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Abstrakt  
Arbetsmotivation på en arbetsplats kan kännetecknas av en bra arbetsmiljö, 

ett ökat ansvarstagande och att chefen och medarbetarna strävar efter att 

uppnå samma mål. I det moderna arbetslivet har arbetsmarknaden 

förändrats med ständiga effektiviseringar och slimmade organisationer. En 

påföljd är att andelen tidsbegränsat anställda har ökat som anställningsform. 

Syftet med denna studie var att få en utökad kunskap om faktorer som kan 

påverka arbetsmotivation med betoning på eventuella skillnader i 

arbetsmotivation mellan olika anställningsformer. Studien genomfördes på 

fem anläggningar inom bad- och friskvårdsbranschen i södra Sverige och 

114 personer, fast- och tidsbegränsat anställda deltog. För att mäta 

arbetsmotivation utvecklades en skala baserad på QPS-Nordic 34+ (General 

Nordic Questionnaire for Psychology and Social Factors at work), som 

avser att mäta psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. Från denna 

skala valdes sju domäner: arbetskrav, kontroll i arbetet, social interaktion, 

organisationskultur, ledarskap, engagemang i organisationen, och 

arbetsmotiv, tillsammans med tre frågor om kön, ålder och arbetsposition. 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad i arbetsmotivation mellan 

anställningsformer. Däremot sågs en positiv signifikant korrelation mellan 

ålder och organisationsengagemang, arbetskrav och organisationskultur. 

Resultaten bekräftar tidigare forskning som visat att äldre är mer 

motiverade än yngre medarbetare.  

 

Nyckel ord: Anställningsformer, ålder, kön, arbetsmotivation, 

arbetskrav, kontroll i arbetet, social interaktion, organisationskultur, 

ledarskap, engagemang i organisationen, arbetsmotiv. 
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Abstract 
Job satisfaction in the workplace can be characterized by a good working 

environment, increased responsibility and that the manager and the 

employees strive to achieve the same goal. In modern working life, the job 

market changed with effectiveness and leaner organizations. A sanction is 

that the proportion of temporary employees has increased as a form of 

employment. The purpose of the study was to get an expanded knowledge 

of the factors that may affect the work satisfaction with the illustration of 

any differences in motivation between different forms of employments. The 

study was conducted at five facilities within bath and healthcare 

organisation in the south of Sweden with 114 persons, permanent and 

temporary employees. To measure job satisfaction developed a scale based 

on the QPS Nordic 34+ (General Nordic Questionnaire for Psychology and 

Social Factors at Work), designed to study psychological and social factors 

at work. From this scale was seven domains chosen: Job requirement, 

Control at work, Social interaction, Organizational culture, Leadership, 

Commitment to the organization, and Job designs, along with three 

questions about gender, age and working position. The results showed no 

significant difference in job satisfaction between forms of employment. 

There was however a positive significant correlation between age and 

organizational commitment, job requirement and organizational culture.  

The results did not show any significant differences in job satisfaction 

between forms of employment. The results confirm previous research 

showing that older people are more motivated than younger employees. 

 

Keywords: Forms of employment, age, gender, job satisfaction, Job 

requirement, control at work, social interaction, organizational culture, 

leadership, commitment to the organization, job designs  
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1. Introduktion 
	  
När vi talar om att vara motiverade till saker och ting kan det handla om att vi har en 

drivkraft till att utföra något, att vi har en viss avsikt att göra något eller kanske att vi är 

speciellt fokuserade på en viss uppgift vi blivit tilldelade. Det kan också handla om att vi 

måste göra en viss sak. Begreppet motivation kan alltså innebära olika saker för olika 

individer (Hein, 2012). 

Den tidigare amerikanske presidenten, Dwight D. Eisenhower, definierade begreppet 

motivation som en förmåga att få människor att göra det du vill att de ska göra därför att de 

vill göra det (The federal career service: A look ahead, 1954).  

En annan definition av begreppet är att ”Motivation är de förhållanden hos en individ 

som väcker, styr och bevarar ett särskilt beteende gentemot ett visst givet mål” (Weiner 1992, 

Franken 2002 refererad i Hein 2012, s.13). Detta belyser de svårigheter företag står inför när 

de formulerar strategier för att få sina anställda mer motiverade. Vad menar dagens chefer 

och ledare när de talar om att motivera sina medarbetare? Är huvudprincipen att göra sina 

medarbetare glada och nöjda med sin arbetsinsats? Eller talar de om att försöka få 

medarbetare att utföra något som de annars inte skulle vilja göra? 

 

1.1 Motivationsteorier  
 

Herzbergs tvåfaktorsmodell delar in arbetsmotivation i två olika faktorer; motivationsfaktorer 

och hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna är inre motivationer och utmärker sig genom att 

individen vill göra sitt bästa, uppskattar sitt arbete, har viljan att utvecklas och vill ha ansvar i 

arbetet. Hygienfaktorerna är yttre motivationer och utmärker sig i form av relationer till 

ledningen och kollegor, den fysiska arbetsmiljön, trygghet, status, arbetsvillkor och lön. En 

kombination av de inre och yttre motivationerna bidrar till ökad arbetstrivsel vilket i sin tur 

leder till högre arbetsmotivation och högre produktivitet (Jacobsen & Thorsvik (2014). 

