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Sammanfattning 

I tidigare forskning har visats att arbetsgivare gör misstaget att tänka att samma 

motivationsfaktorer, som motiverar dem själva också är de faktorer som motiverar 

medarbetarna. Därför är det viktigt att undersöka vilka faktorer som motiverar medarbetare 

för att få en välmående personal. En kvantitativ undersökning genomfördes rörande olika 

motivationsfaktorer inom äldreomsorgen i Piteå kommun och jämfördes med en tidigare 

undersökning genomförd i Stockholm. Frågeställningarna var: Hur rangordnar medarbetarna 

inom äldreomsorgen de olika motivationsfaktorerna? och Skiljer sig rangordningen mellan 

medarbetarna inom äldreomsorgen i Piteå och medarbetarna inom äldreomsorgen i 

Stockholm åt? Respondenterna i undersökningen var 32 personer, som arbetar inom 

äldreomsorgen i Piteå. De fick svara på enkäter, där de fick rangordna olika 

motivationsfaktorer. Resultaten visar att motivationsfaktorn ”Bra relationer på 

arbetsplatsen” var den mest motiverade faktorn och att ”Möjlighet att avancera till högre 

befattning” var den minst motiverande. Vidare, även på signifikanta skillnader mellan 

medarbetarna i de olika landstingen. Medarbetarna i Piteå värdesatte den sociala 

meningsfullheten högst, medan medarbetarna i Stockholm värdesatte en bra lön högre än den 

sociala meningsfullheten. 

 

Nyckelord: motivation, äldreomsorg, arbetsmotivation, tvåfaktorteorin, Self-   

determination theory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

In previous research it has been shown that employers make mistakes by thinking that the 

same motivational factors that motivate them also are the factors that motivate employees. It 

is therefore important to examine the factors that motivate employees in the workplace to get 

a healthy staff. A quantitative study exploring different motivational factors in the elderly care 

in Piteå was carried out and compared with a previous study carried out in Stockholm. The 

research questions were: How do employees in elderly care rank the different motivational 

factors? and Do employees in senior care in Piteå and employees in elderly care in Stockholm 

differ with respect to their rankings? Respondents were 32 people working in the elderly care 

in Piteå. They answered questionnaires in which they were asked to rank ten different 

motivation factors. The results show that the motivation factor "Good relationships at work" 

was the most motivating factor and that "Opportunity to advance to higher positions" was the 

least motivating factor. The results also show significant differences between employees in 

the compared county councils. Employees in Piteå valued the social meaningfulness highest, 

while employees in Stockholm valued a good salary higher than social meaningfulness. 

 

Keywords: motivation, elder care, work motivation, Two Factor Theory, Self-

detemination theory 
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Inledning 

 

Äldreomsorgen 

Hälsoläget inom den kommunala äldreomsorgen är mycket dåligt och detta är arbetsrelaterat 

(Kommunal, 2003). 

Enligt Äldreomsorgen (2012) kommer efterfrågan på utbildad arbetskraft inom äldreomsorgen 

att öka kraftigt de kommande åren. Om inte ungdomars studieval ändras kommer bristen på 

denna arbetskraft att bli mycket omfattande på sikt. Enligt fackförbundet Kommunal (2012) 

måste arbetsgivarna ta itu med flera brister för att motverka denna trend.  

Arbetsmiljön för de anställda inom äldreomsorgen beskrivs i termer av hög fysisk belastning, 

låg kontroll, höga krav, för mycket att göra och en hög anspänning. Utöver detta, har de 

anställda låga löner och osäkra anställningsformer. De som arbetar inom äldreomsorgen har 

även en betydligt lägre grad av tillsvidareanställning än de flesta andra yrken. Endast två av 

tre arbetstagare inom äldreomsorgen har tillsvidareanställning. Övrig personal har 

visstidsanställningar eller timanställningar och många arbetar oregelbundet (Kommunal, 

2003).  

 

Vad är motivation? 

Enligt Nationalencyklopedin (Motivation, 2014) är motivation en psykologisk term för 

faktorer som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. I motivationsteorier förklaras 

varför människor gör olika handlingar och val framför andra (Motivation, 2014). Termen 

motivation kommer från det latinska ordet “movere”, vilket betyder förflytta. Motivation är en 

komponent som förflyttar oss från tristess till intresse. Motivation är vad som gör oss aktiva 

och får oss att försöka nå olika mål. För att en individ ska vilja ge den energi ett mål kräver 

måste individen bli stimulerad (Islam & Ismail, 2008). 

 

Arbetsmotivation - Arbetsgivarens ansvar 

Enligt Islam och Ismail (2008) involverar ett ledarperspektiv att influera andra att arbeta mot 

en organisations mål, därför är motivation en viktig komponent för att en organisation ska 

fungera. Inom organisationer är det arbetsgivaren som har ansvaret att skapa ett bra 

arbetsklimat, där medarbetarna kan utvecklas till sin fulla potential. Om en arbetsgivare 

misslyckas med detta leder det till att medarbetarna inom organisationen blir frustrerade, 

vilket kan resultera i sämre uppförande och lägre arbetstillfredsställelse. Detta kan, i sin tur, 

försämra hela organisationen. För att en arbetsgivare ska få reda på hur han eller hon kan 

motivera sina medarbetare är den bästa källan medarbetarna själva. Det är ofta de som vet 

bäst vad som motiverar dem. En bra arbetsgivare bör hela tiden ta reda på vad som motiverar 

medarbetarna att arbeta. Deras svar kan leda till att arbetsgivaren omformar arbetet, ökar 

löner, ändrar arbetsmiljön, eller ger mer uppskattning för utfört arbete. Det är viktigt att 

arbetsgivare inte gör egna antaganden över vad han eller hon tror motiverar medarbetarna. 

