typen av den hos en människa beror på i vilken utsträckning dessa behov är 

uppfyllda (Deci & Ryan, 2000). SDT gör en uppdelning av självständig och kontrollerad 

motivation. Självständig motivation är när en människa agerar med en känsla med 

valmöjlighet och fri vilja och kontrollerad motivation är när handlingen sker på grund av 

press och tvång (Gagné & Deci, 2005). Ett exempel på självständig motivation är inre 

motivation, det definieras som de aktiviteter människor finner intressanta och skulle göra i 

frånvaro av märkbara konsekvenser och påtryckningar. Studier refererade till i Ryan och Deci 

(2000) menar att lärare som främjar studenters självständighet får dem att uppleva en högre 

inre motivation än lärare som är kontrollerande.  

 Beteenden som är inre motiverade baseras på människors behov av att känna sig 

kompetenta och få bestämma själva och aktiviteten i sig är det som ger tillfredsställelse (Deci 

& Ryan 2000). Tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven ger näring till 

den inre motivationen och när behoven är uppfyllda kan de hjälpa individer att utvecklas och 

växa (Gagne & Deci, 2005). Tre grundläggande psykologiska motivationsbehov har 

identifierats och dessa är kompetens, autonomi och samhörighet. Kompetens är det behov 

som är mest grundläggande för att en individ ska få energi att aktivera sig och för att denne 

ska kunna uppnå välmående och tillfredsställelse (Deci & Ryan, 2000). Kompetens handlar 

om att lyckas optimalt med utmanande uppgifter och uppnå önskade resultat. Med autonomi 

menas möjligheterna för människan att påverka sina handlingar samt upplevelsen av frihet 

och självständighet (Cross & Wyman, 2006). Studier i Deci och Ryan (2000) har visat att den 

upplevda autonomin hos människor har påverkan på den inre motivationen. Högre upplevd 

autonomi leder till högre inre motivation, ökad tillfredsställelse och välmående. Författarna 
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menar vidare att samhörighet handlar om ett begär att känna gemenskap med andra 

människor, om att bry sig om andra människor samt att de bryr sig om en själv. Deci och 

Ryan (2000) menar också att det ibland kan finns en kamp mellan autonomi och samhörighet 

då människor har ett behov av självständighet samtidigt som de har ett behov av att tillhöra en 

gemenskap. För att då kunna uppnå högsta möjliga motivation är det viktigt att dessa två kan 

förekomma och fungera tillsammans. Gagné och Deci (2005) menar att upplevd kompetens är 

nödvändig för vilken typ av motivation som helst, medan upplevd autonomi krävs för att det 

ska finnas inre motivation. Båda dessa två komponenter anses vara mest betydelsefulla för att 

bidra till hög inre motivation. Men även samhörighet har visat sig spela roll vid 

upprätthållandet av inre motivation, då Ryan och Deci (2000) menar att det är en större chans 

att inre motivation uppstår i omgivningar där det finns en känsla av samhörighet och 

gemenskap.  

 

Arbetstillfredsställelse 

En central faktor i arbetslivet är arbetstillfredsställelse. Det handlar om de känslor som 

människor har för sitt arbete och hur de trivs på arbetet. Om en individ känner sig 

tillfredsställd på arbetet eller inte beror inte bara på jobbet i sig, utan också individens 

förväntningar på vad arbetet ska ge. Människor känner sig tillfredsställda om arbetet uppfyller 

dennes behov, önskningar eller förväntningar (Lu et al., 2005). Det kan göras en uppdelning 

mellan inre och yttre faktorer på arbetsplatsen som bidrar till arbetstillfredsställelse. Inre 

faktorer är kopplade till en individs självförverkligande, vilket innebär en känsla av 

självprestation. Detta kallas för inre arbetstillfredsställelse och det uppkommer från 

sammansättningen av de inre faktorer som upplevs på arbetsplatsen. Personlig utveckling, 

kompetensutveckling, ansvar och självbestämmande är faktorer som bidrar till den inre 

