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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka inre arbetsmotivation och psykiskt välbefinnande. 

Detta genom att se vilket motivationsbehov som skattades högst samt vilket 

motivationsbehov som bäst predicerade välbefinnande. Syftet var även att se om det 

förelåg någon interaktion mellan anställda som arbetar på äldreboende och anställda 

inom hemtjänst (fast/rörlig arbetsplats) och upplevelsen av de inre motivationsbehoven, 

samt om upplevelsen av välbefinnande skiljde sig mellan grupperna. Studien 

genomfördes som en enkätundersökning med anställda inom äldreomsorgen i en 

mellanstor kommun. Totalt deltog 80 personer. Mätinstrumenten som användes var 

Basic Need of Satisfaction at work Scale (BNS) som mätte inre arbetsmotivation och 

General Health Questionnaire-12 (GHQ-12) som mätte välbefinnande. Samhörighet var 

det motivationsbehov som skattades högst i hela gruppen samt var det behov som bäst 

predicerade välbefinnande i båda grupperna. Resultatet visade inte på någon signifikant 

interaktionseffekt mellan grupperna (fast/rörlig) och motivationsbehoven. 

Välbefinnande skattades högst hos anställda på äldreboende.  
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Title: Intrinsic work motivation and mentally wellbeing among employees in elderly 

care. 

 

Abstract 

The aim of the study was to examine intrinsic motivation and mental wellbeing, by 

study which motivation needs that were highest estimated by the respondents and what 

motivation needs that best predicted wellbeing. The aim was also to see whether there 

was any interaction between the groups and the experience of the intrinsic motivation 

needs, and if the experience of wellbeing was different between the groups. A 

questionnaire study was conducted among employees in elderly care in a medium-sized 

community. A total of 80 people participated. The measurement instruments used were 

the Basic Need of Satisfaction at Work Scale (BNS) which measured the intrinsic 

motivation and General Health Questionnaire-12 (GHQ-12) which measured wellbeing. 

Relatedness was the motivation need that estimated highest in the whole group and was 

the need that predicted wellbeing the highest in both groups. The result did not show 

any interaction between the groups (fixed/movable workplace) and the motivation 

needs. Wellbeing was estimated highest by employees in fixed workplace.  
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Förord 

Inledningsvis vill vi tacka alla deltagare samt kontaktpersoner på verksamheterna som 

deltagit i studien och möjliggjort denna. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 

handledare Eva Boman som väglett oss i rätt riktning och bidragit med värdefulla råd. 
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Introduktion 

Upplever personal inom äldreomsorgen som har högre grad av inre arbetsmotivation 

även bättre välbefinnande?  Folkhälsomyndighetens rapport från 2010 påvisar hur stor 

vikt arbetslivet har för en individs hälsa och välbefinnande. Många individer upplever 

höga krav, lågt inflytande samt otillräckligt socialt stöd på arbetet vilket i längden kan 

resultera i sämre välbefinnande för individen (Statens folkhälsoinstitut, 2011). En 

rapport som det fackliga förbundet ”Kommunal” utgett menar att en faktor som kan 

väga upp upplevelsen av för höga krav är inflytande över arbetet, vilket kan leda till en 

bättre upplevd balans för individen. Vidare visar rapporten att socialt stöd, både från 

kollegor och chef, kan ge minskad känsla av för höga krav och därmed öka 

välbefinnandet. Rapporten har visat att fackförbundet ”Kommunals” medlemmar 

(exempelvis anställda inom vård och omsorg) upplever sömnsvårigheter och ångest i 

allt högre utsträckning än genomsnittet, vilket kan vara ett resultat av upplevd låg 

handlingskraft och inflytande över den egna arbetssituationen (Wondemeneh, 2013).  

Deci och Ryan (2000) har utvecklat en motivationsteori, Self-Determination 

Theory (SDT, Självbestämmandeteorin). SDT-teorin består av olika typer av 

motivation, inre, yttre och brist på motivation. Inre motivation innebär att individen 

agerar på grund av motivation inifrån sig själv, medan yttre motivation innebär 

engagemang i något på grund av ett resultat som inte kan kopplas till aktiviteten, 

exempelvis lön. Bristen på motivation medför att en individ har för avsikt att inte 

engagera sig överhuvudtaget. Motivation kan ses som på ett kontinuum där längst till 

höger representerar inre motivation och karakteriseras av den högsta graden av 

autonomi, självbestämmande. Längst till vänster finner man bristen på motivation. I 

mitten på kontinuumet återfinns yttre motivation, där en blandning mellan 

självbestämmande och tvång kolliderar. Autonoma skäl för att engagera sig i något kan 

leda till positiva hälsorelaterade resultat och välbefinnande i högre grad än att engagera 

sig på grund av yttre motivation (Cini, Kruger & Ellis, 2012). 