Herzbergs motivations- och hygienteori har inspirerat till vidare studier om motivation i 

många länder. Trots kulturella skillnader stödjer Herzbergs modell resonemanget om att det 

är helt centralt för arbetsmotivationen hur individen upplever sina utmaningar- och 

utvecklingsmöjligheter som ges, arbetsuppgifter och upplevelsen av att klara av sina 

utmaningar (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
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Self-Determination Theory (SDT) är en annan motivationsteori som kan förklara att ju 

mer kontroll individen har över sin situation desto större betydelse för arbetsmotivationen, 

alternativt desto mer individen kan kontrollera sina val desto större sannolikhet att individen 

fortsätter med sin aktivitet eller sin pågående uppgift. SDT delar motivation i tre kategorier; 

Arbetsmotivation samt Inre- och Yttre motivation. Dessa kategorier har olika grader av de 

grundläggande psykologiska behoven autonomi, kompetens och samhörighet (Näslund & 

Jern, 2015). Dålig arbetsmotivation innebär alltså ett känsloläge där en individ inte känner 

någon drivkraft mot en specifik uppgift, vilket därmed innebär en brist på motivation. Dålig 

arbetsmotivation kan bero på en brist av kompetens hos individen eller att denne inte 

förväntar sig något positivt resultat av sina arbetsinsatser. Yttre motivation innebär istället att 

drivkraften mot en specifik uppgift existerar, men att denna drivkraft är utformad utifrån yttre 

omständigheter, där externa faktorer leder till en särskild handling. Inre motivation är den 

starkaste drivkraften och innebär en kraft och en vilja att utföra något för att det är roligt, 

känns meningsfullt och utmanande för individen. Individer som drivs av inre motivation har 

bland annat ett allmänt högt välbefinnande och känner en hög grad av självbestämmande 

(Näslund & Jern, 2015). En brist på motivation innebär alltså en brist på självbestämmande 

och omvänt innebär inre motivation en ökad grad av självbestämmande. För att sträva efter 

högsta möjliga utveckling av motivation är det viktigt att man lägger fokus på de faktorer 

som skapar inre motivation och en känsla av självbestämmande. Faktorer som stimulerar den 

inre motivationen är t.ex. miljöer där nya kunskaper, olika valmöjligheter och särskilt glädje 

genom sociala sammanhang fokuseras. Även individens känsla av kontroll och förmågan att 

anpassa sig efter externa faktorer är betydelsefulla för att arbetsmotivationen och dragkraften 

till en specifik uppgift ska öka (Näslund & Jern, 2015). 

1.2 Anställningsform och arbetsmotivation 

 
Enligt en undersökning av Statistiska Centralbyråns levnadsförhållanden (ULF/SILC, 2014) 

är den vanligaste anställningsformen idag en tillsvidareanställning, i dagligt tal även kallad 

fast anställning. Det avser nästan nio av tio anställda. Resterande anställda har en 

tidsbegränsad anställning. En tidsbegränsad anställning avser en begränsad period och kan till 

exempel vara en timanställning, ett vikariat eller en provanställning. En tidsbegränsad 

anställning är idag vanligast bland kvinnor och yngre än bland män och äldre.  

Trots att den vanligaste anställningsformen är en tillsvidareanställning gjorde 

Arbetsmarknadsstyrelsen en prognos år 1999 över hur anställningsformer skulle komma se 
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ut i framtiden. Enligt prognosen skulle det ske en kraftig ökning av tidsbegränsad anställning 

och att arbetsmarknaden skulle rikta in sig mer på kunskapsintensiv produktion 

(Arbetsmarknadsstyrelsen, 1999).    

LO (2014) rapporterade i sin arbetsmarknadsrapport att antalet tidsbegränsat anställda 

ökat med drygt 60% mellan åren 1990 till 2014. Resultatet styrker därmed 

Arbetsförmedlingens prognos från år 1999. LO (2014) rapporterade även skillnader i ålder 

och kön bland tidsbegränsade anställningar. Bland kvinnor och män är det i åldern 16-24 år 

som skillnaden är störst, då hela 60% av anställda kvinnor i denna åldersgrupp är 

tidsbegränsat anställda. Motsvarande siffror för män är 44 procent i samma åldersgrupp. 

Skillnaden är ungefär lika stor bland tjänstemän som arbetare. Främst är det ungdomar som 

är tidsbegränsat anställda. Av alla anställda i åldern 16-24 år är drygt hälften (52%) 

tidsbegränsat anställda. I högre åldrar är andelen tidsbegränsat anställda färre. Rapporten 

konstaterar även att en klar majoritet av de som är tidsbegränsat anställda föredrar att vara 

fast anställda. Vissa är dock nöjda med sin tidsbegränsade anställning, främst bland de 

yngsta och de äldsta (LO, 2014). 

Undersökningen från Statistiska Centralbyråns levnadsförhållanden (ULF/SILC, 2014) 

visar att en arbetstagare med en tidsbegränsad anställning i större utsträckning saknar 

inflytande över sin arbetssituation jämfört med fast anställda. Vidare beskriver man att ett 

arbete som endast gäller under en tidsbegränsad period kan innebära både social och 

ekonomisk otrygghet. Arbetstagare med denna anställningsform har även en mer osäker 

plats på arbetsmarknaden än vad de fast anställda har (Arbetskraftsundersökningar, AKU, 

SCB, 2013).  