arbetstillfredsställelsen (Decker, Harris-Kojetin och Bercovitz, 2009). Decker et al. (2009) 

menar vidare att yttre faktorer handlar om verksamhetspolicys, kontroll, samt belöningar i 

form av lön och bonus. Enligt Hirschfeld (2000) är det upplevelsen av arbetssituationen som 

påverkar den yttre arbetstillfredsställelsen. En studie i Decker et al. (2009) har visat att både 

inre och yttre faktorer påverkar en individs arbetstillfredsställelse, men att den inre 

arbetstillfredsställelsen har en starkare koppling med total upplevd arbetstillfredsställelse än 

vad den yttre har. Även Taris och Feji (2001) har i en studie undersökt sambandet mellan inre 

respektive yttre faktorer och arbetstillfredsställelse. Resultatet visade också där att inre 

faktorer är viktigare för den totala arbetstillfredsställelsen och vid frånvaro av dem minskade 

arbetstillfredsställelsen. Westover och Taylor (2010) menar att för att kunna öka 
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arbetstillfredsställelsen hos de anställda är det viktigt att kunna anpassa arbetet utifrån de 

individuella behov, förväntningar och önskemål som finns hos dem. Finns det en arbetsmiljö 

där både yttre och inre faktorer tillfredsställs hos de anställda leder det till en högre 

arbetstillfredsställelse  

 Det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och kvaliteten på de arbetsuppgifter 

som de anställda utför - ju högre arbetstillfredsställelse desto bättre kvalitet på arbetet. När 

medarbetare är tillfredsställda med sin arbetssituation leder det till ökad produktivitet, 

minskad frånvaro och minskad personalomsättning för verksamheten, och bättre hälsa och 

välbefinnande för de anställda. Det är därför viktigt med hög arbetstillfredsställelse bland 

medarbetarna (Martins & Proenca, 2012). Hos sjuksköterskor har arbetstillfredsställelse varit 

avgörande för om de vill stanna kvar på arbetet samt för kvaliteten och professionalitet på 

uppgifterna de utför (Zhang, Tao, Ellenbecker & Liu, 2013). Vidare visar Spagnoli, Caetano 

och Santos (2012) att det finns ett positivt samband mellan inställning till arbete och 

arbetstillfredsställelse. 

 

Inre motivation och arbetstillfredsställelse 

Inre motivation är relaterat till tillfredsställelse på arbetsplatsen (Gagné & Deci 2005). Enligt 

Cross och Wyman (2006) kan tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska 

motivationsbehoven autonomi, kompetens och samhörighet leda till arbetstillfredsställelse. 

Författarna menar vidare att chefer som främjar ett självständigt och inre motiverat arbetssätt 

för de anställda får dem att känna högre arbetstillfredsställelse och tillit. En studie som 

refereras i Cross och Wyman (2006)  visar att individer som har de grundläggande 

motivationsbehoven tillfredsställda har mer positiva arbetsattityder och de upplever en högre 

självkänsla och välmående än de som upplever låg tillfredsställelse av behoven. De inre 

motivationsbehoven kan ses som speciellt viktiga för att skapa arbetstillfredsställelse inom 

omsorgsbranschen, då yttre motivationsbehov som exempelvis höga löner och belöningar 

sällan förekommer. Cross och Wyman (2006) menar vidare att autonomi är det 

motivationsbehov som har rankats som det viktigaste för hög arbetstillfredsställelse hos 

vårdpersonal, och en studie i Zangaro och Soeken (2007) visar att det finns ett signifikant 

positivt samband mellan autonomi och arbetstillfredsställelse. Gemenskap med kolleger och 

samhörighet på arbetsplatsen har enligt Roelen, Koopmans och Groothoff (2008) också visat 

sig vara en bidragande faktor till arbetstillfredsställelse. Även Westover och Taylor (2009) 

menar att det finns ett positivt samband mellan gemenskap och goda relationer på 

arbetsplatsen och arbetstillfredsställelse. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka inre arbetsmotivation och inre och yttre 

arbetstillfredsställelse hos anställda inom äldreomsorgen. Detta genom att se vilket 

motivationsbehov och vilken typ av arbetstillfredsställelse som skattas högst samt vilka 

motivationsbehov som predicerar inre respektive yttre arbetstillfredsställelse bäst.  

