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Abstract 

The purpose of the present quantitative study was to investigate whether there was any 

difference regarding the internal work motivation of health care staff working in a medium-

sized municipality in Sweden, depending on the operation (hospitals or nursing homes) and 

the professional education (assistant nurse or nurse) of the employee. A questionnaire   that  

consisted  of six  background  questions   and 21 statements   about internal  motivation  

(based on the  sub-categories  autonomy,   relatedness  and  competence) was administered  

to health  care staff  at both hospitals  and nursing  homes.  The results showed a significant 

main  effect  of the  operation  regardless  of professional title.  People working  at the  

hospital  estimated  higher   on the claims   regarding  competence  compered  to people  that  

worked in  nursing  homes.  This  result  may  be due to that  working  at a hospital  offers  

more  diverse  work assignments   compared  to working  at a nursing  home. 
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Sammanfattning 

I den föreliggande kvantitativa studien  var  syftet  att undersöka  om det fanns  någon 

skillnad gällande den inre arbetsmotivationen för vård- och omsorgspersonalen i en 

mellanstor   kommun  i Sverige  beroende  på vilken   verksamhet  (sjukhus   eller 

äldreboende) och yrkesutbildning (undersköterska eller sjuksköterska) personen hade. 

Enkäten bestod av sex bakgrundsfrågor och 21 påståenden om inre  arbetsmotivation 

utifrån Self-determination theory (SDT). Den inre arbetsmotivationen mättes utifrån tre 

beroendemått:  autonomi,   samhörighet  och kompetens.  Resultatet  visade  på en 

signifikant  huvudeffekt  av verksamhet  oavsett  yrkesutbildning.  Personalen  verksamma 

på sjukhus  skattade högre  på påståendena  gällande   kompetens  än personalen   

verksamma   på äldreboenden.  Resultatet   kan bero på att personal  på sjukhuset   har ett 

mer varierande arbete än personal inom äldreboende, vilket stimulerar deras upplevda 

kompetens. 
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Förord 

Vi vill   ta tillfället   i akt och rikta  ett tack till   våra kontaktpersoner  på respektive  

avdelning för hjälpen av distribuering av enkäterna. Med god kommunikation och 

engagemang hjälpte de oss att nå ut med enkäter till deras vård- och omsorgspersonal. 

Samtidigt vill vi tacka alla respondenter som tog sig tid och besvarade  enkäten,  utan  era 

svar  hade vår studie  aldrig  varit  möjlig  att  genomföra. 

Ett sista och stort tack vill vi rikta till vår handledare Niklas Halin, din vägledning och 

handledning  har  varit  ovärderlig  under  skrivandets   gång,  stort tack! 

 
Rebecca Lindqvist och Elin Ström 

Gävle  2016-05-20 
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Introduktion 

En välfungerande sjukvård  och äldreomsorg  utgör  en vital  stomme  i den svenska 

välfärden.   Varje  medborgare  har  rätt till  en social  trygghet  och ett skyddsnät  bestående 

av god vård och omsorg. För att kunna garantera god vård och omsorg krävs utbildad, 

engagerad  och motiverad   personal.  Sjuksköterskor  och undersköterskor  som utgör  en 

stor del av denna personal har således en viktig roll och bär ett tungt ansvar i sin 

yrkesutövning, oavsett vilken vård- och omsorgsverksamhet de verkar i, till exempel 

sjukvården  eller   äldreomsorgen.   Konsekvenser,  till   följd   av att vårdpersonal  inte  utför 

sitt  arbete på rätt och effektivt   sätt,  kan bli  förödande.  I svensk  media  har det 

rapporterats ett flertal alarmerande händelser från landets vård- och omsorgsinsatser. Ett  

flertal sjukhus har fått uppleva massuppsägningar av sjuksköterskor som ett resultat av 

missnöje över stagnerad löneutveckling, bristfälligt arbetsklimat och upplevd ohållbar 

arbetssituation  (Haraldsson,   2016, mars;  Rydhagen,   2016, mars).  Hård kritik  har 

framförts mot äldreomsorgen gällande brister i den fysiska  arbetsmiljön, bemanningen, 

service och omvårdnad  (Alfredsson, 2014, oktober; Sandberg,  2014, juni). Brist  på 

adekvat  personal  och hög personalomsättning  inom  vård  och omsorg  kan leda  till 

minskad patienttillfredställelse och ett sämre hälsoresultat för patienter (Aiken, Sloane, 

Bruyneel,   Van den Heede & Sermeus,  2013; Chenoweth,  Merlyn,  Jeon,  Tait  & 

Duffield, 2014; Needleman, Buerhaus, Mattke, Stewart & Zelevinsky, 2002; Strachota, 