Vanliga tankar arbetsgivare har är: ”Hur kan jag motivera medarbetarna att arbeta?” och ”Hur 

kan jag skapa en situation där medarbetarna kan uppnå de personliga och organisatoriska  
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målen?” Även om frågorna till största del berör medarbetarna antar ofta arbetsgivare själva 

vad dessa svar är. Människan är mycket komplex och olika omständigheter såsom 

livserfarenhet, förväntningar och ålder inverkar på vad som motiverar olika individer. Det är 

därför viktigt att arbetsgivare undersöker vad som verkligen motiverar deras medarbetare 

(Islam & Ismail, 2008). 

 

Tidigare forskning 

År 1946 gjordes den första kvantitativa undersökningen för att mäta motivationsfaktorer. 

Detta skedde på en arbetsplats i USA av Labor Relations Institute i New York. 

Respondenterna i undersökningen ombads rangordna olika motivationsfaktorer. De olika 

motivationsfaktorerna var anställningstrygghet, möjlighet till utveckling och karriär i 

företaget, goda arbetsförhållanden, bra lön, intressanta arbetsuppgifter, förståelse och hjälp 

från arbetsledare vid personliga problem, arbetsledarens visade uppskattning för utfört arbete, 

personallojalitet mot de anställda, möjlighet att växa och lära sig nya saker och diskret 

kontroll av prestation. Resultatet visade att medarbetarna rangordnade faktorerna enligt 

följande (Kovach, 1995):  

1. Arbetsledarens visade uppskattning för utfört arbete.  

2. Känslan att vara delaktig i arbete och beslutande. 

3. Förståelse och hjälp från arbetsledaren vid personliga problem. 

4. Anställningstrygghet. 

5. Bra lön. 

6. Intressanta arbetsuppgifter. 

7. Möjlighet till utveckling och karriär i företaget.  

8. Personallojalitet mot de anställda.  

9. Goda arbetsförhållanden.  

10. Diskret kontroll av prestation.  

Denna undersökning har forskare använt sig av sedan 1946 och än idag används den för att 

undersöka hur arbetsmotivationen på arbetsplatsen kan höjas (Islam & Ismail, 2008).  

 

År 1995 utförde Kovach samma undersökning med syfte att undersöka hur medarbetare 

rangordnade de olika motivationsfaktorerna i jämförelse med vad arbetsgivaren trodde att 

medarbetarna gjorde. Resultatet visade på att arbetsgivare rangordnar olika än vad 

medarbetare gör. Utifrån det drog Kovach (1995) slutsatsen att arbetsgivare gör misstag 

genom att tänka att samma motivationsfaktorer som motiverar dem själva också är de faktorer 

som motiverar medarbetarna.  
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Herzbergs tvåfaktorteori 

Herzberg är en av de framstående inom forskning kring motivation i arbetslivet. Hans teori, 

tvåfaktorteorin, har funnits sedan 1960-talet och används än idag inom ämnet (Herzberg, 

Mausner, & Snyderman, 2010).  

Enligt Herzberg (1987) finns det olika faktorer som höjer och sänker tillfredsställelsen. Det är 

dock inte samma faktorer som påverkar höjningen av tillfredsställelse som sänkningen av 

tillfredsställelse. De olika faktorerna har Herzberg (1987) därför delat in i motivationsfaktorer 

och hygienfaktorer.  

 

Motivationsfaktorer. 

Motivationsfaktorerna är människans inre drivkraft för själva arbetet, vilka driver oss att 

utvecklas psykologiskt och tillgodoser människans behov av kreativitet (Herzberg et al., 

2010). Exempel på dessa är intressanta arbetsuppgifter, prestation, erkännande, ansvar, 

befordran och utveckling (Herzberg, 1987). För att en medarbetare ska vara motiverad och 

mycket nöjd i sin arbetssituation krävs en hög nivå av motivationsfaktorerna. En låg nivå av 

dessa och en hög nivå av hygienfaktorerna innebär att den anställda varken är nöjd eller 

missnöjd i sin arbetssituation. Därför påverkar motivationsfaktorerna nivån av 

tillfredsställelse (Sachau, 2007). Herzberg (1966) menar att motivationsfaktorer kan liknas 

med en generator. Om en arbetsgivare lyckas få sina medarbetare motiverade kan det liknas 

med att han eller hon lyckats ”sätta in en generator” i de anställda. Detta leder till att 

medarbetarna själva drivs att arbeta med hjälp av den inre motivationen. En hög nivå av 

motivationsfaktorerna resulterar i en hög tillfredsställelse (Herzberg, 1966). 

 

Hygienfaktorer. 