 

Frågeställningar  

1. Finns det skillnad i hur de inre motivationsbehoven skattas hos personalen? 

2. Skattas inre eller yttre arbetstillfredsställelse högre hos personalen? 

3. Vilka aspekter av inre arbetsmotivation predicerar inre och yttre 

arbetstillfredsställelse bäst? 

 

 

Metod 

Deltagare och urval 

Deltagarna i undersökningen var anställda inom äldreomsorgen i en mindre kommun i 

Sverige. Sammanlagt skickades 144 enkäter ut och antal svar blev totalt 81 stycken. Detta 

innebar en total svarsfrekvens på 56 %. En enkät var enbart ifylld på de demografiska 

frågorna varför den plockades bort. Sex stycken enkäter var inte komplett ifyllda, men då 

de hade antingen påståendena om motivation eller påståendena om arbetstillfredsställelse 

fullständigt ifyllda valde vi att använda oss av dem. Underlaget för studien blev slutligen 

80 enkäter vilket innebar en svarsfrekvens på 55,5 %. Urvalskriterierna var att deltagarna 

skulle arbeta på ett av äldreboendena i det aktuella området.  

 

Material 

En enkät med 48 frågor utformades och användes som mätinstrument (se bilaga 1). 

Enkäten inleddes med demografiska frågor angående kön, ålder, anställningsform, 

anställningslängd, antal arbetstimmar per vecka samt försörjningsbörda. För att mäta den 

inre arbetsmotivationen användes en svensk översättning (Eriksson, 2012) av den 

reliabilitetstestade skalan Basic Need Satisfaction at work scale, BNS, (Van, D. Broeck, 

Vansteenkiste, De Witte, Soenens & Lens, 2010) som bestod av 21 påståenden. Skalan var 

indelad i tre delskalor som mätte uppfyllelse av autonomi (sju påståenden), uppfyllelse av 

kompetens (sex påståenden) samt uppfyllelse av samhörighet (åtta påståenden). 
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Svarsalternativen angavs på en Likertskala från 1-7, där 1 betydde ”Stämmer inte alls” och 

7 betydde ”Stämmer precis”.  

 Inre och yttre arbetstillfredsställelse mättes med hjälp av den korta varianten av det 

reliabla frågeformuläret Minnesota Satisfaction Questionnaire, MSQ, (Weiss, Dawis, 

England & Lofquist, 1967) svensk översättning av Nystedt (1992) som bestod av 20 

påståenden. Tolv stycken av dem mätte inre arbetstillfredsställelse, sex stycken mätte den 

yttre arbetstillfredsställelsen medan de övriga två frågorna fanns med för att mäta den 

totala, globala, upplevelsen av arbetstillfredsställelse (Hirschfeld, 2000). Svarsalternativen 

angavs på en Likertskala från 1-5, där 1 innebar ”Jag är mycket missnöjd med denna 

aspekt av mitt jobb” och 5 innebar ”Jag är mycket nöjd med denna aspekt av mitt jobb”.  

 

Tillvägagångssätt 

Undersökningen genomfördes inom äldreomsorgen i en mindre kommun i Sverige. 