I och med en förändrad arbetsmarknad och en ökande andel tidsbegränsat anställda har 

forskare gjort undersökningar om tillsvidareanställda och tillfälligt anställda skiljer sig 

gällande hur de upplever sin arbetsmotivation.  

Jong och Schalk (2009) har kommit fram till att personer med en tidsbegränsad 

anställning motiveras i högre grad av yttre motivationsfaktorer, såsom lön, förmåner och 

befordringar. Detta på grund av att skälen till att ta en tidsbegränsad anställning bottnar i yttre 

mål och inte för att arbetet i sig ger inre stimulans. Jong och Schalk (2009) menar också att 

de som har en tidsbegränsad anställning reagerar starkare på hur viktig rättvisa inom företaget 

är och har en större benägenhet till uppsägning. Även Koh och Yer (2011) understryker detta 

genom att de i sin studie har visat skillnader gällande arbetsmotivation mellan de två 

anställningsformerna. Tillfälligt anställda visade sig ha starkare åsikter om rättvisa i 

organisationen, gällande arbetstider samt för högre känslomässigt engagemang och 
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arbetsmotivation. Själva motivationen i arbetet är beroende av vilket förhållande som de 

anställda har till sin organisation eller sin arbetsplats. Koh och Yer (2011) understryker även 

vikten av att behandla sina anställda likvärdigt oavsett anställningsform, för att alla ska känna 

sig som en viktig del i organisationen eller arbetsplatsen och på så sätt få en ökad 

arbetstrivsel och arbetsmotivation.  

I motsats till detta visade en studie av Vaiman, Lemmergaard & Azevedo, (2011) att det 

inte alls föreligger någon skillnad i upplevelse av arbetsmotivation mellan heltidsanställda 

och tidsbegränsade anställda. Vaiman et al (2011) menar att anställningsform i sig inte spelar 

någon roll för vad som motiverar en individ.  

Sammantaget visar tidigare forskning å ena sidan en bild av att det föreligger skillnader 

i arbetsmotivation mellan tillsvidareanställda och tidsbegränsad anställning, men å andra 

sidan finns forskning som motsäger detta. Det finns heller inga tydliga svar om vad 

eventuella skillnader beror på.   

 

1.3 Ålder och arbetsmotivation 
 

Eskildsen, Kristensen och Westlund (2004) har i sin studie undersökt sambandet mellan 

arbetsmotivation och ålder i de nordiska länderna. Resultatet visade att medarbetare i åldern 

40-65 har en högre arbetsmotivation än yngre medarbetare i åldern 18-24. Resultatet gäller 

främst i relation till inre motivation. Bourne (1982) menar att äldre medarbetare ofta stannar i 

organisationer som ger dem arbetstillfredsställelse och därmed ökar även arbetsmotivationen. 

När trygghet infaller i arbetsrollen ger det fritt utrymme till att införliva personligheten och 

att utveckla den på arbetsplatsen. Det betyder dock inte att äldre medarbetare känner sig 

tryggare i sin arbetsroll då de också kan uppleva sig motarbetade. Forskningen tyder mer på 

att det är typen av motivation som förändras med stigande ålder och inte motivationsmängden 

i sig. Äldre medarbetare anses, enligt meta-analyser (Inceoglu, Segers, & Bartram, 2011), 

Kooij, Delange, Jansen, Kanfer, & Dikkers, 2011), motiveras av inre faktorer såsom 

meningsfullhet och personlig utveckling. Dessa analyser har visat att yngre anställda 

motiveras mer av yttre faktorer såsom fysisk arbetsmiljö, förmåner och lön. Ändringen av 

motivationen från yttre till inre med ålder kan bero på att prioriteringarna mellan 

åldersgrupperna är olika. Om skillnader anses äga rum i relation till inre motivation, bör unga 

anställda tilldelas positioner och uppgifter som stimulerar den inre motivationen (Inceoglu et 

al., 2011, Kooij et al., 2011).  
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I motsats till nämnda meta-analyser anser Kanfer & Ackerman (2004) att 

arbetsmotivationen istället sjunker med stigande ålder. Orsaken till detta tycks vara att det 

finns en befintlig fördom mot äldre medarbetare då dessa anses vara mindre motiverade och 

ha lägre energi att genomgå kompletterande eller fortsatt utbildning än vad yngre 

medarbetare har. 

En viktig drivkraft för både yngre och äldre är möjligheter för befordran. Om denna 

möjlighet minskar med åldern finns det stor risk att även arbetsmotivationen minskar. Om 

medarbetaren inte får den möjligheten påverkas det psykologiska behovet av kompetens 

eftersom medarbetarna inte känner sig uppskattade (Kanfer & Ackerman, 2004). 

 

1.4 Kön och arbetsmotivation  
 

Selvarajan, Slattery & Stringer, (2004) har undersökt könsskillnader i USA i upplevd 

arbetsmotivation och resultaten av deras studie visade att kvinnor med en tillfällig anställning 

var mer nöjda med sina jobb, hade lägre avsikt att sluta och var mer engagerade i sina 

kundorganisationer. Resultaten visade signifikanta effekter av kön på arbetsmotivation, 

organisatoriskt engagemang genom att höga utbildningsnivåer hos kvinnor motsvarade högre 

nivåer av tillfredsställelse och organisationsengagemang och lägre risk för uppsägning än för 

män med högre utbildning. Det tyder på att kvinnor med högre utbildning kan ha valt 

tidsbegränsade anställningar för att balansera sitt arbets- och familjeliv. Resultatet är i linje 

med tidigare forskning på området som visat att frivilliga tidsbegränsade anställningar kan 

leda till mer positiva resultat (Selvarajan, Slattery & Stringer, 2004). 