Hygienfaktorer är de behov, som människan har, likt djuren, att undvika smärta och 

tillfredsställa grundläggande biologiska behov (Herzberg, 1987). Exempel på dessa behov är 

tillsyn, relationer, fysiska arbetsförhållanden, lön, företagets policy, administration och 

anställningstrygghet (Herzberg et al., 2010). En låg nivå av hygienfaktorerna innebär att 

medarbetarna blir mycket missnöjda i sin arbetssituation. Hygienfaktorernas uppgift är därför 

att förhindra vantrivsel och missnöje, eftersom hygienfaktorerna påverkar nivån av 

otillfredsställelse (Herzberg et al., 2010). Herzberg (1966) menar att hygienfaktorer kan liknas 

med ett batteri. En hög nivå av hygienfaktorerna (utan motivationsfaktorerna) resulterar 

endast till en kortsiktig lösning för att förhindra otillfredsställelse (Herzberg, 1966). 

 

Self-determination theory 

Enligt Self-determination theory (SDT) finns det olika typer av motivation, den autonoma 

motivationen och den kontrollerade motivationen. Den autonoma motivationen innebär att 

individen har en fullständig känsla av att han eller hon har en fri vilja och fria val. Den 

kontrollerade motivationen innebär att individen presterar på grund av att han eller hon känner 

ett tryck att nå ett visst resultat (Ryan & Deci, 2000). Enligt Ryan och Deci (2000) uppnås  



 

 

4 

motivation och välbefinnande genom autonomi, känsla av kompetens och social 

meningsfullhet. 

 

Autonom och kontrollerad motivation. 

Det mest centrala i SDT är skillnaden mellan den autonoma och den kontrollerade 

motivationen. Den autonoma motivationen är då en individ agerar med sin egna fria vilja och 

av eget intresse. Det är dock viktigt att poängtera att autonomi inte är desamma som 

oberoende. Autonomi innebär att agera frivilligt med en känsla av val, medan oberoende 

innebär att agera ensam utan att förlita sig på andra. Verkan av autonom reglering 

sammankopplas med bland annat ökad uthållighet, mer positiv inverkan, högre kapacitet, 

lägre utbrändhet i arbetslivet och högre psykiskt välbefinnande (Deci & Ryan, 2008a). Den 

kontrollerade motivationen innebär att en individ agerar med en känsla av att den måste 

engagera sig i en uppgift (Gagné & Deci, 2005). De sociala förhållandena påverkar individens 

känsla av självständighet. Kontrollerad motivation, som yttre belöningar, direktiv, hot och 

införda mål minskar den inre motivationen. Autonom motivation, som intresse ökar 

motivation, nyfikenhet och längtan efter utmaningar. 

 

Känsla av kompetens.  

Sociala komponenter, som exempelvis feedback, kommunikation och belöningar kan öka 

känslan av kompetens (Ryan & Deci, 2000). Negativ feedback tenderar däremot att minska 

motivationen genom att omintetgöra människors behov av en känsla av kompetens. Materiella 

belöningar har visats minska motivationen hos individer, dock finns det vissa fall där 

materiella belöningar har ökat motivationen istället för att sänka den. Detta har berott på att 

belöningarna direkt har förmedlat en känsla av kompetens för individer. 

 

Social meningsfullhet.  

Deci och Ryan (2008b) hävdar att social meningsfullhet är en viktig komponent för att känna 

samhörighet och gemenskap. Social meningsfullhet handlar om att känna att andra bryr sig 

om en, bry sig om andra och känslan av att vara värdefull. Ett arbetsklimat som uppfattas som 

stödjande och informativt ökar den inre motivationen och det är därför viktigt att ett 

arbetsklimat har en struktur för stödjande och vägledning. Det har påvisats att chefer som är 

autonomiskt stödjande har anställda som känner sig mindre pressade och kontrollerade, är mer 

nöjda med sina arbeten och har en bättre inställning till sina arbeten. Därför är chefers stöd en 

viktig del på en arbetsplats (Deci & Ryan, 2008a).  

 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är undersöka vilka motivationsfaktorer som motiverar 

personalen inom äldreomsorgen i Piteå kommun. 

Arbetets frågeställningar är:  
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- Hur rangordnar medarbetarna inom äldreomsorgen de olika motivationsfaktorerna? 

- Skiljer sig rangordningen mellan medarbetarna inom äldreomsorgen i Piteå och 

medarbetarna inom äldreomsorgen i Stockholm åt? 

 

Metod 

 

Respondenter  

Urvalet av respondenter begränsades till personal inom fyra olika arbetsplatser inom Piteå 

kommun. Arbetsplatserna var ett äldreboende och tre hemtjänster och valdes ut efter vilka 

chefer och anställda som var tillgängliga för studien. I studien ingick 32 respondenter i 

åldrarna mellan 20 – 60 år. Sjutton av respondenterna arbetade inom hemtjänsten, 14 inom ett 

äldreboende och en av respondenterna arbetade inom båda. Respondenternas yrken var 

undersköterskor, vårdbiträden, skötare och sjuksköterska. Deras inkomster varierade mellan 

15.000 - 28.000 kr/mån. Tjugosex av respondenterna hade tillsvidareanställningar, fyra hade 

timanställningar och två av respondenterna hade tidsbegränsade anställningar. Tjugoen av 

respondenterna arbetade heltid, åtta deltid och tre arbetade olika tider på grund av deras 

timanställningar. 