Äldreomsorgen var uppdelad på fem olika orter, med ett äldreboende på varje ort. Vi tog 

kontakt med en områdeschef för att informera om undersökningen och enkäten samt 

tillvägagångssättet vid utlämning av enkäten. Områdeschefen vidarebefordrade informationen 

om undersökningen muntligt vid ett möte till de andra områdescheferna. Vi lämnade sedan 

tolv kuvert med tolv enkäter i varje och tolv svarslådor till denna chef som sedan, med hjälp 

av de andra områdescheferna, placerade ut enkäterna i tolv personalrum på dessa fem 

äldreboenden. Det medföljde även instruktioner på kuverten om hur enkäterna och 

svarslådorna skulle placeras. Antal enkäter som distribuerades bestämdes i samråd med 

områdeschefen. Deltagarna fick information om undersökningen genom ett missivbrev som 

placerats på svarslådorna och de fick tolv dagar på sig att besvara enkäten.  

 

Design och dataanalys 

I BNS vändes vissa av påståendena och värdena räknades om genom att subtrahera aktuellt 

värde från åtta. Därefter grupperades påståendena i autonomi, kompetens och samhörighet 

och medelvärde för varje av dessa beräknades. Medelvärde för inre och yttre 

arbetstillfredsställelse beräknades också. För analys av frågeställning ett gjordes en upprepad 

variansanalys med autonomi, kompetens och samhörighet som variabler. För att undersöka 

var skillnaderna fanns mellan dessa gjordes ett Bonferroni-post-hoc test. Ett t-test (paired-

sample) gjordes för att undersöka skillnaden mellan inre och yttre arbetstillfredsställelse. För 

att undersöka vilka komponenter av inre arbetsmotivation som predicerar inre respektive yttre 

arbetstillfredsställelse gjordes två stegvisa regressionsanalyser med kompetens, autonomi och 
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samhörighet som prediktorvariabler och inre och yttre arbetstillfredsställelse som 

kriterievariabler. För samtliga analyser användes Microsoft Excel 2010 eller SPSS 20.0. 

Gränsen för att betrakta en skillnad som statistiskt signifikant gick vid 5 % (p<0.05).  

 

Forskningsetiska överväganden  

De forskningsetiska övervägandena gjordes i enhet med individskyddskravet. Detta innebar 

att informationskravet uppfylldes genom utdelning av relevant information till både chefer 

och deltagare, bland annat om att undersökningen var frivillig. Samtyckeskravet uppfylldes 

genom att deltagarna själva fick bestämma om de ville delta eller inte. Konfidentialitetskravet 

uppfylldes då deltagarna kunde vara anonyma och då besvarade enkäter inte kunde kopplas 

till enskilda individer. Insamlad data användes enbart för undersökningens ändamål 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).  

  

 

Resultat 

 

Det fanns en signifikant skillnad mellan de inre motivationsbehoven F(2,146)=85.81, 

p=<0.01, 

 =0.54. Bonferroni uppföljningstest visade att det var skillnad mellan samhörighet 

(M=5.72, SD=.88) och kompetens (M=4.68, SD=.72), p<.01 samt mellan samhörighet och 

autonomi (M=4.58, SD=.85), p<.01. Mellan autonomi och kompetens fanns det ingen 

signifikant skillnad, p>.05.  

          För att undersöka om de anställda skattar inre eller yttre arbetstillfredsställelse högre 

gjordes ett t-test (paired samples) med inre och yttre arbetstillfredsställelse som variabler. 

Testet visade att inre arbetstillfredsställelse (M=3.76, SD=0.57) skattades signifikant högre än 

yttre arbetstillfredsställelse (M=3.09, SD=0.78), t(74)=8.92, p<.01. 

          För att se vilket av de inre motivationsbehoven som bäst predicerar inre respektive yttre 

arbetstillfredsställelse gjordes två stegvisa regressionsanalyser. Innan kontrollerades 

prediktorvariablerna (samhörighet, autonomi och kompetens) för multikollinearitet (se tabell 

1). Multikollinearitet förekom inte, då inga av variablerna korrelerade med varandra högre än 

0.80 (Dancey & Reidy, 2011).   
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Tabell 1. Pearson korrelationer mellan motivationsbehoven  

 Genom den stegvisa regressionsanalysen (se tabell 2) framkom en signifikant modell 

som visade att autonomi och kompetens bäst predicerar inre arbetstillfredsställelse, 

F(2,72)=11.01, p=<.01. Den visade att autonomi och kompetens tillsammans förklarade 21 % 

av variansen i inre arbetstillfredsställelse (R
2

adjusted=0.218). Analysen visade vidare att 

autonomi var den faktor som bidrog mest till den inre arbetstillfredsställelsen. Samhörighet 

bidrog inte till att förklara förändringen i inre arbetstillfredsställelse. 