Normandin, O’Brien,  Clary  & Krukow,  2003). Det har  påträffats  incidenter  där 

omotiverad personal har felbehandlat och varit ofokuserade i tillsynen av patienterna 

(Alhassan, Spieke,  van Ostenberg,  Ogink,  Nketiah-Amponsah  & de Wit,  2013). Hög 

grad av arbetsmotivation hos vård- och omsorgspersonal, ökar patientsäkerheten och 

vårdkvalitén  (Alhassan  et al., 2013; Gaki,  Kontodimopoulos  & Niakas, 2013; Janssen,  

de Jonge & Bakker, 1999; Moody & Pesut, 2006). Att  vara motiverad  innebär  att känna 

en drivkraft för att agera eller uträtta något (Ryan  & Deci,  2000). En individ  som inte 

känner  någon  drivkraft  eller  inspiration  till  att agera  eller  utföra  något,  karaktäriseras 

som omotiverad,   medan en individ   som känner  driv  och strävar  mot  exempelvis 

uppsatta  mål  anses vara  motiverad  (Ryan  & Deci, 2000). 

Teorier  gällande   motivation  menar  på att motivation  kan indelas   i inre, 

t.ex. känslan av samhörighet och glädje över sitt arbete, och yttre  faktorer  t.ex.  att få lön 

och beröm för sitt arbete (Herzberg, 1993; Ryan & Deci, 2000). Både inre  och yttre 

faktorer  bör tillfredsställas   för att personalen  ska vara  motiverad   till  att arbeta 

(Herzberg,  1993; Ryan  & Deci,  2000). Hög arbetsmotivation  kan bidra  till  bättre 
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arbetsprestation och högre grad av tillfredställelse hos personalen (Hotchkiss, 

Banteyerga   & Tharaney, 2015). 

Ökad kunskap  och förståelse  om motivationsfaktorer   kan vara  en 

hjälpande hand i ledet till att förbättra vård- och omsorgspersonalens arbetssituation och 

förhindra   framtida   massuppsägningar,   sjukskrivningar  och attrahera  fler  människor   till 

att söka anställning inom vård och omsorg. Vidare råder det hårda besparingskrav inom 

Sveriges  kommuner  och landsting,   och vård-  och omsorgssektor  saknar ekonomiska 

medel  att till   exempel  lyfta   lönenivån  för undersköterska  och sjuksköterska  (SKL, 

2016). Tidigare forskning har visat att även om sjuksköterskor visserligen arbetar för att 

erhålla lön, är ersättning i form av pengar, vilket är en yttre motivationsfaktor, inte 

nödvändigtvis den främst  bidragande  faktorn  till  hög arbetsmotivationen  (Dieleman,  

Chung, Anh & Martineau, 2003; Kudo, Kido, Shahzad, Yoshimura, Shibuya & Aizawa, 

2011). Därför kan det vara värdefullt att identifiera och fokusera på vilka inre 

arbetsmotivationsfaktorer  personalen  motiveras   av. Med detta  i åtanke  är det av 

betydelse  att förse  sig  med  kunskap  om vilka   inre  motivationsfaktorer  som bidrar  till 

ökad motivation för personalen,  samt  kartlägga  hur  motivationsfaktorerna  kan skilja  sig  

åt. Genom en sådan kartläggning kan man sedermera anpassa de inre 

arbetsmotivationsfaktorerna i det strategiska arbetet med att förbättra vårdkvalitén och 

patientsäkerheten (Alhassan et al., 2013; Anderson & Kjeldsen, 2013; Dieleman et al., 

2003), vilket   därmed  är synnerlig  användbar  kunskap  för  styrande  inom  vård och 

omsorg. 

I tidigare forskning angående arbetsmotivation återfinns teorin Self- 

determination theory (Ryan & Deci, 2000; Gagné, Forest, Gilbert, Aube, Morin & 

Malorni, 2010; Moody & Pesut, 2006). Self-determination theory (SDT) är en 

motivationsteori  som delar  upp tillståndet  av upplevd  motivation  i tre delar:   avsaknad 

av motivation, yttre motivation och inre motivation. Avsaknad av motivation innebär att 

personal inte upplever motivation överhuvudtaget. Yttre motivation handlar  om hur 

personalen agerar till följd av fysiska eller verbala belöningar, till  exempel  lön och 

utmärkelser.   Inre motivation  benämns  i en kontext  när  personal  utför  något  intressant 

och lustfyllt  som resulterar  i arbetsglädje  och inre   tillfredsställelse. 