 

Material  

Enkäten som har använts i detta arbete kommer ursprungligen från studien som gjordes år 

1946 av Labor Relations Institute i New York (Islam & Ismail, 2008). Därefter är den 

anpassad till dagens arbetssituation i Sverige av Nadia Chaudhry och Gerda Nomme (2010), 

som har utfört denna studie i Stockholm. De valde att ta bort alternativen ”Förståelse och 

hjälp från arbetsledaren vid personliga problem”, ”Diskret kontroll av prestation” och 

”Personal och företagslojalitet mot den anställda”, eftersom de ansåg att dessa påståenden inte 

var relevanta för studien i Sverige. Dessa påståenden är sedan ersatta med”Möjlighet att 

avancera till högre befattning”, ”Möjlighet till utveckling/lära sig nya saker”, ”Möjlighet att ta 

eget ansvar och vara kreativ” och ”Bra relationer på arbetsplatsen”. Eftersom andelen 

personer med utländsk bakgrund i Piteå kommun är låg togs bakgrundsfrågan ”Är du från 

Sverige eller något annat land?” bort (Utländsk bakgrund, 2014) på grund av etiska skäl, 

eftersom de med utländskt ursprung är en så liten grupp i Piteå och därför inte ansågs relevant 

för studien. Inom Piteå kommun finns ingen privat äldreomsorg (E. Karlsson, personlig 

kommunikation, 14 april 2014), därför har bakgrundsfrågan ”Vem är du anställd av?” också 

tagits bort från enkäten. Svarsalternativen till frågan ”Har du hemmavarande barn under 20 

år?” har ändrats för att förtydliga ett av svarsalternativen. Andra svarsalternativet har därför 

ändrats från ”ange antal under 2 år”till ”Ja, (ange antal 0-2 år)”. Denna enkät valdes för att 

kunna jämföra om det finns någon skillnad mellan medarbetarna i Piteå och medarbetarna i 

Stockholm. 

Första sidan på enkäten var en inledningstext till enkäten, som förklarade syftet med 

undersökningen, vem författaren var, kontaktinformation och etiska antaganden. Enkätens 

utformning bestod av 11 bakgrundsfrågor och en huvudfråga. I huvudfrågan ombads  
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respondenterna att rangordna 10 motivationsfaktorer på en skala från ett till 10. Siffran ett 

skulle skrivas intill den viktigaste faktorn, siffran två vid den näst viktigaste, osv.  

 

Procedur  

Innan enkäterna delades ut prövades enkäterna i en pilotgrupp. Pilotgruppen bestod av fem 

personer, som av bekvämlighetsskäl bestod av vänner till författaren. De ombads att läsa och 

fylla i enkäten för att undersöka om frågorna och enkätens helhet uppfattades korrekt, samt 

om eventuella synpunkter fanns. Frågorna och enkätens helhet uppfattades korrekt, och inga 

synpunkter erhölls. Efter telefonkontakt med de olika arbetsplatserna delades enkäterna ut på 

plats på arbetsplatserna.  

Den 29 april 2014 delades 20 enkäter ut på ett äldreboende och tio på varje arbetsplats inom 

hemtjänsten. Den 5 maj 2014 samlades enkäterna in. På tre av arbetsplatserna var det två 

kontaktpersoner som delade ut och samlade in enkäterna och på en av arbetsplatserna delades 

enkäterna ut av författaren. Varför de delades ut på olika sätt var på grund av 

överrenskommelser med kontaktpersonerna. Av de 50 utdelade enkäterna besvarades 39 

enkäter. Sju av enkäterna gick inte att använda i studien, i sex av dessa var huvudfrågan 

felaktigt ifylld och en var ifylld av en chef.  

 

Databehandling  

Resultatet sammanställdes i frekvenstabeller, där medelvärde, standardavvikelse och median 

räknades ut. Bakgrundsfrekvenser sammanställdes för att se bakgrundsvariablerna hos 

respondenterna. Därefter gjordes korstabeller för att se om det fanns skillnader i 

rangordningen mellan medarbetarna i Piteå och medarbetarna i en tidigare studie utförd i 

Stockholm av Nadia Chaudhry och Gerda Nomme (2010). Statistiska beräkningar 

genomfördes med t-test (tvåsidig prövning) i programmet Minitab, för att undersöka om det 

fanns signifikanta skillnader mellan de olika grupperna. Resultatet är därefter analyserat 

utifrån Self-determination theory (Deci & Ryan, 2008) och Herzbergs (1987) tvåfaktorsteori. 

 

Avgränsningar  

På grund av begränsad tid skickades enkäter ut till endast fyra arbetsplatser.   