 Det framkom även en signifikant modell för att kompetens bäst predicerar yttre 

arbetstillfredsställelse, F(1,72)=36.73, p=<.01 och den visade att kompetens förklarade 33 % 

av variansen i yttre arbetstillfredsställelse (R
2

adjusted=0.332). Samhörighet och autonomi bidrog 

inte till att förklara förändringen i yttre arbetstillfredsställelse (se tabell 2).   
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Tabell 2. Stegvisa regressionsanalyser för hur väl  de inre motivationsbehoven predicerar 

inre och yttre arbetstillfredsställelse 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att det fanns en skillnad i hur de inre motivationsbehoven skattas hos 

personalen. Samhörighet är det behov som skattades högst, och det skattades signifikant högre 

än vad kompetens och autonomi gjorde. De anställda skattade inre arbetstillfredsställelse 

högre än yttre arbetstillfredsställelse. När det handlade om inre arbetstillfredsställelse var det 

autonomi och kompetens som bidrog till att förklarar variansen och i yttre 

arbetstillfredsställelse var det bara kompetens. Samhörighet förklarade inte variansen i varken 

inre eller yttre arbetstillfredsställelse.  

 Enligt Deci och Ryan (2000) är kompetens det mest grundläggande behovet för att en 

individ ska få energi att aktivera sig och vara tillfredsställd. Gagné och Deci (2005) menar att 

upplevd kompetens är nödvändig för vilken typ av motivation som helst medan autonomi har 

visat sig vara nödvändigt för hög inre motivation. Enligt författarna har samhörighet varit det 

behov som har haft minst påverkan på den inre motivationen. I föreliggande studie visade sig 

samhörighet vara mest uppfyllt hos de anställda, även fast det är den minst bidragande faktorn 

till inre arbetsmotivation enligt Gagné och Deci (2005). Dock är det större chans att inre 

motivation uppkommer om det finns en känsla av gemenskap på arbetsplatsen (Ryan & Deci, 

2000), varför det kan ses som positivt att samhörighet skattades högt. Autonomi som enligt 

Gagné och Deci (2005) krävs för hög inre motivation var lägst uppfylld hos de anställda i 
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föreliggande studie, och även kompetens skattades lägre än samhörighet. För att öka den inre 

motivationen kan det antas att det främst är autonomin hos de anställda som bör förbättras. 

 De anställda i föreliggande studie hade högre inre arbetstillfredsställelse än yttre 

arbetstillfredsställelse, och enligt Decker et al. (2009) har inre faktorer en starkare koppling 

till total arbetstillfredsställelse än vad yttre faktorer har. Det kan ses som positivt då att den 

inre arbetstillfredsställelsen hos de anställda i föreliggande studie är högre än den yttre, då den 

totala arbetstillfredsställelsen kan anses vara högre än vad den skulle ha varit om de yttre 

faktorerna hade skattats högst. Arbetstillfredsställelse i sin tur har ett positivt samband med 

kvaliteten på och inställningen till arbetet (Martins & Proenca, 2012) och därför är det viktigt 

med hög arbetstillfredsställelse hos de anställda. Arbetstillfredsställelsen kan också vara 

avgörande för om de anställda vill stanna kvar på arbetet och även därför är det viktig med 

hög tillfredsställelse bland medarbetarna (Zhang et al., 2013). Att inre arbetstillfredsställelse 

skattas högre än yttre i föreliggande studie kan tänkas bero på att yttre faktorer för 

arbetstillfredsställelse, så som lön och bonus, inte är vanligt förekommande inom branschen 

(Decker et al., 2009). 