Självbestämmandeteorin har vidare sin utgångspunkt i att medfödda psykologiska 

behov, så som kompetens, autonomi och samhörighet måste uppfyllas för att nå och 

bibehålla optimal prestation och välbefinnande (Deci & Ryan, 2000). SDT-teorin utgår 

till skillnad från andra motivationsteorier från att psykologisk utveckling och 

välbefinnande inte kan uppnås utan att de grundläggande behoven är uppfyllda. Teorin 

menar att potential måste finnas för att mål ska kunna uppfyllas, potentialen utgörs av 

uppfyllelse av de grundläggande behoven. För att kunna förstå processen och innehållet 
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i målsträvan så bör man även förstå vad kompetens, autonomi och samhörighet innebär 

(Deci & Ryan, 2000).   

Begreppet kompetens avser att individen klarar av att prestera önskat resultat 

utifrån en tillräckligt svår uppgift (Cross & Wyman, 2006). Tidigare studier har visat att 

positiv feedback höjer den inre motivationen i jämförelse med utebliven feedback, samt 

att negativ feedback minskar den inre motivationen i förhållande till utebliven feedback. 

Deci och Ryan (2000) har kopplat resultaten till behovet av att uppleva kompetens, och 

menar att positiv feedback bidrar till tillfredsställelse av det grundläggande behovet 

kompetens och samtidigt höjs den inre motivationen. För att få en positiv effekt på den 

inre motivationen måste individen känna sig ansvarig för den handling som bidragit till 

feedbacken (Deci & Ryan, 2000).  Autonomi innebär att individen har möjlighet att ta 

sina egna beslut och påverka sitt eget arbete (Cross & Wyman, 2006). Kompetens och 

autonomi är de mest betydelsefulla komponenterna för att bidra till en högre inre 

motivation, men även samhörighet är en komponent som bidrar till upprätthållandet av 

inre motivation (Deci & Ryan, 2000). Gagné och Deci (2005) menar att inre motivation 

är nära kopplat till upplevelsen av autonomi. Individer engagerar sig i aktiviteter på 

grund av att man finner det intressant, man gör det för att man vill, den autonoma 

motivationen. Vidare menar författarna att om individen upplever sig kontrollerad 

engagerar sig individen i aktiviteter för att man känner att man måste. Beteende som 

styrs utifrån den inre motivationen representerar självbestämmandeaktiviteter, sådana 

aktiviteter som personer utför när de känner sig fria att följa inre intressen. Författarna 

påpekar även att inre motivation kan förminskas av monetära och yttre belöningar. När 

personer belönas med någon form av yttre belöning för ett beteende som uppkommer av 

inre motivation, kan individen uppleva att den känner sig kontrollerad av belöningen 

och känslan av det egna initiativet kan minska (Deci & Ryan, 2000). Inre motivation 

innebär en hög grad av självbestämmande och reflekterar individers behov av att vara 

aktiva och nyfikna, visa intresse för nyheter och utforska. Baserat på behoven av 

autonomi, kompetens och samhörighet engagerar sig individer på grund av inre 

motivation och för att ta del av lärdomen av aktiviteten snarare än det instrumentella 

värdet (Cini et al. 2012). Samhörighet innebär att individen upplever ömsesidig respekt, 

omtanke och tillit till andra (Cross & Wyman, 2006) och känslan av samhörighet leder 

till att inre motivation uppstår i större utsträckning (Deci & Ryan, 2000).  

En viktig aspekt för välbefinnande är den inre arbetsmotivationen enligt 

Bernard, Martin och Kulik (2014) som framhåller vikten av att de tre grundläggande 
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behoven, autonomi, kompetens och samhörighet uppfylls för att undvika att en individs 

psykologiska hälsa och därmed välbefinnande riskeras. Behoven kan uppfyllas genom 

interaktion med olika individer i olika sammanhang. Individer som upplever att de har 

fler människor i sitt liv som bryr sig om dem, visar på högre grad av känsla av 

samhörighet än de individer som upplever att de har få människor i sitt liv som bryr sig 

om dem. SDT-teorin utgår från att personal med inre arbetsmotivation upplever större 

vilja av att förverkligas, utvecklas och växa på arbetsplatsen samt skapa betydelsefulla 

relationer med kollegor. Teorin menar även att inre arbetsmotivation är associerat med 

högre välbefinnande på grund av att inre arbetsmotivation underlättar att tillfredsställa 

de grundläggande psykologiska behoven (Vansteenkiste, Neyrinck, Niemiec, Soenens, 

De Witte & Van den Broeck, 2007). Detta tydliggörs även i en studie av Cross och 

Wyman (2006) som visade att fabriksarbetare som upplevde en högre grad av 

arbetstillfredsställelse, där begrepp som autonomi, kompetens och samhörighet ingår, 

även upplevde högre grad av välbefinnande, jämfört med kollegor som upplevde mindre 

tillfredsställelse i dessa tre faktorer. Relationen kan därför sägas vara stark mellan 

arbetsmotivation och välbefinnande. Björklund, Jensen och Lohela-Karlsson (2013) 

menade att den individuella motivationen är en av nyckelfaktorerna vad gäller 

utveckling av utbrändhet eller för att upprätthålla välbefinnande. Författarna framhåller 

en studie som visat att autonom motivation, vilket innebär att medarbetarna handlar med 

vilja, hade en negativ effekt på utmattning, medan om medarbetarna upplevde intern 

eller extern press så bidrog det till en högre grad av utmattning. Enligt Björklund et al. 