Enligt SDT baseras motivation på tre medfödda och grundläggande behov: 

autonomi, kompetens och samhörighet. Dessa tre behov måste tillfredsstä lldas  för  att 

optimal  prestation  och välbefinnande  ska kunna  uppnås  (Ryan  & Deci, 2000). 

Autonomi  representerar  individens   möjlighet  till  val  och att själv  kunna  påverka sina 
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handlingar, självständighet och självbestämmande samt uppleva en frihetskänsla när en 

aktivitet utförs (Ryan  & Deci,  2000). Vid  avsaknad  av motivation  upplever  personalen 

inget självbestämmande alls. Upplever personalen yttre motivation ökar graden av 

självbestämmande och vid inre motivation upplevs självbestämmandet som högst för 

personalen (Ryan & Deci, 2000). Kompetens handlar om förmågan  att lyckas  med  svåra 

och utmanande  uppgifter,   att åstadkomma  de mål  som är uppsatta  och uppleva 

möjligheten till att utvecklas ytterligare  i fråga  om sin  yrkesskicklighet.  Samhörighet, 

handlar om individens benägenhet att känna samhörighet med andra  och leder  till  att 

individen  upplever  en gemenskap  och kan utveckla  närstående  och fortsatta  relationer  

med  andra människor   i omgivningen  (Ryan  & Deci,  2000). Ju fler komponenter 

gällande   arbetet  och dess sammanhang  som tillfredsställs   av de tre behoven,  desto mer 

är personalen benägen att uppleva motivation i sitt  arbete utan  någon  extern  belöning 

(Gagné et al., 2010; Ryan & Deci, 2000). Det antas att människor som attraheras att ta 

anställning  inom  vård  och omsorg  inte  i första  hand  drivs  av externa  belöningar,   som 

lön, utan istället av interna motivationsfaktorer, till exempel känslan av samhörighet och 

önskan att hjälpa andra (Dieleman et al., 2003; Moody & Pesut, 2006; Smith & Shield, 

2013). 

Flera studier har genomförts för att predicera inre arbetsmotivation inom 

arbetslivet (Devloo, Anseel, Beuckelaer  de & Salanova,  2014; Toode, Routasalo,  

Helminen & Suominen, 2015b; Van Yperen, Wörtler & De Jonge, 2016). Inre 

arbetsmotivation är främst relaterat till arbetets innehåll i egenskap av graden av 

självständighet  i arbetet,  kompetensen  som erhålls   av personalen  och relationerna 

mellan personalen  (Hackman  & Lawler  1971; Hackman  & Oldham,  1980; Fried & 

Ferris, 1987). Men fram tills idag har det utförts sparsamt med forskning angående 

motivation inom vård och omsorg (Alhassan et al, 2013; Moody & Pesut, 2006; Toode, 

Routasalo, Helminen & Suominen, 2014). Hur ter sig egentligen den inre  

arbetsmotivationen  hos personal inom  vård  och omsorg?  Kan den inre 

arbetsmotivationen variera beroende  på vilken  verksamhet inom  vård och omsorg 

personal verkar i? Skiljer sig den inre arbetsmotivationen åt beroende på vilken 

yrkesutbildning,   i detta fall  undersköterska-  eller  sjuksköterskeutbildning,  en person  

har? 
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Verksamhet  – Ålderdomshem/Sjukhus   – Inre arbetsmotivation 

För att klargöra skillnaderna gällande verksamheterna ålderdomshem och sjukhus inleds 

följande  avsnitt   med  en kort redogörelse  om vilken  vård och omsorg  som normalt   ges 

på respektive  verksamhet: 

Ett sjukhus  är en inrättning  för  i första  hand  sluten  vård,  det vill  säga vård 

av inneliggande   patienter,   samt  specialiserad   öppenvård.  Sjukhusen   ansvarar  för 

patienter med sjukdomar eller åkomma som inte kan utredas eller behandlas inom 

primärvården. Ålderdomshem är till för personer som är i stort behov av omvårdnad och 

personer  med  nedsatt  funktion,  vanligtvis   på grund  av sjukdom och som har svårt  att 

utföra dagliga sysslor, såsom städning, matlagning, inhandling  av hushållsvaror  och 

livsmedel  och personlig  hygien. 

För att bibehålla motiverad och engagerad personal inom vård och omsorg 

krävs från arbetsgivarens sida en stimulerande arbetsmiljö och upprätthållande  av 

värderingar som främjar personalen (Chenoweth et al., 2014). På arbetsplatser där 

personalen  upplever  en möjlighet att i största  möjliga   utsträckning  besluta  om sådant 

som rör dem själva, har personalen visat  ett mer  positivt  förhållningsätt  gentemot  sitt 

arbete (Boamah & Laschinger, 2015). Studier slår  fast  att detta även  gäller  för  sjukhus. 