 Inre motivation är relaterat till arbetstillfredsställelse (Gagné & Deci, 2005) och 

föreliggande studie visade att de inre motivationsbehoven autonomi och kompetens förklarade 

variansen i inre arbetstillfredsställelse och kompetens i yttre arbetstillfredsställelse. 

Tillfredsställelse av de inre motivationsbehoven autonomi, kompetens och samhörighet leder 

enligt Cross och Wyman (2006) till arbetstillfredsställelse vilket föreliggande studie bekräftar. 

Cross och Wyman (2006) menar vidare att autonomi är en viktig faktor för 

arbetstillfredställelse för anställda inom vården och enligt författarna finns det ett signifikant 

samband mellan autonomi och arbetstillfredsställelse. I föreliggande studie fanns autonomi 

med som en signifikant prediktor till inre arbetstillfredsställelse, som är en del av 

arbetstillfredsställelse, och autonomi förklarade den största delen av variansen i inre 

arbetstillfredsställelse. Deci och Ryan (2000) menar att även kompetens är en bidragande 

faktor till tillfredsställelse och välmående och kompetens fanns med som en signifikant 

prediktor till inre arbetstillfredsställelse i föreliggande studie. Decker et al. (2009) menar att 

kompetensutveckling och en känsla av prestation är en viktig del av inre 

arbetstillfredsställelse, och det kan antas vara en anledning till varför kompetens predicerade 

inre arbetstillfredsställelse. Autonomi handlar enligt Cross och Wyman (2006) om de 

anställdas möjligheter att påverka arbetet och bestämma själva, och inre arbetstillfredsställelse 

innebär enligt Decker et al (2009) självbestämmande, ansvarstagande och utveckling. Både 

autonomi och inre arbetstillfredsställelse är liknande då det handlar om individens känslor och 
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upplevelser kring arbetet och det finns inga yttre faktorer inblandade. Detta kan därför antas 

vara en förklaring till varför autonomi predicerade inre arbetstillfredsställelse bäst i 

föreliggande studie. 

 När det handlade om yttre arbetstillfredsställelse predicerades det bäst av 

motivationsbehovet kompetens. En anledning till det kan tänkas vara att kompetens handlar 

om att prestera bra och uppnå resultat på arbetet (Cross & Wyman, 2006) vilket i sin tur kan 

leda till högre lön och bonusar, vilket är en del av vad yttre arbetstillfredsställelse handlar om 

(Decker et al., 2009).   

 Roelen et al., (2008) menar att gemenskap med kollegor och samhörighet på arbetet är 

en bidragande faktor till arbetstillfredsställelse. Men i föreliggande studie var inte 

samhörighet en signifikant bidragande komponent för att förklara variansen i inre 

arbetstillfredsställelse utan autonomi var den komponent som förklarade variansen bäst. Deci 

och Ryan (2000) menar att det kan finnas konkurrens mellan just samhörighet och autonomi, 

då människor har ett behov av att känna självständighet, samtidigt som det finns ett behov av 

att känna gemenskap med andra människor. I föreliggande studie kan det antas att autonomi 

konkurrerade ut samhörighet då självbestämmande var viktigare än gemenskap med kollegor 

för att predicera inre arbetstillfredsställelse hos de anställda.  

 

Metoddiskussion och fortsatt forskning 

Då äldreboendena var utspridda runt om i kommunen tog vi hjälp av områdescheferna på 

äldreboendena för att distribuera enkäterna. Varje chef fick i uppdrag att lägga ut enkäter och 

svarslådor och vi kunde därmed inte kontrollera om det gjordes enligt instruktioner eller inte. 