(2013) har tidigare studier även visat att autonom motivation har en positiv association 

med välbefinnande. 

Ryan och Deci (2000) menar att individer kan vara proaktiva och engagerade 

eller passiva och tillbakadragna som ett resultat av omgivningen man utvecklas och 

fungerar i. Författarna menar vidare att uppfyllelse av de grundläggande behoven så 

som autonomi, kompetens och samhörighet är av vikt för att individer ska kunna 

fungera på ett optimalt sätt vad gäller social utveckling och personligt välbefinnande. 

En individs inre motivation är ett bra sätt att ”mäta” potentialen för en individs 

kapacitet, nyfikenhet och lekfullhet oavsett om denne inte belönas för detta. Ryan och 

Deci (2000) finner att om ett grundläggande behov, oavsett vilket, uppfylls leder detta 

till högre grad av hälsa och välbefinnande, medan om de inte uppfylls leder till det 

motsatta. Författarna menar vidare att autonomi, kompetens och samhörighet måste 
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uppfyllas kontinuerligt genom livet för att individen ska uppleva ett ständigt 

välbefinnande.   

Carrillo-Garcia, Solano-Ruiz, Martinez-Roche och Gomez-Garcia (2013) menar 

att graden av arbetstillfredsställelse hos anställda är högst relevant, framför allt när det 

kommer till anställda inom serviceyrken, som exempelvis hälso- och sjukvården. 

Carrillo-Garcia et al. (2013) menar vidare att graden av arbetstillfredsställelse hos de 

anställda är avgörande för kvaliteten på servicen. Anställda som arbetar på äldreboende 

arbetar allt som oftast på en fast arbetsplats och i ett arbetslag, medan anställda inom 

hemtjänsten har en mer rörlig arbetsplats. De som arbetar inom hemtjänsten arbetar 

antingen ensamma eller eventuellt med en kollega. Kurland och Bailey (1999) menar i 

sin studie att de som inte arbetar på en fast arbetsplats inte har samma tillgång och 

chans till samhörighet med kollegor, men däremot kan ensamarbete innebära en större 

möjlighet till autonomi, självbestämmande. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syfte. Syftet med studien var att undersöka om det förelåg några skillnader i 

upplevelsen av inre arbetsmotivation och välbefinnande bland personal inom 

äldreomsorgen beroende på arbetsplats. Arbetsplats syftar till om man arbetar inom 

särskilt boende (fast arbetsplats=äldreboenden) eller ordinärt boende (rörlig 

arbetsplats=hemtjänsten). Avslutningsvis, undersöks hur väl -autonomi, kompetens och 

samhörighet predicerar välbefinnande.  

 

Frågeställningar. I studien ställs följande frågeställningar: 

1. Finns det skillnad i hur motivationsbehoven i SDT skattas hos personalen och 

hur ser den i så fall ut? 

2. Finns det en interaktionseffekt mellan grupperna (fast/rörlig arbetsplats) och 

upplevelsen av de inre motivationsbehoven och hur ser den i så fall ut?  

3. Finns det en skillnad i hur grupperna (fast/rörlig arbetsplats) upplever 

välbefinnande och hur ser den i så fall ut? 

4. Hur väl predicerar autonomi, kompetens och samhörighet välbefinnande i de 

olika grupperna (fast/rörlig arbetsplats)? 
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Metod 

 

Deltagare och urval 

Deltagarna i undersökningen var anställda inom äldreomsorgen i en mellanstor kommun 

i Sverige. Urvalskriterierna var att deltagarna skulle arbeta på antingen äldreboende 

eller inom hemtjänsten i det aktuella området, samt att de skulle arbetat på arbetsplatsen 

mer än tre månader. Sammanlagt delades 198 enkäter ut och antal besvarade enkäter 

blev totalt 84 stycken. Svarsfrekvensen blev därmed 42 %. Två av enkäterna var ej 

ifyllda på de demografiska frågorna och ytterligare två var ej komplett ifyllda, varpå de 

plockades bort. 80 enkäter blev slutligen underlaget för studien vilket resulterade i en 

svarsfrekvens på 40 %. Medelåldern bland deltagarna var 46 år. Inom gruppen 

äldreboende var det totalt 42 deltagare och inom hemtjänsten var det 38 deltagare. 

Deltagarna hade övervägande gymnasieutbildning (76 %) och tillsvidareanställning 

(97.5%) var vanligast förekommande. Medelvärdet för anställningstiden var 12 år och 

snittarbetstid per vecka var 34,8 timmar.  

 

Material  

En enkät utformades med 33 påståenden och användes som mätinstrument (se bilaga 1). 