Mot bakgrund av detta bör ledningen på sjukhus främja de inre motivationsfaktorerna 

genom att se till att personalen känner kontroll och ansvar för sin egen arbetssituation 

(Laschinger,   Leiter,  Day, & Gilin   2009; Laschinger,   Grau,  Finegan,   & Wilk  2010). 

Sjukhus  som i stor utsträckning  erbjuder  personalen  möjlighet   till  självbestämmande,  

har också höjt  arbetstrivseln,  arbetsengagemanget  och motivationen  hos  personalen 

(Cho, Laschinger,  & Wong,  2006; Cicolini,  Comparcini,  & Simonetti,  2013; Laschinger  

et al., 2009) och påvisat en lägre personalomsättning (Cai & Zhou, 2009; Nedd, 2006). 

Under föreliggande studies gång, återfanns sparsamt med tidigare forskning gällande 

arbetsmotivation på ålderdomshem, det som dock påträffades var att även inom 

äldreomsorgen har arbetsplatser som stödjer personalens självbestämmande och eget 

ansvarstagande påvisat en ökad arbetsmotivation (Laamanen, Broms,  Happola  & 

Brommels,  1999). 

Motivation hos sjuksköterskor på sjukhus sammanfaller olika  beroende  på 

hur arbetsförhållandena de verkar i ser ut. Arbetsförhållandena  handlar  i detta fall  om 

vilken medicinsk avdelning en sjuksköterska arbetar på, exempelvis  ortopeden eller 

infektion  (Toode, Routasalo,  Helminen,   & Suominen,   2015b; Koch, Proynova,   Paech, 
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& Wetter 2014). Sjuksköterskor som arbetar på kirurgi har rapporterats vara mer 

motiverade än sjuksköterskor från till  exempel  allmänna  avdelningar  (Koch et al., 

2014). Inom äldreomsorgen har  hemtjänstpersonal  uppgett  sig  vara mindre  motiverad 

till följd av en högre utsträckning stressande arbetssituation, än vad personal på 

äldreboenden  uppgett  (Laamanen  et al., 1999). 

 

Utbildning  – Undersköterska/sjuksköterska – Inre  arbetsmotivation 

För att klargöra skillnaden gällande undersköterska och sjuksköterska inleds  följande 

avsnitt med en kort redogörelse om vilka utbildningskrav och arbetsuppgifter respektive 

yrkestitel  innefattar: 

Sjuksköterskors  grundutbildning  omfattar   180 högskolepoäng  och 

motsvara tre års heltidsstudier. Ett fjärde år tillkommer för vidare specialistutbildning, 

exempelvis  för  att specialisera   sig  till  barnmorska.  Sjuksköterskors  arbetsuppgifter 

innebär att leda och ansvara över vård- och omsorgsarbetet. Med det ingår att planerar, 

utvärderar och följa  upp vård-  och omsorgsarbetet,  ansvara  för medicinska  insatser  som 

till exempel olika undersökningar och läkemedelshantering. Utbildningen för 

undersköterskor  omfattar  en treårig  vård-  och omsorgsutbildning  på gymnasial  nivå. 

Vanligt  förekommande arbetsuppgifter  för undersköterskor  inom  sjukvården  innebär  att  

ta prover, plocka fram provsvar  och journaler,  förbereda  patienterna  för behandling, 

assistera läkare och sjuksköterskor  vid  undersökningar  och behandlingar  samt 

dokumentera   patienternas   tillstånd   och  vilka   åtgärder  som vidtas.  Vanliga 

arbetsuppgifter för undersköterskor inom äldreomsorgen är att ge praktisk hjälp med 

personlig   omvårdnad,   måltider,   städning,   tvätt  och handling   till   brukare. 

(Vårdförbundet,   2012 & Kommunal). 