Vi kunde inte heller kontrollera att det enbart var målgruppen som besvarade enkäten då vi 

inte hade någon direktkontakt med deltagarna. Direktkontakt med deltagarna tror vi även hade 

kunnat öka svarsfrekvensen, då vi hade kunnat uppmana till deltagande. Hade vi varit på plats 

hade vi också kunnat presentera studien direkt för deltagarna vilket hade kunnat öka intresset 

hos dem. Dock hade risken för att deltagarna känt sig tvungna att delta i studien då kunnat 

öka. Risken för icke sanningsenliga svar måste också tas hänsyn till. Då enkäten bestod av 48 

påståenden och skulle ta ungefär 10 minuter att besvara fanns en risk att deltagarna inte 

orkade läsa igenom alla påståenden och kanske svarade utan att verkligen sätta sig in i 

frågorna. Genom att använda förslutna svarslådor var det möjligt för deltagarna att vara 

anonyma vilket gjorde att konfidentialitetskravet uppfylldes. 

 Ett förslag till fortsatta studier är att undersöka motivation och arbetstillfredsställelse 

och göra en uppdelning efter anställningsform. Inom omsorgsbranschen är det vanligt med 
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olika former av anställningar (Wallin, 2013). Detta skulle kunna visa på skillnader i 

motivation och tillfredsställelse på arbetsplatsen, då arbetsvillkoren kan skilja sig i vissa 

aspekter mellan olika anställningsformer. Går det att kartlägga skillnader och likheter finns 

det möjlighet att anpassa framtida åtgärder för ökad arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse efter anställningsform, och därmed få åtgärderna att bli så effektiva 

som möjligt. Därför tror vi att en studie inom samma område men med uppdelning efter 

anställningsform skulle kunna bidra med betydelsefull information. 

 

Resultatets praktiska relevans 

Föreliggande studie gjordes mot äldreomsorgen i en kommun som enligt vår kännedom står 

inför samma utmaningar som äldreomsorgen i resten Sverige. Det kommer att krävas mer 

arbete för att få de anställda att vilja stanna kvar och utvecklas tillsammans med branschen 

och då kan det vara bra som arbetsgivare att veta hur de anställda motiveras och tillfredsställs 

på arbetet. Syftet med föreliggande studie var att se hur det idag ser ut med 

arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen för att se vilka faktorer som har höga värden 

hos de anställda och vilka som har lägre, så att arbetsgivaren vet var det krävs mer arbete. 

Genom att veta vilka faktorer av inre motivation som bäst leder inre och yttre 

arbetstillfredsställelse, kan det göras en prioritering av vad som bör förbättras först. Enligt 

föreliggande studie var de anställdas inre behov av att känna sig kompetenta bidragande till 

både ökad inre och yttre arbetstillfredsställelse. Även den inre önskan om autonomi, det vill 

säga att kunna arbeta självständigt och påverka, var bidragande för en ökad inre 

arbetstillfredsställelse. Autonomi och kompetens var inte de motivationsbehov som var bäst 

uppfyllda hos personalen, och därför kan dessa behov vara viktiga att arbeta med både för att 

höja medarbetarnas inre motivation, men även för att höja deras inre och yttre 

arbetstillfredsställelse.  
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Bilaga 1 

 

Vänligen fyll i: 

Kön:                                                                                                     

   Man 

   Kvinna 

Ålder: 

______ år 

Vilken typ av anställning har du? 

      Fast anställd 

      Timanställd 

      Annat _______________ 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

______ år 

Hur många timmar arbetar du genomsnitt under en vecka? 

______ timmar 

Har du en partner som arbetar? 

      Ja 

      Nej 

Har du hemmavarande barn? (upp till 18 år) 

      Ja 

      Nej 
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Nedan följer ett antal påståenden. Fyll i ett svarsalternativ mellan 1-7 som 

överensstämmer bäst med din upplevelse. 