Demografiska frågor angående kön, ålder, anställningsform, anställningstid och antal 

arbetstimmar per vecka inledde enkäten. Den inre arbetsmotivationen mättes genom en 

svensk översättning (Eriksson, 2012) av den reliabilitetstestade skalan Basic Need 

Satisfaction at workscale, BNS, (Van, D. Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens & 

Lens, 2010) som bestod av 21 påståenden, där 12 påståenden var positiva och 9 

påståenden var negativa. Skalan var indelad i tre delskalor som mätte uppfyllelse av 

autonomi, uppfyllelse av kompetens samt uppfyllelse av samhörighet. Autonomi 

innehöll sju påståenden, kompetens innehöll sex påståenden och samhörighet åtta 

påståenden. Svarsalternativen angavs på en Likertskala från 1-7, där 1 betydde 

”Stämmer inte alls” och 7 betydde ”Stämmer precis”. Psykiskt välbefinnande mättes 

med det förkortade och reliabla frågeformuläret General Health Questionnaire -12, 

GHQ-12 (Goldberg, 1972), som bestod av 12 påståenden. Hälften av påståendena var 

positiva och hälften var negativa. Svarsalternativen angavs på en Likertskala från 1-4, 

där 1 innebar ”stämmer inte alls” och 4 innebar ”stämmer helt” (Sconfienza, 1998). För 

att kontrollera mätinstrumentens interna reliabilitet genomfördes ett Cronbach alfatest. 

Skalan BNS visade ett α-värde på .743. Skalan GHQ visade ett α-värde på .785. 
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Tillvägagångssätt  

Studien genomfördes inom äldreomsorgen i en mellanstor kommun i Sverige. Enkäter 

delades ut på fyra olika verksamheter varav två var äldreboenden och två var 

hemtjänstverksamheter. Kontakt upprättades med chefer på respektive verksamhet och 

de informerades om studiens syfte, enkätens innehåll samt tillvägagångssätt. På en av 

verksamheterna delade vi personligen ut enkäterna till deltagarna, medan på de andra 

verksamheterna lämnades enkäterna till respektive chef som i sin tur överlämnade 

enkäterna till deltagarna. Tillsammans med enkäterna medföljde ett missivbrev (se 

bilaga 2) som innehöll information om studien samt tillvägagångssätt vid återlämning 

av enkäterna. Deltagarna fick tolv dagar på sig att besvara enkäten. I samråd med 

cheferna placerades en svarslåda ut på ett centralt ställe i verksamheten dit alla deltagare 

hade tillgång. 

 

Design och dataanalys  

I BNS räknades 9 negativa påståenden om genom att vända på skalan, exempelvis 

högsta värde 7 ersattes mot lägsta värde 1. BNS består av tre delskalor (autonomi, 

kompetens och samhörighet) och påståenden för varje delskala grupperades och 

medelvärde beräknades. I GHQ-12 gjordes liknande omräkning för hälften av 

påståendena, där högsta värde 4 ersattes mot lägsta värde 1. Negativa påståenden 

innebar negativ skala, vilket betydde att ett högt värde på skalan innebar lågt psykiskt 

välbefinnande medan ett lågt värde på skalan innebar högt psykiskt välbefinnande. 

Sedan räknades ett medelvärde ut för välbefinnande. 

Analys av frågeställning ett och två genomfördes med en Mixad Anova 

(repeated measure) med faktor ett i tre lägen (autonomi, kompetens och samhörighet) 

och med arbetsplats (fast/rörlig) som mellanpersonsvariabel. Efterföljande Bonferroni-

post-hoc test genomfördes för att undersöka var eventuella skillnader förelåg. För att 

undersöka om det fanns en skillnad mellan grupperna i upplevelsen av välbefinnande 

genomfördes ett t-test med fast och rörlig arbetsplats som oberoendevariabel. En 

korrelationsanalys genomfördes för att se om multikollinearitet förelåg. Därefter gjordes 

två stegvisa regressionsanalyser med autonomi, kompetens och samhörighet som 

prediktorvariabler och välbefinnande som kriterievariabel för att se vilken komponent 

av inre arbetsmotivation som bäst predicerade välbefinnande i grupperna. 

För samtliga analyser användes SPSS 22.0. Gränsen för en signifikant skillnad 

gick vid 5 % (p<.05).  
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Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetiska överväganden genomfördes i form av att information, samtycke och 

konfidentialitetskravet uppfylldes. Informationskravet uppfylldes genom att relevant 

information kring studien gavs till verksamhetschefer och deltagare. Information om 

studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt och kunde avslutas när som helst, samt 

vad materialet skulle användas till gavs också. Deltagarna gav samtycke till studien 

genom att besvara enkäten. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att deltagandet var 

anonymt samt att besvarade enkäter inte kunde kopplas till enskilda individer, utan 

resultatet redovisas enbart på gruppnivå. Enkäten hade en framsida vilket också ökar 

anonymiteten, då det inte var möjligt att ta del av någon annans enkät. Även 

svarslådorna var designade så att risken att ta del av någon annans enkät minimerades 

(Vetenskapsrådet, u.å.). 

 

Resultat 

Resultatavsnittet inleds med deltagarnas skattning av motivationsbehoven. Därefter 

presenteras om det förelåg skillnader i motivationsbehoven och upplevelsen av 

välbefinnande beroende på arbetsplats. Avslutningsvis presenteras hur 

motivationsbehoven predicerar välbefinnande i grupperna. 