I motsats till ovan fann Eskildsen, Kristensen & Westlund, (2004) i sin studie att det 

inte förekommer någon skillnad mellan män och kvinnors upplevda arbetsmotivation. 

Författarna anser att skillnaden i resultaten kan bero på att tidigare studier är gjorda utanför 

Nordens gränser. I Sverige är arbetsmarknaden förhållandevis jämlik, medan den utanför 

Norden inte är det i motsvarande grad. Skillnaden mellan studien skulle alltså kunna förklaras 

av kulturella skillnader (Eskildsen, et. al, 2004).   

 

1.5 Organisationskultur och ledarskap  
 
Abrahamsson & Andersen (2005) skriver att företagskulturen bestämmer ledarskapet 

eftersom denna kultur sätter gränser för vilket slags ledarskap som är möjligt i en 

organisation. I tidigare organisationer var det tvångsstyrning, dvs. det fanns ingen direkt 
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personalpolitik i organisationerna som gällde utan det var snarare toppstyrt. Utvecklingen har 

sedan gått mot en mer målstyrd organisation med vilket menas att alla medarbetare i en 

organisation strävar efter att nå uppsatta mål.  

Ledarskap är en nödvändighet i organisationer. Begreppet ledarskap beskriver 

Abrahamsson & Andersen (2005) som att chefen tillsammans med medarbetarna i en 

organisation strävar efter att uppnå samma mål. Att begränsa ledarskapet till relationen 

mellan ledaren och organisationens medarbetare är dock ett för smalt synsätt. Ledarskapet 

innebär också förutom målinriktningen, en interaktion med medarbetarna i organisationen 

utöver ledningsgruppen. Författarna menar att ledaren är ansvarig för att producera resultat i 

förhållande till organisationens mål, men att det endast är medarbetarnas insats och 

målgruppens handlingar som kan ge sådana resultat.  

 

1.6 Problemformulering  
	  

Med dagens ändrade arbetsliv av ökande tjänsteproducerande sektorer, effektiviserade och 

alltmer slimmade organisationer står vi nu inför nya personalutmaningar i vårt 

kunskapssamhälle. Anställda kan idag inte längre förlita sig på att deras arbetsgivare 

tillhandahåller livstidsanställningar även om de utför sitt jobb på ett utmärkt sätt. Den 

vanligaste orsaken till att arbetsgivaren hyr in personal istället för heltidsanställning är bl. a. 

en anpassning till snabba produktionsförändringar och konjunktursvängningar. Som tidigare 

nämnts har studier på ett sätt visat att det skiljer sig i arbetsmotivation mellan 

anställningsformer, men det förekommer även forskning som motsäger detta och visar att 

skillnader i arbetsmotivation inte beror på anställningsform i sig. Bristande kunskap om 

arbetsmotivation kan därför vara ett problem för skapandet av arbetsmotivering hos 

medarbetare. Kan vi verkligen skapa motivation med samma strategier hos medarbetare 

oavsett anställning? Svaret har betydelse genom att en belysning av frågeställningen kan 

tillföra ny kunskap om personalfrågor och utmaningar som vi möter idag.  

 

1.7 Syfte och frågeställning  
	  

Syftet med studien var att få en ökad kunskap om faktorer som påverkar arbetsmotivation, 

med speciell belysning av eventuella skillnader i arbetsmotivation mellan olika 

anställningsformer. 
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Frågeställning: 

Finns det några skillnader i arbetsmotivation mellan olika anställningsformer, och är 

arbetsmotivation relaterad till ålder och kön?  

2. Material och Metod 
 
 

2.1 Urval och population 
 
Undersökningen genomfördes på en kommunal verksamhet inom bad- och 

friskvårdsbranschen. Val av bransch har motiverats av ett allmänt intresse för ökad 

hälsofokusering inom moderna organisationer med olika anställningsformer i syfte att uppnå 

bättre resultatmål för både ledning och medarbetare.  

 En elektronisk enkät skickades ut till totalt fem anläggningar i södra Sverige. 

Deltagarna på anläggningarna har frivilligt fått medverka i enkätundersökningen. Antalet 

anställda på dessa fem anläggningar var ca 240 personer. Sammanlagt erhölls 114 besvarade 

enkäter vilket innebär en svarsfrekvens på 48%.  

 

2.2 QPS-Nordic 
 
Enkäten som använts är baserad på det nordiska frågeformuläret QPS Nordic, (Dallner, 

Lindström, Elo, Skogstad, Gamberale, Hottinen, Knardahl & ∅rhede, 2000). QPS-Nordic är 

ett frågeformulär som använts inom forskningen för att studera psykologiska och sociala 

faktorer inom arbetslivet som kan bidra till arbetsmotivation. Formuläret består av tre nivåer; 

arbets-, organisations- och individnivå med ett tillhörande antal domäner för varje nivå, 

(Dallner et al., 2000).  

I denna studie har vi använt oss av QPS Nordic 34+, som är en förkortad version av 

QPS Nordic, samt ett urval av domäner som bäst belyser vårt syfte och frågeställningar 

(Dallner et.al, 2000) (Tabell 1).  
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Tabell 1.  
Översikt av QPS Nordics primära enkätnivåer och dess domäner. Studiens förkortade 
version av QPS Nordic 34+ samt eget urval, ses under pilarna (Dallner et al. 2000). 