 

  

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

 

2. Jag gillar mina 
arbetskamrater  
 
 
3. Jag behärskar inte 
riktigt mitt jobb 
 
 
4. På jobbet får jag 
uppskattning för mitt 
arbete 
 
5. Jag känner mig 
pressad på arbetet 
 
 
6. Jag kommer överens 
med mina 
arbetskamrater 
 
 
7. Jag håller mig för mig 
själv på jobbet 
 
 
8. Jag kan fritt uttrycka 
vad jag tycker och 
tänker på jobbet 
 
 
9. Jag betraktar mina 
arbetskamrater som 
mina vänner 
 
 
10. Jag har lärt mig nya 
intressanta färdigheter 
på jobbet 
 
 
 
 

Stämmer inte  Stämmer                  Stämmer 

alls  något                   helt 

1           2           3          4           5           6           
7 
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11. När jag är på jobbet 
måste jag göra vad jag 
blir tillsagd 
 
 
 
12. De flesta dagar 
känner jag att jag 
uträttat något på jobbet 
 
 
13. Mina känslor 
beaktas på jobbet 
 
 
14. Jag har inte stora 
möjligheter att visa vad 
jag går för på jobbet 
 
 
15. Mina 
arbetskamrater bryr sig 
om mig 
 
 
16. Jag har inte många 
nära vänner på jobbet 
 
 
17. Jag känner att jag 
kan vara mig själv på 
jobbet 
 
 
18. Mina 
arbetskamrater gillar 
mig inte 
 
 
19. Jag känner ofta att 
jag saknar kompetens i 
mitt arbete 
 
 
20. Jag har få 
påverkansmöjligheter i 
mitt arbete 
 
 
21. Människor är 
vänliga på mitt jobb 
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Nedan följer ytterligare ett antal påståenden. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på dig 
 

 

               

                  

 

 

 

 

 

Att vara sysselsatt                □                   □                 □                      □             □  
hela tiden 

Möjligheten att få                □                  □                  □                      □              □  
arbeta ensam 

Att få arbeta med  

olika uppgifter från tid         □                    □                  □                     □                 □  
till annan  

 

Den sociala                           □                      □                  □                     □              □  
positionen i samhället  

som följer med mitt  

jobb  

 

Sättet som min chef              □                      □                  □                     □             □  
behandlar underställda  

på  

 

Min närmaste chefs              □                      □                  □                     □             □  
kompetens i 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  

av  

 

Möjligheten att få                 □                       □                  □                     □               □ 
tala om för andra vad  

de ska göra 

 

 

 

 

Jag är  
missnöjd  
med denna  
aspekt av  
mitt jobb 

Jag kan inte 
bestämma  
om jag är 
tillfredsställd  
eller ej med 
denna aspekt av 
mitt jobb 

Jag är  
tillfredsställd  
med denna  
aspekt av mitt  
jobb 

Jag är mycket  
tillfredsställd  
med denna  
aspekt av mitt  
jobb 

Jag är mycket 
missnöjd med 
denna aspekt av 
mitt jobb 
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Att få arbeta med   

uppgifter där min  

förmåga och                         □                       □                 □                    □                □  
kompetens kommer  

till uttryck  

 

Företagets 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/har  

bestående värde 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

 

En studie om arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse  

 

Vill du som anställd inom äldreomsorgen delta 

i vår undersökning genom att besvara en 

enkät? Frågeformuläret består av 48 

påståenden och tar cirka 10 minuter att besvara. Undersökningen 

ligger till grund för vårt examensarbete i psykologi. 

När du har besvarat enkäten lägger du den här i svarslådan.  

Undersökningen är frivillig. När du besvarar enkäten är det viktigt 

att du försöker svara så ärligt som möjligt på frågorna. Resultaten 

kommer att presenteras gruppvis, så dina enskilda svar kommer 

inte att kunna identifieras. När undersökningen är färdig kommer 

du ha möjlighet att ta del av resultaten. Kontakta oss gärna vid 

eventuella frågor. Sista dag att besvara enkäten är onsdagen den 

16 april.  

 

Tack på förhand! 

Sofia Enoksson och Sandra Elander 

076-341 14 77 , 073-503 80 44 

Handledare: Eva Boman 

026-64 81
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