 

Resultat 

 

Motivationsfaktorernas betydelse för medarbetarna 

I Tabell 1 visas att den viktigaste motivationsfaktorn för de anställda inom äldreomsorgen i 

Piteå kommun var ”Bra relationer på arbetsplatsen”. Medelvärdet på faktorn var 2,31 

(SD=2,05), vilket visar att detta är den klart viktigaste faktorn (16 av respondenterna  
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rangordnade denna faktor med 1). De faktorer som var näst viktigast var ”Känslan att vara 

delaktig i arbete och beslutande”(M=4,25, SD= 2,03) och ”Anställningstrygghet” (M=4,41, 

SD=2,7). Faktorerna ”Möjlighet att ta eget ansvar och vara kreativ” (M=5,03, SD=2,13), 

”Bra lön” (M=5,5, SD=2,68), ”Goda arbetsförhållanden (fysisk arbetsmiljö)” (M=5,56, 

SD=2,53) och ”Intressanta arbetsuppgifter” (M=5,66, SD=2,18) är faktorer som 

medarbetarna rangordnade som mindre viktiga. De faktorer som var minst viktiga var 

”Möjlighet till utveckling/lära sig nya saker” (M=6,38, SD=2,27), ”Arbetsledarens visade 

uppskattning” (M=6,56, SD=2,82) och ”Möjlighet att avancera till högre befattning” 

(M=9,31, SD=1,67). Det framgår tydligt av resultatet att respondenterna ansåg att det som 

motiverar dem minst var den sistnämnda faktorn. Tjugotre av respondenterna hade rangordnat 

denna faktor som 10 och det är den faktorn som har lägst spridning i förhållande till 

medelvärdet.  

 

Tabell 1. Resultat för respondenterna i Piteå (N=32) 

 

Motivationsfaktorerna 

      

 

Medelvärde     Standard-        Median 

                        avvikelse                    

1  Bra lön 

    

5,5 2,68 5 

2  Goda arbetsförhållanden (fysisk arbetsmiljö) 

 

5,56 2,53 6 

3  Bra relationer på arbetsplatsen 

  

2,31 2,05 1,5 

4  Känslan att vara delaktig i arbete och beslutande 

 

4,25 2,03 4 

5  Arbetsledarens visade uppskattning för utfört arbete 6,56 2,82 7 

6  Möjlighet till utveckling/lära sig nya saker 

 

6,38 2,27 7 

7  Möjlighet att avancera till högre befattning 

 

9,31 1,67 10 

8  Anställningstrygghet 

   

4,41 2,7 4 

9  Intressanta arbetsuppgifter 

  

5,66 2,18 6 

10  Möjlighet att ta eget ansvar och vara kreativ   5,03 2,13 4,5 

 

 

Skillnaden mellan medarbetarna i Piteå och Stockholm 

I Tabell 2 framgår att medarbetarna i Piteå och Stockholm inte rangordnade de olika 

faktorerna på samma sätt. Beträffande faktorerna ”Bra lön”, ”Bra relationer på 

arbetsplatsen”, ”Känslan av delaktighet i arbete och beslutande” och ”Möjlighet att 

avancera till högre befattning” uppkom en signifikant skillnad mellan grupperna. Beträffande 

faktorn ”Bra lön” erhölls en signifikant skillnad mellan grupperna, t(67) = 2,50, p < .05. 

Respondenterna i undersökningen i Stockholm rangordnade ”Bra lön” som den viktigaste 

faktorn (M=4,03 och SD=3,44). Den stora standardavvikelsen visar på att spridningen av 

respondenternas svar i förhållande till medelvärdet var stort.  Respondenterna i Piteå 

rangordnade denna faktor som nummer fem (M=5,5 och SD=2,68). Även en signifikant 

skillnad mellan gruppernas rangordning av faktorn ”Bra relationer på arbetsplatsen”, t(65) = 

-5,24, p < .05 erhölls. Respondenterna i Piteå, rangordnade ”Bra relationer på 

arbetsplatsen”som den viktigaste faktorn (M=2,31 och SD=2,05), medan respondenterna i 

Stockholm rangordnade denna faktor som nummer tre (M=4,65 och SD=2,57). Beträffande 

faktorn ”Känslan av delaktighet i arbete och beslutande” erhölls även här en signifikant  



 

 

8 

skillnad mellan grupperna, t(59) = -2,17, p < .05. Denna faktor hade en större betydelse för 

medarbetarna i Piteå (M=4,25 och SD=2,03) än för medarbetarna i Stockholm (M=5,18 och 

SD=2,31). De båda grupperna rangordnade faktorn ”Möjlighet att avancera till högre 

befattning” som minst viktig, dock erhölls en signifikant skillnad mellan grupperna, t(83) = 

4,23, p < .05. Medelvärdet för respondenterna i Stockholm var 7,69 och standardavvikelsen 

2,62, medan motsvarande för Piteå var 9,31 respektive 1,67. Denna standardavvikelse var den 

lägsta i de båda undersökningarna, vilket visar att respondenterna i Piteå var betydligt mer 

eniga i rangordningen av denna faktor (Chaudhry & Nomme, 2010).  

 

Tabell 2. Resultat av skillnaderna mellan respondenterna i Piteå (N=32) och Stockholm 

(N=97) 

 

Motivationsfaktorerna       Piteå 
  

  Stockholm 

  

     Medelvärde        Median                Medelvärde         

                  

Median 

1  Bra lön* 

   

5,5 5 

 

4,03 2 

2  Goda arbetsförhållanden (fysisk arbetsmiljö) 5,56 6 

 

4,59 4 

3  Bra relationer på arbetsplatsen* 

 

2,31 1,5 

 

4,65 5 

4  Känslan att vara delaktig i arbete och beslutande* 4,25 4 

 

5,18 5 

5  Arbetsledarens visade uppskattning för utfört arbete 6,56 7 

 

6,62 7 

6  Möjlighet till utveckling/lära sig nya saker 6,38 7 

 

5,75 6 

7  Möjlighet att avancera till högre befattning* 9,31 10 

 

7,63 9 

8  Anställningstrygghet 

  

4,41 4 

 

5,45 5 

9  Intressanta arbetsuppgifter 

 

5,66 6 

 

5,43 6 

10  Möjlighet att ta eget ansvar och vara kreativ 5,03 4,5   5,64 6 

*Skillnaden är signifikant på nivån p < .05. 