Arbetsnivå Social och 
organisationsnivå 

Individnivå 

• Arbetskrav 
• Kontroll i arbetet 
• Rollförväntningar 
• Förutsägbarhet i 

arbetet 

• Social interaktion 
• Organisationskultur 
• Ledarskap 
• Kommunikation 
• Grupparbete 
 

• Skicklighet i arbetet 
• Engagemang i 

organisationen 
• Preferens för 

utmaningar 
• Förutsägbarhet, 

individens  
• Arbetets centralitet 
• Arbetsmotiv 
• Interaktion mellan 

arbete och privatliv 
 

 

 

Enkätundersökningen kompletterades med bakgrundsfrågor om kön, ålder, anställningsform 

och arbetsposition. I denna studie avser anställningsform fast anställning och timanställning. 

Frågan om arbetsposition inkluderades inte i analysen eftersom frågan var felställd och till 

största delen fyllts i felaktigt av deltagarna. Enkäten bestod av de tre originalnivåerna men 

domänerna reducerades till sju med sammanlagt 38 frågor, för att belysa arbetskrav, kontroll 

i arbetet, social interaktion, organisationskultur, ledarskap, engagemang i organisationen, 

samt arbetsmotiv. Alla frågor i varje domän skattades var för sig från minimum 1 till max 5 

poäng.  

Frågorna relaterade till arbetskrav bestod först av totalt tio frågor. Exempel på dessa var 

”Måste du arbeta övertid?” och ”Har du för mycket att göra?”.  Efter en itemanalys togs en av 

frågorna bort, (”Kräver ditt arbete snabba beslut?”), eftersom denna hade ett för lågt alpha 

värde. Frågorna besvarades på en femgradig skala från 1 (mycket sällan/aldrig till 5 (mycket 

ofta/alltid). Frågorna hade ett cronbachs alfa på 0.67.  

 

Arbetsnivå Social och 
organisationsnivå 

Individnivå 

• Arbetskrav 
• Kontroll i arbetet 

• Social interaktion  
• Organisationskultur 
• Ledarskap 

• Engagemang i 
organisationen 

• Arbetsmotiv 
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Frågorna relaterade till kontroll i arbetet bestod av totalt 5 frågor. Exempel på fråga var ”Kan 

du påverka mängden arbete du får?” och ”Kan du själv bestämma arbetstakt?” Frågorna 

besvarades på en femgradig skala från 1 (mycket sällan/aldrig) till 5 (mycket ofta/alltid). 

Frågorna hade en cronbachs alfa på 0.72.  

 

Frågorna relaterade till social interaktion bestod av totalt 3 frågor. Exempel på fråga var ”Om 

du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från dina arbetskamrater?” Frågorna 

besvarades på en femgradig skala från 1 (mycket sällan/aldrig) till 5 (mycket ofta/alltid). 

Frågorna hade en cronbachs alfa på 0.77.  

 

Frågorna relaterade till organisationskultur bestod av totalt 3 frågor. Exempel på fråga var 

”Är det tillräckligt med kommunikation på din avdelning?”. Frågorna besvarades på en 

femgradig skala från 1 (mycket sällan/aldrig) till 5 (mycket ofta/alltid). Frågorna hade en 

cronbachs alfa på 0.78.  

 

Frågorna relaterade till ledarskap bestod av totalt 7 frågor. Exempel på frågor var 

”Uppmuntrar din närmaste chef dig att delta i viktiga beslut?” och ”Fördelar din närmaste 

chef arbetet på ett opartiskt och rättvist sätt?”. Frågorna besvarades på en femgradig skala 

från 1 (mycket sällan/aldrig) till 5 (mycket ofta/alltid). Frågorna hade en cronbachs alfa på 

0.87.  

 

Items om engagemang i organisationen bestod av totalt 3 påståenden. Exempel på 

påståenden var ”Organisationen inspirerar mig verkligen att göra mitt bästa”. Påståendena 

besvarades på en femgradig skala från 1 (tar totalt avstånd ifrån) till 5 (instämmer totalt). 

Cronbachs alfa låg här på 0.83. 

 

Items om arbetsmotiv tillhör inre och yttre arbetsmotivation och bestod av totalt 7 

påståenden. Exempel på påståenden var ”Att arbetet bidrar till att utveckla min personlighet” 

och ”Att arbetet ger mig en känsla av att ha utfört något värdefullt”. Frågorna 32, 35 och 38 

tillhörde inre arbetsmotivation och frågorna 33, 34, 36 och 37 tillhörde yttre 

arbetsmotivation. Påståendena besvarades på en femgradig skala från 1 (helt oviktigt) till 5 

(helt nödvändigt). Cronbachs alfa låg på 0.67.  
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2.3 Procedur 
 
Företaget kontaktades via telefon genom att en kontaktperson på anläggningen i Stockholm 

tillfrågades om tillstånd att skicka ut en enkätundersökning om arbetsmotivation till anställda 

inom verksamheten. Syftet samt tillvägagångssättet med studien förklarades och 

kontaktpersonen skickade förfrågan till totalt fem anläggningar i södra Sverige för att få ett 

lokalt godkännande från dessa. När företaget godkände studiens genomförande lades enkäten 

ut elektroniskt via Google Docs tillsammans med ett informationsbrev om studiens syfte. 