För att undersöka om det förelåg några skillnader i hur motivationsbehoven i 

SDT skattades hos personalen samt om det fanns en interaktion mellan grupperna och 

upplevelsen av motivationsbehoven genomfördes en Mixad Anova (repeated measure) 

med inre arbetsmotivation (autonomi, kompetens och samhörighet) som 

inomgruppsvariabel och arbetsplats (fast/rörlig) som mellangruppsvariabel. Analysen 

visade en signifikant skillnad i personalens skattning mellan motivationsbehoven [F(2, 

156) =94.46, p<.01, η
2
 =.55]. Bonferroni uppföljningstest visade att det var skillnad 

mellan autonomi (M=4.33 SD=.75) och kompetens (M=5.32 SD=.70)p<.01, samt mellan 

autonomi och samhörighet (M=5.51 SD=.80)p<.01. Däremot förelåg ingen signifikant 

skillnad mellan kompetens och samhörighet, p>.05. Ingen huvudeffekt av grupp 

framkom av den inre motivationen, p>.05. Inte heller någon interaktionseffekt framkom 

mellan grupperna och upplevelsen av de inre motivationsbehoven, p>.05. 

För att undersöka om det förelåg några skillnader i hur grupperna upplevde 

psykiskt välbefinnande gjordes ett t-test (independent-samples t-test) med fast och rörlig 

arbetsplats som oberoendevariabel. Analysen visade att personalen som hade fast 
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arbetsplats (M=3.39, SD=.33) skattade signifikant högre välbefinnande än personalen 

som hade rörlig arbetsplats (M=3.22 SD=.41), t(78)=1.98, p<.05. 

Två regressionsanalyser (stepwise) genomfördes, en för varje arbetsplats, för 

att undersöka vilket av de inre motivationsbehoven som predicerade välbefinnande bäst. 

Innan analyserna kontrollerades prediktorvariablerna (autonomi, kompetens och 

samhörighet) för multikollinearitet (tabell 1). Multikollinearitet förekom inte, då inga av 

prediktorvariablerna korrelerade högre med varandra än .80 (Dancey&Reidly, 2011).  

 

Tabell 1. Pearson korrelation mellan motivationsbehoven 

 Autonomi Kompetens Samhörighet 

Autonomi 1   

    

Kompetens .471** 1  

    

Samhörighet .276* .432** 1 
**Korrelationen är signifikant på .01 nivån (2-tailed) 

  *Korrelationen är signifikant på .05 nivån (2-tailed) 

 

Analysen visade en signifikant modell där samhörighet bäst predicerade 

välbefinnande i gruppen som var anställda på äldreboende, [F(1, 41) =20.92, p<.01]. 

Samhörighet förklarade 34 % av variansen i välbefinnande (R
2

adj=.327). Analysen 

visade vidare att samhörighet och kompetens tillsammans förklarade 41 % av variansen 

i välbefinnande (R
2

adj=.384). Autonomi bidrog inte till att förklara en förändring i 

välbefinnande hos de anställda på äldreboendet.  

En signifikant modell framkom även för gruppen som var anställda inom 

hemtjänsten, där samhörighet bäst predicerade välbefinnande, [F(1, 37) =14.43, p<.01]. 

Analysen visade att samhörighet förklarade 29 % av variansen i välbefinnande 

(R
2

adj=.266). Analysen visade vidare att samhörighet och autonomi förklarade 46 % av 

variansen i välbefinnande (R
2

adj=.423). Kompetens bidrog inte till att förklara en 

förändring i välbefinnande hos anställda inom hemtjänsten. 
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Tabell 2. Regressionsanalys för hur väl motivationsbehoven predicerar välbefinnande 

hos anställda på äldreboende och hemtjänst 

Variabel  B SE B β R
2 

Äldreboende 

 

     

Steg 1 

Samhörighet 

  

.232 

 

.051 

 

.586 

 

.343 

 

Steg 2 

Samhörighet 

Kompetens 

  

 

.192 

.125 

 

 

.052 

.057 

 

 

.486 

.284 

 

 

.414 

 

 

Hemtjänst 

 

     

Steg 1       

Samhörighet 

 

Steg 2 

Samhörighet 

Autonomi 

 

 .291 

 

 

.270 

.225 

.077 

 

 

.068 

.068 

.535 

 

 

.497 

.412 

.286 

 

 

.455 

 

 

 

 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka om det förelåg några skillnader i upplevelsen av 

arbetsmotivation och välbefinnande bland personal inom äldreomsorgen samt om det 

förelåg skillnader beroende på arbetsplats (fast/rörlig). Vidare undersöktes vilket 

motivationsbehov som predicerade välbefinnande bäst i de två grupperna. Resultatet 

visade att samhörighet skattades högst hos personalen. Skattningar avseende 

motivationsbehoven visade inte på någon signifikant skillnad mellan grupperna 

(fast/rörlig). Grupperna skiljde sig åt avseende välbefinnande, då personal på 

äldreboende skattade en högre grad av välbefinnande än personal inom hemtjänsten. 

Samhörighet var det motivationsbehov som predicerade välbefinnande bäst för båda 

grupperna, tillsammans med kompetens för personal på äldreboende respektive 

autonomi för personal inom hemtjänsten. 