 

Analys 

 

Motivationsfaktorernas betydelse för medarbetarna 

Enligt Tabell 1 framgår att de faktorer som medarbetarna inom äldreomsorgen i Piteå ansåg 

vara viktigast för deras arbetsmotivation är ”Bra relationer på arbetsplatsen”, ”Känslan att 

vara delaktig i arbete och beslutande” och ”Anställningstrygghet”. Dessa faktorer uppfyller 

en social meningsfullhet. Medarbetarna har därför lagt stor vikt på samhörighet, gemenskap 

och känslan av att vara värdefull. Den faktor som medarbetarna ansåg vara den allra viktigaste 

motivationsfaktorn är ”Bra relationer på arbetsplatsen”, vilket har den största inverkan på 

den sociala meningsfullheten (Deci & Ryan, 2008). Enligt Herzberg et al. (2010) är denna 

faktor en hygienfaktor, som påverkar nivån av otillfredsställelse. Faktorn förhindrar vantrivsel 

och missnöje, men den påverkar inte nivån av tillfredsställelse. De faktorer som uppfyller en 

känsla av självständighet (autonom motivation) är de faktorer som medarbetarna hade 

rangordnat som fyra, sex och sju (”Möjlighet att ta eget ansvar och vara kreativ”, ”Goda  
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arbetsförhållanden (fysisk arbetsmiljö)” och ”Intressanta arbetsuppgifter”). 

Motivationsfaktorn ”Bra lön” är en kontrollerad motivation, vilket är motsatsen till den 

autonoma motivationen. Denna faktor har medarbetarna rangordnat som nummer fem och av 

detta kan slutsatsen dras att medarbetarna inte hade lagt någon större vikt på den autonoma 

motivationen. De ansåg att den är en viktig del, men inte en avgörande faktor för deras 

arbetsmotivation (Deci & Ryan, 2005). Känsla av kompetens var det som bidrog minst till 

medarbetarnas arbetsmotivation. De faktorer som medarbetarna hade rangordnat lägst är 

”Möjlighet till utveckling/lära sig nya saker”, ”Arbetsledarens visade uppskattning för utfört 

arbete” och ”Möjlighet till högre befattning”. Medarbetarna brydde sig mindre om att 

utvecklas inom arbetet och ta sig till högre befattningar och anledningen till detta kan vara på 

grund av att de trivs med sina arbetsuppgifter och därför inte är intresserade av att utföra 

något annat arbete än det befintliga. De rangordnade motivationsfaktorn ”Arbetsledarens 

visade uppskattning”, som den näst minst viktiga motivationsfaktorn och ”Bra relationer på 

arbetsplatsen” som den viktigaste faktorn för deras arbetsmotivation. Om medarbetarna 

känner en bra sammanhållning och uppskattning från varandra kan arbetsledarens 

uppskattning därmed bli mindre viktig för medarbetarna. Motivationsfaktorn ”Möjlighet till 

högre befattning” var den faktor de rangordnade sist av motivationsfaktorerna. Om 

arbetsplatsen uppfyller den sociala meningsfullheten som medarbetarna anser vara den 

viktigaste kan detta vara orsaken till att de inte är intresserade av en högre befattning. Enligt 

Herzberg et al. (2010) bidrar motivationsfaktorerna till att en individ utvecklas psykiskt och 

de är de faktorer som bidrar till nivån av tillfredsställelse i arbetet (Sachau, 2007). 

 

Skillnaden mellan medarbetarna i Piteå och Stockholm 

De signifikanta skillnader som framkommer i Tabell 2 är att medarbetarna i Piteå och 

Stockholm inte rangordnade faktorerna ”Bra lön”, ”Bra relationer på arbetsplatsen”, 

”Känslan av delaktighet i arbete och beslutande” och ”Möjlighet att avancera till högre 

befattning”på samma sätt. Medarbetarna i Stockholm rangordnade ”Bra lön”, som den 

viktigaste faktorn, medan medarbetarna i Piteå rangordnade denna faktor som nummer fem. 

Medarbetarna i Piteå, rangordnade ”Bra relationer på arbetsplatsen” som den viktigaste 

faktorn, medan medarbetarna i Stockholm rangordnade den som nummer tre. Beträffande 

faktorn ”Känslan av delaktighet i arbete och beslutande” erhölls en signifikant skillnad 

mellan grupperna. Denna faktor hade större betydelse för medarbetarna i Piteå än för 

medarbetarna i Stockholm. Detta visar på att medarbetarna i Piteå värnade mer om den sociala 

meningsfullheten än vad medarbetarna i Stockholm gjorde. Lön bidrar till den kontrollerade 

motivationen, vilket kan sänka känslan av att de anställda agerar med en fri vilja (den 

autonoma motivationen), vilket, i sin tur, kan leda till att medarbetarna agerar utifrån en 

känsla av att de måste engagera sig i en uppgift (Gagné & Deci, 2005) istället för att engagera 

sig av egen fri vilja. De olika prioriteringarna medarbetarna i de olika kommunerna har gjort 

kan bidra till olika nivåer av arbetsmotivation (Deci & Ryan, 2008). De båda grupperna 

rangordnade faktorn ”Möjlighet att avancera till högre befattning”, som den minst viktiga 

och medarbetarna i Piteå ansåg att denna faktor har mindre betydelse för arbetsmotivationen 