Enkäten testades av kontaktpersonen i syfte att kontrollera enkätens tydlighet samt tiden för 

att svara på enkäten. Det tog ca 7 minuter att genomföra och det gjordes inga ändringar efter 

testet.  Respondenterna fick två veckor på sig att fylla i och returnera enkäten.  

 

2.4 Etiska överväganden 
 
Inför datainsamlingen togs hänsyn till de vedertagna etiska aspekter som beskrivits i 

Vetenskapsrådets skrift ”God forskningssed” (2011). Dessa etiska aspekter innebär att 

undersökningsledarna måste beakta en balans mellan att skydda deltagarna och de krav som 

ställs på forskningen. 

För att skydda deltagarna måste forskarna uppmärksamma hur detta görs bäst. I 

Vetenskapsrådets skrift ”Forskningsetiska principer” (Vetenskapsrådet, 2002) finns fyra 

viktiga krav att ta hänsyn till. Informationskravet innebär att undersökningsledarna måste 

informera deltagarna att det är frivilligt att delta, vilket studiens syfte är och vad 

undersökningen förväntas bidra med. Samtyckeskravet betyder att deltagarna ska samtycka 

till att delta i studien. Konfidentialitetskrav innebär att deltagarens personliga uppgifter måste 

skyddas så att individen inte kan identifieras. Nyttjandekravet betyder att data som insamlas 

bara får användas i vetenskapligt syfte. Ett ytterligare krav är debriefing som innebär att 

deltagarna har rätt att få reda på vad syftet med undersökningen är (Wilson & McLean 2011).   

Ovanstående krav uppfylldes genom informationsbrev som deltagarna fick tillsammans med 

enkäten. Det tydliggjordes att undersökningen genomfördes av psykologistudenter vid 

Linnéuniversitetet och att insamlade data skulle användas till en C-uppsats om 

arbetsmotivation. Deltagarna upplystes även om frivilligheten att delta samt anonymiteten. 

Eftersom deltagarna hade tillgång till kontaktuppgifter i form av undersökningsledarnas e-

postadresser fanns det även möjlighet att ta del av resultatet. 
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2.5 Statistisk analys/databearbetning 
 
Enkäter samlades in och sammanställdes. En item-analys gjordes och negativa frågor 

kodades om så att samtliga värden på frågorna innebar samma riktning, innan all data 

matades in i SPSS. Poängen för samtliga domäner summerades och medelvärde (M) och 

standardavvikelse (SD) beräknades.  

Analyserna genomfördes med hjälp av två statistiska metoder för att svara på 

frågeställningen. Mann-Whitney U test för icke-normalfördelade variabler användes, för att 

analysera skillnaden mellan anställningsform (fast- respektive timanställning) och de sju 

domänerna i arbetsmotivation. Testet valdes eftersom tre av variablerna (organisationskultur, 

ledarskap och kontroll i arbetet) inte var normalfördelade. Spearman korrelation användes för 

att analysera om ålder och kön var relaterat till arbetsmotivation.  

 

3. Resultat 
	  
Deltagarnas ålder indelades i fem åldersgrupper; <25 år (N=42, 36.8%), 26-35 år (N=17, 

14.9%), 36-45 år (N=25, 21.9%), 46-55 år (N=20, 17.5%), >56 år (N=9, 7.9%). En person 

svarade inte på ålder av okänd anledning. Bland deltagarna fanns totalt 40 män (35%) och 73 

kvinnor (64%). Av männen hade 24 en fast anställning och 17 en timanställning. Av 

kvinnorna hade 44 en fast anställning och 29 hade en timanställning (se figur 1 och 2). 

 

Figur 1 

Fördelning av ålder, kön och anställningsform, (N=114) 
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Figur 2 
Könsfördelning av timanställda och fast anställda (N=114) 

 
 

Tabell 1: 
Medelvärden och standardavvikelser av de sju domänerna uppdelat på kön.   

 

 

 

 

 

 

 

Note. N=114, ns = inte signifikant  

 

Tabell 1 visar medelvärden och standardavvikelser för samtliga respondenter samt för män 

och kvinnors separat. Varje fråga i domänerna hade en max poäng på 5 och minimumpoäng 

på 1. Medelvärden har slagits ihop för varje fråga i domänerna.  Respondenterna skattade 

högst på organisationsengagemang (3.73) och lägst på kontroll i arbetet (2.96). Det fanns 

ingen signifikant könsskillnad i domänerna. Respondenterna ansåg att organisationens 

värderingar stämde bra överens med deras egna och inspirerar dem. Av tabellen framgår det 

lägsta skattade värdet med domänen av kontroll i arbetet. Vidare ansåg respondenterna att 

social interaktion med stöd av kollegor och chef, arbetsmotiv med arbetsmiljö och trygghet i 

arbetet, samt upplevelse av arbetskrav med arbetsmängd över tid fungerade bra i 

organisationen. Ledarskap och organisationskultur med kommunikation och kontroll i 

arbetet skattades lägst i förhållande till övriga domäner. Noteras bör dock att skattningarna 

(med undantag för kontroll i arbetet) överlag fick relativt höga poäng. Även om inga 
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könsskillnader noterades, indikerar värdena ändå att män skattar högre i främst ledarskap, 

kontroll i arbetet och social interaktion. Något större värde sågs även i organisationskultur 

hos män. Kvinnor skattade något högre på organisationsengagemang, samt även arbetskrav 

och arbetsmotiv. 