Av vår studie framgick att behovstillfredsställelsen generellt var hög hos hela 

gruppen, då de inre motivationsbehoven skattades från 4.33 (Autonomi) till som högst 

5.51 (Samhörighet) på en 7-gradig skala. Medelvärdet för behovet av kompetens 

skattades till 5.32. Det var signifikanta skillnader i skattningen mellan samhörighet och 

autonomi samt mellan autonomi och kompetens. Personalen hade i högst grad behovet 
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samhörighet uppfyllt, det vill säga att personalen kommer överens med och gillar sina 

kollegor. Deci och Ryan (2000) menar att kompetens och autonomi är de mest 

avgörande faktorerna för att bidra till högre grad av inre arbetsmotivation, medan 

samhörighet är den komponent som upprätthåller arbetsmotivation. Detta framhålls 

även av Gagné och Deci (2005) som menar att autonomi är den mest avgörande faktorn 

för inre arbetsmotivation, vilket i föreliggande studie skattades lägst av personalen. 

Trots att samhörighet anses vara det motivationsbehov som bidrar minst till inre 

arbetsmotivation så skattades det, tillsammans med kompetens, högst av studiens 

deltagare. Behovstillfredsställelsen var generellt sett redan god, men för att ytterligare 

bidra till en högre inre arbetsmotivation hos deltagarna kan autonomi vara den faktor 

som bör förbättras inom äldreomsorgen. En tanke kan vara att tidspress och 

effektivisering alltmer präglar arbetet, möjligen på bekostnad av autonomin, vilket kan 

leda till minskat självbestämmande och inflytande över arbetet. Då autonomi anses vara 

den viktigaste komponenten av inre motivation (Cini et al. 2012) och inre 

arbetsmotivation påverkar individers välbefinnande, så finns risken att minskad eller 

utebliven upplevelse av autonomi riskerar personalens hälsa och välbefinnande (Ryan & 

Deci, 2000). I studien påvisades inga signifikanta interaktionseffekter mellan fast och 

rörlig arbetsplats avseende motivationsbehoven, det vill säga att oberoende av 

arbetsplats skattades motivationsbehoven likvärdigt. 

Föreliggande studie visade vidare en skillnad mellan grupperna avseende 

välbefinnande, då personal på äldreboende skattade högre grad av välbefinnande än 

personal inom hemtjänsten. I och med det kan det sägas att personal på äldreboende 

upplevde en högre grad av att känna sig betydelsefull för andra, kunna uppskatta det 

positiva i tillvaron och samtidigt upplevde de en lägre grad av press och känsla av att 

inte klara av de dagliga problemen, än personal inom hemtjänsten. I linje med Kurland 

och Bailey (1999) så tror vi att större chans till samhörighet och upplevelse av att känna 

sig betydelsefull för andra möjliggörs när man har kollegor i sin omgivning, vilket man 

har på äldreboende i större utsträckning än inom hemtjänsten. Vidare tror vi även att 

lägre känsla av press och känsla av att inte klara av de dagliga problemen minskar vid 

arbete tillsammans med kollegor, istället för vid ensamarbete, där större ansvar och 

press läggs på den enskilde individen.  

De grundläggande motivationsbehoven autonomi, kompetens och samhörighet 

måste uppfyllas för att individen ska uppleva högre grad av välbefinnande (Ryan & 

Deci, 2000). Tidigare studier har visat att autonom motivation har ett positivt samband 
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med välbefinnande, samtidigt som den har en negativ effekt på utmattning (Björklund, 

Jensen & Lohela-Karlsson, 2013). Samhörighet skattades som den faktor som 

predicerade välbefinnande bäst i de båda grupperna, dock hade samhörighet en högre 

förklarad varians på välbefinnande hos personal på äldreboende än hos personal inom 

hemtjänsten. Personal på äldreboende skattade även högre grad av välbefinnande än 

personal inom hemtjänsten, samtidigt som samhörighet hade en högre förklarad varians 

i den gruppen. Detta skulle kunna förklaras av närheten till arbetskamrater vilket kan 

leda till upplevd ömsesidig omtanke och tillit. Kurland och Bailey´s (1999) studie 

visade att de som arbetar på en rörlig arbetsplats inte har samma tillgång och chans till 

samhörighet. Vidare visade deras studie att ensamarbete däremot kan innebära en större 

möjlighet till autonomi, självbestämmande. Föreliggande studie visade att även 

personalen inom hemtjänsten, i motsats till Kurland och Bailey´s (1999) studie, skattade 

samhörighet som den viktigaste aspekten för välbefinnande, tillsammans med autonomi. 