än vad medarbetarna i Stockholm ansåg. Detta visar på att de båda grupperna ansåg att 

känslan av kompetens är den minst viktiga faktorn, men medarbetarna i Piteå var mer enade 

om hur liten betydelse denna faktor har i jämförelse med de andra. Detta kan bero på att 

medarbetarna i Piteå prioriterade ”Bra relationer på arbetsplatsen”, medan medarbetarna i 

Stockholm prioriterade ”Bra lön”. Om medarbetarna i Piteå ansåg att de har bra relationer på  
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arbetsplatsen kan det vara en faktor som påverkar att de vill stanna kvar i den position som de 

befinner sig i, medan faktorn ”Bra lön”lättare kan uppfyllas om medarbetarna kan avancera 

till en högre befattning. Detta kan vara orsaken till den signifikanta skillnaden för ”Möjlighet 

att avancera till högre befattning” mellan grupperna. De båda grupperna rangordnade 

hygienfaktorerna högre än motivationsfaktorerna, vilket tyder på att de strävade efter att 

förhindra vantrivsel mer än vad de strävade efter tillfredsställelse (Herzberg, 1966).  

 

Diskussion 

Resultatet visar att den viktigaste motivationsfaktorn för medarbetarna i Piteå var ”Bra 

relationer på arbetsplatsen” och att den mist viktiga var ”Möjlighet till en högre befattning”. 

Prioriteringarna som medarbetarna i Piteå har gjort tyder på att de ansåg att den sociala 

meningsfullheten är den viktigaste komponenten för deras motivation på arbetet. Skillnaden 

som kan tolkas från resultatet mellan de olika grupperna är att medarbetarna i Piteå värdesatte 

den sociala meningsfullheten som hög och att medarbetarna i Stockholm värdesatte en bra lön 

som högre än den sociala meningsfullheten. Den viktigaste slutsatsen som kan dras är att de 

viktigaste motivationsfaktorerna för medarbetarna inom äldreomsorgen i Piteå var ”Bra 

relationer på arbetsplatsen”, ”Känslan att vara delaktig i arbete och beslutande” och 

”Anställningstrygghet”. Det är dessa faktorer som cheferna inom äldreomsorgen i Piteå 

kommun bör värdesätta och satsa mest på för att de anställda ska motiveras och trivas på 

arbetet. Motivationsfaktorerna”Möjlighet till utveckling/lära sig nya saker”, ”Arbetsledarens 

visade uppskattning för utfört arbete” och ”Möjlighet till högre befattning” är de faktorer 

som cheferna inom äldreomsorgen i Piteå kommun bör satsa minst på, eftersom de är de 

faktorer som minst motiverade personalen inom äldreomsorgen i Piteå kommun. De olika 

skillnaderna mellan medarbetarna i Piteå och Stockholm visar på att det inte går att dra en 

generell slutsats om vilka motivationsfaktorer som är viktiga för de anställda inom 

äldreomsorgen för hela Sverige. Det kan finnas lokala skillnader, som detta examensarbete 

har visat på och därför är det viktigt att varje landsting undersöker vad som motiverar just 

deras medarbetare och därefter fokuserar på de faktorerna.  

 

Metoddiskussion 

Metoden i denna undersökning är kvantitativ och förklarar därför endast medarbetarnas 

rangordningar, men om metoden hade varit kvalitativ hade även medarbetarnas val på ett 

djupare plan kunnat förklaras. Vid en kvalitativ metod skulle fler åsikter komma fram och ett 

bredare perspektiv skulle då ha kunnat presenteras. Om detta arbete hade varit mer 

omfattande skulle även hur medarbetarna inom äldreomsorgen ser på sin egen trivsel i arbetet, 

vad de anser borde förbättras och hur väl de anser att de olika motivationsfaktorerna stämmer 

in på deras arbetsplats ha kunnat studeras. Ett sådant resultat skulle ge djupare anvisningar till 

chefer om hur trivsel och motivation ser ut för de anställda inom äldreomsorgen. 

Examensarbetets reliabilitet hade varit högre om enkäter hade delats ut på alla arbetsplatser 

inom äldreomsorgen i Piteå, eftersom fler respondenter minskar slumpfaktorn i resultatet. 

Undersökningens validitet anses god, eftersom enkätens utformning tidigare har prövats vid 

ett flertal tillfällen. Analysen utgår endast från resultatet och tidigare forskning inom ämnet, 

metoden är väl beskriven och syftet är besvarat i resultatet. Det externa bortfallet i 

undersökningen var 11 personer, eftersom det delades ut 50 stycken enkäter och 39  
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besvarades. Det interna bortfallet i undersökningen var sju stycken, sex av dessa var felaktigt 

ifyllda och en av dessa var ifylld av en chef.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Respondenterna informerades i inledningstexten till enkäten om syftet med undersökningen, 

att deras medverkan var frivillig och att deras data endast skulle användas av författaren till 

examensarbetet. De garanterades att resultatet varken skulle kunna kopplas ihop med någon 

enskild person eller enskild arbetsplats.  