Tabell 2 visar ingen signifikant skillnad mellan anställningsform i någon av domänerna. 

Däremot kan man notera av ”mean rank” att fast anställda skattade något högre på 

arbetskrav, ledarskap samt organisationsengagemang till skillnad från tidsbegränsat 

anställda. Tidsbegränsat anställda upplevde något högre social interaktion samt arbetsmotiv 

(inre och yttre arbetsmotivation). 

 

Tabell 2 
Anställningsform och QPS domäner (N=114).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note. Mann – Whitney U test, 1 = fast anställd, 2 = timanställd  
 

Inga av domänerna korrelerade signifikant med kön. Däremot korrelerade domänerna 

Arbetskrav, Organisationskultur samt organisationsengagemang signifikant med ålder, vilket 

framgår av tabell 3. Positivt signifikant samband sågs mellan arbetskrav och ålder (r =0.288, 

p<0.01), mellan organisationskultur och ålder (r =0.199, p<0.05) och mellan 

organisationsengagemang och ålder (r =0.300, p<0.01). Sambanden innebär att desto äldre 
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den anställde är, desto högre skattar respondenten på arbetskrav, organisationskultur samt 

organisationsengagemang.  

I övrigt sågs signifikanta korrelationer mellan samtliga domäner, med undantag för 

arbetsmotiv (inre och yttre arbetsmotivation).  

 

Tabell 3  

Samband mellan ålder och QPS domäner (N=114) 

Note. ** p < 0.01, * p < 0.05 
 

4. Diskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka om det föreligger skillnader i upplevd arbetsmotivation 

beroende på anställdas anställningsform. Resultat visade ingen signifikant skillnad i detta 

avseende. Resultatet stödjer därmed Vaiman et.al. (2011) som visat att anställningsform i sig 

inte spelar någon roll för arbetsmotivationen hos en individ som arbetar inom ett svenskt 

företag.  

Resultatet visar också att arbetstagare med en tidsbegränsad anställning känner större 

kontroll i arbetet, större social interaktion samt något större arbetsmotiv (inre och yttre 

arbetsmotivation). Även om skillnaderna i anställningsform inte var statistiskt signifikanta 

överensstämmer resultatet ändå med tidigare forskning som visat att personer med en 

tidsbegränsad anställning i högre grad motiveras av yttre motivationsfaktorer, såsom lön, 

förmåner och befordringar (Jong och Schalk, 2009).   

	   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. Ålder 
 

1        

2. Arbetskrav 
 

.288** 1       

3. Kontroll 
 

.042 .296** 1      

4. Org. Kultur 
 

.199* .493** .452** 1     

5. Soc. Inter. 
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6. Ledarskap 
 

.153 .458** .483** .634** .755** 1   

7. Org.enga 
 

.300** 
 

.502** .420** .540** .429** .572** 1  

8. Arbetsmotiv .099 .090 
 
 

.122 .162 .142 
 
 

.123 .178 1 
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Mot bakgrund av Herzbergs tvåfaktormodell avser Jacobsen och Thorsvik (2008) att en 

kombination av inre och yttre arbetsmotivation bidrar till ökad arbetstrivsel hos anställda, 

vilket i sin tur leder till högre arbetsmotivation och högre produktivitet. Den inre och yttre 

arbetsmotivationen (dvs. arbetsmotiv) upplevs i denna studie som något högre hos 

timanställda än fast anställda. Detta skulle kunna överensstämma med Herzbergs teori, men 

en kritik mot teorin kan vara att Herzberg inte tagit hänsyn till individuella skillnader ifråga 

om vilka faktorer som leder till trivsel eller vantrivsel. Vissa kritiker anser även att teorin 

lägger för stor vikt vid arbetsglädje som ett eftersträvansvärt resultat. Herzbergs teori utgår 

även ifrån att alla människor fungerar på samma sätt (Abrahamsson & Andersen, 2005), 

vilket inte stöds av resultatet i vår studie.  

Det kan därmed konstateras att resultatet inte stödjer den forskning som anser att det 

finns signifikanta skillnader i anställningsform. I den här kontexten kan studiens resultat bero 

på att undersökningen är svår att jämföra med tidigare studier eftersom dessa inte behandlat 

de utvalda domänerna som aktuell undersökning har gjort. Val av bransch är också en faktor 

att ta hänsyn till.  

En intressant korrelation sågs mellan ålder och arbetskrav, organisationskultur samt 

mellan organisationsengagemang (tabell 3). Det betyder att desto äldre medarbetarna är, 

desto högre skattar de på dessa domäner. Dessa positiva samband kan jämföras med 

Eskildsen et.al.  (2004) som i sin studie undersökte sambandet mellan arbetsmotivation och 

ålder i de nordiska länderna. Resultatet av deras studie visade att medarbetare i åldern 40-65 

har en högre arbetsmotivation än yngre medarbetare, vilket även sågs i vår studie.  

Liknande resultat har även visats av Su, Baird, & Blair (2009) som fann att äldre 

medarbetare med lång arbetserfarenhet, uppvisar mer organisationsengagemang än vad yngre 

medarbetare gör som inte har varit inom organisationen så lång tid. Su et.al (2009) anser att 

anledningen till detta kan vara att äldre och mer erfarna medarbetare tenderar att känna större 

möjligheter att uppnå högre positioner inom organisationer.  