En reflektion på det kan vara att personal inom hemtjänsten trots allt väldigt sällan 

arbetar helt ensamma, utan har kontakt med åtminstone en arbetskamrat, om inte flera, 

samt att det alltid finns en lokal där alla kan träffas under arbetspassets gång. De som 

arbetar inom hemtjänsten kan också tänkas ha större möjlighet att själva lägga upp sitt 

arbete, då de arbetar ensam eller med en kollega, varpå det kan vara anledningen till att 

de skattade autonomi som en predicerande faktor för välbefinnande till skillnad från de 

som arbetar tillsammans med flera kollegor. De som arbetar på äldreboende skattade 

tillsammans med samhörighet, även kompetens som en bidragande faktor för 

välbefinnande. Detta tror vi kan bero på att kundernas hälsa på äldreboende kräver mer 

av personalen, vilket gör att arbetet på äldreboende blir mer utmanande och mer 

krävande kunskapsmässigt, än för personal som arbetar inom hemtjänsten. Vi grundar 

detta antagande på att kunder som har hemtjänst är vid något bättre hälsa än de kunder 

som bor på boende. Därmed kräver dessa kunder inte lika kunskapsmässigt utmanande 

vård och omsorg från personalen, som de kunder som bor på boende gör. 

 

Metoddiskussion och fortsatt forskning 

I studien deltog 80 respondenter och en direktkontakt med medarbetarna på de olika 

verksamheterna kunde ha bidragit till ett ökat deltagande, men i samråd med respektive 

chef kom vi fram till att det inte skulle vara genomförbart på grund av tidsbegränsning 

och bristen på gemensam närvaro hos medarbetarna. Det framkom att en viss 

”enkättrötthet” fanns hos gruppen och med tanke på det är vi ändå nöjda med 
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svarsfrekvensen. En direktkontakt hade även kunnat innebära en försäkran om att rätt 

instruktioner förmedlades till medarbetarna, även om missivbrevet innehöll nödvändig 

information, kan respektive chef lagt till information utifrån sin egen uppfattning. 

Direktkontakt fördes i högre grad med medarbetarna på ett av äldreboendena då vi fick 

möjlighet att själva dela ut enkäterna. Även om det personliga mötet inte är av vikt vid 

utlämningen av enkäterna anser vi att ett uppföljande besök, där vi haft möjlighet att 

ytterligare uppmana till deltagande i studien hade gynnat svarsfrekvensen. Möjligen 

hade intresset hos medarbetarna vuxit, men risken finns även att de känt sig tvungna att 

delta i studien och risken för icke sanningsenliga svar måste beaktas. Diskussion om 

användningen av en digital enkät fördes, men med tanke på att målgruppens yrke och 

arbetsuppgifter inte inkluderar användandet av en dator som en naturlig del av arbetet, 

blev pappersenkät det mest fördelaktiga valet. Vi tror inte att en digital enkät hade ökat 

svarsfrekvensen, utan snarare minskat den.  

Ett förslag till framtida studier är att titta på ålder som en variabel och se om 

motivationsbehoven och välbefinnande skiljer sig mellan unga och äldre. Då 

samhällsutvecklingen även innebär effektivisering av äldreomsorgen och större 

användning av tekniska hjälpmedel, såsom exempelvis dator, smartphone och GPS, 

vore det intressant att se hur denna utveckling upplevs hos personalen och om 

upplevelsen skiljer sig beroende på ålder.  

 

Praktisk relevans 

Diskussionen som förs i samhället avseende äldreomsorgen innefattar enligt vår 

uppfattning ofta problematik med sjukskrivningar, stress, tungt och krävande arbete. 

Arbetsgivare kan ha fördel av kunskap om vad som motiverar personal samt 

personalens välbefinnande, för att kunna sätta in rätt resurser på rätt ställe. Studiens 

resultat kan användas som ett underlag för att se vad verksamheterna fortsättningsvis 

behöver stärka för att höja arbetsmotivationen och välbefinnandet hos personalen. 

Resultatet visar även på verksamheternas styrkor, som tydliggörs genom personalens 

skattningar av den inre motivationen. Verksamheterna kan använda underlaget för att 

arbeta med de faktorer som skattats lägst men även fortsatt arbete med resterande 

faktorer. Detta kan leda till att personalen har möjlighet att utvecklas, uppleva högre 

grad av arbetsmotivation och välbefinnande, vilket kan tänkas leda till en hälsosammare 

personal med mindre sjukskrivningar samt att personalen stannar kvar på arbetet i högre 

utsträckning. Föreliggande studie visade att anställdas behov av samhörighet var den 
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främsta bidragande faktorn till arbetsmotivation och välbefinnande, det vill säga 

upplevelse av ömsesidig respekt och omtanke till andra. Det motivationsbehov som var 

lägst uppfyllt hos personalen var autonomi, vilket betyder att detta behov kan vara 

gynnsamt att arbeta med för att ytterligare höja arbetsmotivationen och välbefinnandet 

hos personal inom äldreomsorgen.  
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Enkätundersökning om motivation och 

välbefinnande i arbetslivet 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rebecca Lindgren & Frida Wannberg  

Högskolan i Gävle 



 

 

 

Enkät 
 

Vänligen fyll i: 

Kön 

☐ Kvinna 

☐ Man 

 

Ålder:______ 

 

Arbetsplats 

☐ Äldreboende 

☐Hemtjänst 

 

Anställningsform 

☐ Tillsvidareanställning 

☐ Deltidsanställning 

☐ Timanställd 

 

Utbildning 

☐ Grundskola 

☐ Gymnasium 

☐ Högskola/Universitet 

 
 

 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats:_____________________ 
 

 

 

Hur många timmar arbetar du genomsnitt under en vecka:__________________ 

 
 

Markera det påstående som passar dig bäst relaterat till ditt arbete 

Svara genom att ringa in det alternativ som passar bäst.  