 

Vidare forskning 

I vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka arbetsmotivationen inom 

äldreomsorgen i hela Sverige för att kunna fastställa eventuella skillnader mellan landsting 

och vad det i sådana fall beror på.  
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Bilaga 1 

Psykologi C 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 

Teknisk psykologi 

 

Arbetsmotivation 

En enkätundersökning bland medarbetare inom äldreomsorgen i Piteå kommun 

 

Äldreomsorgen är en viktig del för äldre människors liv, därför är det viktigt att systemet 

inom äldreomsorgen är hållbart. Arbetsmotivation hos medarbetarna inom äldreomsorgen är 

en viktig komponent för att upprätthålla detta system.  

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur arbetsmotivationen ser ut inom 

äldreomsorgen och vilka motivationsfaktorer som Piteå kommun bör satsa på för att få en 

nöjd och välmående personal.  

Jag studerar på psykologiprogrammet på Luleå tekniska universitet. Denna undersökning är 

en del av vår utbildning, det sammanställda resultatet av denna undersökning kommer att 

rapporteras i en kandidatuppsats.  

Dina svar behandlas helt konfidentiellt, ingen annan än jag kommer att kunna ta del av 

enkäterna. Då resultatet är sammanställt kommer enkäterna att förstöras. Resultaten i 

undersökning kommer inte att kunna kopplas ihop med någon enskild person eller arbetsplats. 

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen. Enkäten består av 12 frågor, vilket inte tar lång 

tid att besvara. Det skulle vara mycket värdefullt för denna studie om du skulle medverka i 

undersökningen.  

Vid frågor kring denna undersökning eller enkäten, får du kontakta mig eller min handledare 

via mejl eller telefon.  

 

Tack på förhand för din medverkan i min undersökning!  

Mvh. Sara Bergström 

 

 

Kontaktuppgifter:                                                                                                                    Handledare:  

Sara Bergström                                                                                                                        Tore Ärlemalm  



 

 

070-6177374                                                                                                                             0920-492097                                                                                     

sarbel-9@student.ltu.se                                                                                                             tore.arlemalm@ltu.se 

1. Är du:  

Kvinna 

Man 

 

2. Vilket år är du född: 

………………………….. 

 

3. Civilstånd: 

Gift 

Sambo 

Singel 

I en relation 

 

4. Har du hemmavarande barn under 20 år? 

Nej 

Ja, (ange antal 0-2 år)…………………… 

Ja, (ange antal 3-6 år)………………………….. 

Ja, (ange antal 7-15 år)……………………….. 

Ja, (ange antal 16-20 år)……………………… 

 

5. Vilken utbildning har du? 

Folkskola/grundskola 

1- 2-årigt gymnasium eller motsvarande 

3- 4-årigt gymnasium eller motsvarande 

Eftergymnasial utbildning (ej högskola/universitet) 

Högskola/universitet 

 

6. Var arbetar du för närvarande? 

Hemtjänst 

Särskilt boende för äldre 

 

7. Vilken befattning/vilket arbete har du? 

Undersköterska  

Vårdbiträde 

Annan befattning:……………………………… 

 

8. Vilken typ av anställning har du? 

Tillsvidareanställning (fast anställning) 

Tidsbegränsad anställning (vikariat, provanställning, projektanställning el. liknande) 

Timanställd 

 

mailto:sarbel-9@student.ltu.se
mailto:tore.arlemalm@ltu.se


 

 

 

 

 

9. Vilken arbetstid har du? 

Heltid 

Deltid, var vänlig ange ca. antal…..…….timmar per vecka 

                            eller ange antal………….procent av heltid 

 

10. Hur länge har du sammanlagt arbetat inom sjukvård, äldreomsorg och/eller 

handikappomsorg? 

Mindre än ett år 

1-2 år 

3-6 år 

7-10 år 

Längre än 10 år 

 

11. Vad är din inkomst per månad före skatt? 

Ange med siffror……………………………….. 

 

12. I denna fråga ber jag dig rangordna följande motivationsfaktorer efter hur 

viktiga du anser att de är för att du ska känna dig motiverad på ditt arbete. 

 

Rangordna med siffror ett till tio. För det alternativ som motiverar dig bäst i ditt arbete 

skriver du 1. För det alternativ som motiverar dig näst bäst i ditt arbete skriver du 2, 

och så vidare tills du har rangordnat alla motivationsfaktorer. För alternativet som 

motiverar dig minst i ditt arbete skriver du 10. Varje nedanstående 

motivationsfaktor ska bara få en siffra från 1 till 10. Varje siffra får bara 

användas en gång! 

 

Bra lön 

Goda arbetsförhållanden (fysisk arbetsmiljö) 

Bra relationer på arbetsplatsen, både med kollegor och arbetsledare 

Känslan att vara delaktig i arbete och beslutande (inflytande) 

Arbetsledarens visade uppskattning för utfört arbete 

Möjlighet till utveckling/lära sig nya saker 

Möjlighet till högre befattning 

Anställningstrygghet 

Intressanta arbetsuppgifter 

Möjlighet att ta eget ansvar och vara kreativ 