Även motivationsteorin SDT styrker delvis ovan nämnda resultat. Näslund & Jern 

(2015) menar att dålig arbetsmotivation kan bero på en låg kompetensnivå hos en individ och 

att denna kan medföra en lägre arbetsmotivation. Detta kan tolkas som att yngre medarbetare 

generellt sett har lägre arbetslivserfarenhet, vilket kan medföra ett lägre 

organisationsengagemang.  

Sambandet i vår studie mellan organisationskultur och ålder innebär att äldre 

medarbetare tycker att kommunikationen inom företaget fungerar bra. Detta stämmer överens 

med Bang (1999) som i sin studie kommit fram till att yngres värderingar skiljer sig markant 
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från äldres genom att yngre har en mer öppen kommunikation. En sådan öppnare 

kommunikation kan enligt Bang (1999) leda till en mer decentraliserad organisation. De äldre 

var däremot mer konservativa i sin tro på kommunikation och ansåg att det var lämpligare 

med ett mer formellt språk Bang (1999).  

Organisationer genomför idag mer besparingar, nedskärningar och rationaliseringar. 

Angelöw (2006) anser att arbetskraven de senaste åren har ökat för både män och kvinnor. 

Arbetsbelastningen kan relateras till bristande arbetsglädje och hög sjukfrånvaro. Som bot på 

detta har Angelöw (2006) presenterat en 3-3-modell som innebär en form av 

arbetstidsförkortning med sex timmars arbetsdag och bibehållen lön. Modellens funktion går 

ut på att arbeta tre dagar, vara ledig tre, arbeta tre dagar och så vidare. Beroende på om 

organisationen har kontinuerlig drift eller inte ska varje medarbetare arbeta 15-20 extra dagar 

per år som bestäms av arbetsgivaren. De extra dagarna är tänkta att kompensera för 

sjukdomar och ledigheter. Man har under 2006 tillämpat modellen på 300 arbetsplatser i 

Sverige, och utvärderingar har visat att arbetsglädjen ökat och sjukfrånvaron sjunkit, med 

denna modell.  

 

Metodologiska aspekter 
 
Enligt Bryman & Bell (2013) kan bekvämlighetsurval leda till problem med 

generaliserbarheten av studieresultat, då forskaren inte med säkerhet kan säga att de som 

svarar utgör ett representativt urval. Trots detta kan bekvämlighetsurval anses vara 

tillfredställande beroende på de tillgångar som finns för forskaren. I den här studien användes 

bekvämlighetsurval eftersom tidsramen var begränsad, på bekostnad av studiens 

generaliserbarhet. 

Val av bransch baserades på olika faktorer såsom intresse för ökad framtida 

hälsofokusering och av praktiska skäl (tid och geografisk möjlighet). Enligt svenskt 

näringsliv (2013) kan en prioriterad arbetsmiljö och ökad hälsa hos medarbetare bidra till att 

förbättra effektiviteten och lönsamheten i organisationen.  

För att se om ålder och kön hade inverkningar på arbetsmotivation valde vi att lägga till 

dessa faktorer i vår undersökning. Vi är medvetna att det finns ytterligare faktorer som 

exempelvis personlighet, utbildningsnivå, levnadsförhållanden och livssituation som kan ha 

betydelse för hur arbetsmotivation kan öka respektive minska. För att begränsa studiens 

omfång har dessa faktorer inte analyserats i vår undersökning.   
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Eftersom studien har riktat sig till en bransch inom bad- och friskvård har 

upptagningsområdet även varit begränsat. Enkäten skickades ut elektroniskt till fem 

anläggningar för att få en hög svarsfrekvens. Fördelen med denna metod är dels motiverad av 

praktiska skäl och dels av att respondenterna själva får bestämma var och när enkäten kan 

fyllas i. Nackdelarna med denna metod är att vi inte var personligt närvarande och därför inte 

hade kontroll över ifyllnad av enkäten. Trots detta fick vi en svarsfrekvens på 48% vilket 

enligt Wilson & McClean, (2011) anses vara god. Då målgruppen för undersökningen var 

fast anställda respektive timanställda tog vi i beräkning att studien kunde vara svår att 

genomföra, eftersom timanställda har oregelbundna dagar och tider som de arbetar. Trots 

detta blev fördelningen mellan anställningsformerna relativt jämn.  

Val av enkät gjordes utifrån syftet att mäta psykologiska och sociala faktorer i 

arbetslivet eller organisationer som kan kopplas till arbetsmotivation. Motivet att välja en 

förkortad version av enkäten beror på att en mer omfattande version hade kunnat påverka 

respondenternas koncentrationsförmåga och svarsfrekvens (Dallner et.al., 2000).  

	  

Vidare forskning 
	  
Det skulle vara av intresse att studera om bad- och friskvårdsbranschen skiljer sig från andra 

organisationer avseende arbetsmotivation. Det skulle även vara av intresse att göra en större 

undersökning med fler deltagare för att ytterligare belysa om det finns skillnader i 

arbetsmotivation mellan anställningsformer, något som kan ha betydelse för en framtida 

arbetsmarknad. En viktig faktor är även om det finns skillnader i arbetsmotivation beroende 

på andra bakgrundsvariabler som t.ex. utbildningsnivå, livssituation och levnadsförhållanden.  
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