 

1. 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 

2. Jag gillar mina arbetskamrater 

1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls  Stämmer något      Stämmer precis 
3. Jag behärskar inte riktigt mitt jobb 

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



 

 

 

4. På jobbet får jag uppskattning för mitt arbete 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls  Stämmer något      Stämmer precis 
5. Jag känner mig pressad på arbetet 

1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls  Stämmer något      Stämmer precis 
6. Jag kommer överens med mina arbetskamrater 

1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls  Stämmer något      Stämmer precis 
7. Jag håller mig för mig själv på jobbet 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls  Stämmer något      Stämmer precis 
8. 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 
9. Jag betraktar mina arbetskamrater som mina vänner 

1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls  Stämmer något      Stämmer precis 
10. Jag har lärt mig nya intressanta färdigheter på jobbet 

1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls  Stämmer något      Stämmer precis 
11. 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 
12. 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 
13. Mina känslor beaktas på jobbet 

1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls  Stämmer något      Stämmer precis 
14. Jag har inte stora möjligheter att visa vad jag går för på jobbet 

1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls  Stämmer något      Stämmer precis 
15. Mina arbetskamrater bryr sig om mig 

1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls  Stämmer något      Stämmer precis 
16. Jag har inte många nära vänner på jobbet 

1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls  Stämmer något      Stämmer precis 
17. Jag känner att jag kan vara mig själv på jobbet 

1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls  Stämmer något      Stämmer precis 
18. Mina arbetskamrater gillar mig inte 

1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls  Stämmer något      Stämmer precis 
19. Jag känner ofta jag saknar kompetens i mitt arbete 

1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls  Stämmer något      Stämmer precis 
20. Jag har få påverkansmöjligheter i mitt arbete 

1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls  Stämmer något      Stämmer precis 
21. Människor är vänliga på mitt jobb 

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



 

 

 

Hur har nedanstående påståenden stämt in på dig under de senaste veckorna? 

Svara genom att ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

1. Jag kan koncentrera mig på vad jag gör 

              1         2           3   4 
stämmer inte alls stämmer delvis  stämmer bra stämmer helt 

2. Jag har svårt att sova på grund av problem och svårigheter 

1            2           3   4 
stämmer inte alls stämmer delvis  stämmer bra stämmer helt 

3. Jag känner att jag spelar en betydelsefull roll för andra 

1            2           3   4 
stämmer inte alls stämmer delvis  stämmer bra stämmer helt 

4. Jag känner mig kapabel att fatta beslut 

1            2           3   4 
stämmer inte alls stämmer delvis  stämmer bra stämmer helt 

5. Jag känner mig väldigt pressad 

1            2           3   4 
stämmer inte alls stämmer delvis  stämmer bra stämmer helt 

6. Jag kan inte klara av de dagliga problemen 

1            2           3   4 
stämmer inte alls stämmer delvis  stämmer bra stämmer helt 

7. Jag kan uppskatta det positiva i tillvaron 

1            2           3   4 
stämmer inte alls stämmer delvis  stämmer bra stämmer helt 

8. Jag kan ta itu med svårigheter 

1            2           3   4 
stämmer inte alls stämmer delvis  stämmer bra stämmer helt 

9. Jag känner mig olycklig och nedstämd 

1            2           3   4 
stämmer inte alls stämmer delvis  stämmer bra stämmer helt 

10. Jag har känt att mitt självförtroende har minskat 

1            2           3   4 
stämmer inte alls stämmer delvis  stämmer bra stämmer helt 

11. Jag har tänkt på mig själv som en betydelselös person 

1            2           3   4 
stämmer inte alls stämmer delvis  stämmer bra stämmer helt 

12. Jag har känt mig ganska lycklig på det hela taget 

1            2           3   4 
stämmer inte alls stämmer delvis  stämmer bra stämmer helt 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 



 

 

 

Bilaga 2 
 

 

Vill du som anställd inom omvårdnad delta i en studie om 

motivation och välbefinnande i arbetslivet? 

 

 

Studiens syfte är att undersöka motivation och välbefinnande i arbetslivet hos anställda 

inom omvårdnad. Deltagandet i studien innebär att besvara en enkät med 33 påståenden 

som uppskattningsvis tar cirka 10 minuter. Ifyllda enkäter lämnas i svarslådan i 

personalrummet senast den 10 april 2015.  

Enkäterna är anonyma och materialet kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga 

det kommer inte gå att urskilja enskilda svar, utan resultatet kommer enbart att 

redovisas på gruppnivå. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

Vi studerar vid Personal- och Arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle och 

resultatet av denna enkätundersökning kommer att ligga till grund för vårt 

examensarbete. Du kommer kunna ta del av det färdigställda arbetet då det kommer att 

skickas till din verksamhet.  
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