Inre arbetsmotivation  kan skilja  sig  åt beroende  på vilken  grad  av 

utbildning en person slutför (Eskildsen, Kristensen & Westlund, 2004; Robie, Ryan, 

Schmeider, Parra & Smith, 1998). Studier har visat att personer  som har studerat  längre  

och har  en mer  avancerad  utbildning  generellt  har  högre  inre  arbetsmotivation  jämfört 

mot  personer  som studerat  en kortare  tid  och med mindre   avancerad  utbildning 

(Eskilsden et al.,  2004; Robie  et al.,  1998). Orsaken till  sambandet  kan ha att göra med 

att arbeten som kräver en högre utbildningsnivå är mer komplexa och erbjuder personal 

högre självständighet och mer ansvarstagande (Robie et al., 1998). Individuella 

bakgrundsfaktorer som utbildning har även visat sig ha inverkan på sjuksköterskors 

arbetsmotivation  (Toode et al.,  2014; Koivula,   Paunonen  & Laippala,  1998; Koch et al., 
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2014). Studier har nämligen visat att högre motivation korrelerar med hög självskattad 

kompetens  och lägre  motivation  korrelerar  med lägre  självskattad   kompetens  och 

parallellt   med  detta  har det framkommit   att sjuksköterskor  med  högre  utbildningsnivå 

har högre inre arbetsmotivation än de med lägre utbildningsnivå  (Toode et al., 2014;  

Koivula et al., 1998). Kudo et al. (2011) fann  dock att trots det faktum  att 

undersköterskorna i viss mån inte har en lika avancerad utbildning som sjuksköterskor, 

upplever  de likväl  att deras arbete är betydelsefullt,   med  tonvikt  på att det handlar  om   

att hjälpa till att bevara patienters liv och hälsa. Oldhamn & Hackman  (2010) fann  att de 

som har kompetens och erfarenhet till att utföra sitt arbete väl och värdera individuella 

prestationer  tenderar  att öka sin  inre  arbetsmotivation. 

Både sjuksköterskor och undersköterskor motiveras i väldigt  hög 

utsträckning av känslan  av att inneha en betydelsefull  roll  för  andra människor,  med 

andra ord att de tillhör en yrkeskategori som utövar ett meningsfullt arbete (Hertting, 

Nilsson, Theorell & Larsson, 2004; Kudo et al., 2011; Ozturk, Bahcecik & Baumann  

2006; Secrest, Iorio, & Martz, 2005). Andra inre motivationsfaktorer som både 

sjuksköterskor och undersköterskor värderat högt i tidigare undersökningar är 

självbestämmande och känslan av att inneha kontroll  över sitt  arbete (Hertting  et al., 

2004; Secrest et al., 2005). Med kontroll menas att ha kontroll över sina arbetsuppgifter 

och arbetstid, det vill säga att själv kunna styra  arbetets innehåll  och när arbetsuppgifter  

ska uträttas  (Hertting  et al., 2004; Laamanen  et al., 1999; Secrest et al.,   2005). 

Sjuksköterskor har också betygsatt goda arbetsrelationer och gott samarbete som viktiga 

motivationsfaktorer (Gaki et al., 2013; Peters, Steinhardt, Chakraborty  & Mahapatra, 

2010). Behov av samhörighet anses dock vara sekundärt till behovet av kompetens och 

autonomi  (Ryan  & Deci, 2000). 

En optimalt  motiverad  sjuksköterska  beskrivs  som en individ   med hög 

grad av välvilja, har en stark känsla av att vilja hjälpa andra, en hög grad av upplevd 

kompetens och befinner sig i mitten av sin karriär (Koch et al., 2014). En skillnad som 

påvisats angående  inre  arbetsmotivation  mellan  undersköterskor  och sjuksköterskor,  

med hänsyn tagen till deras yrkestitel/yrkesutövning, är att graden av självständighet i 

arbetet, särskilt vid beslutstagande, har en mer ökande effekt  på den inre 

arbetsmotivationen hos sjuksköterskor än hos undersköterskor (Janssen  et al., 1999; 

Kudo et al., 2011). Studier inom  äldreomsorgen  har  visat  att motivationen  hos 

personalen  ökade när arbetsuppgifterna  upplevdes  som intressanta   och varierande 
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(Laamanen et al., 1999). Motivationen minskade dock när en övervägande känsla av 

ansvar  tilltog  (Laamanen  et al,  1999). 

 

Syfte 

Syfte  med föreliggande kvantitativa  studie  var att undersöka  om det fanns  någon  

skillnad i inre arbetsmotivation mellan personal som arbetar som undersköterskor eller 

sjuksköterskor  anställda   på sjukhus  eller  i äldreomsorgen. 

Inre arbetsmotivationen mäts utifrån autonomi, kompetens och samhörighet. För att 

besvara syftet  med  föreliggande  studie  har påföljande  två  frågeställning   ställts : 

 
Frågeställning 

 

1. Finns det en skillnad gällande personals inre arbetsmotivationsfaktorer på verksamhet 

(ålderdomshem/sjukhus)? 

2. Finns det en skillnad gällande utbildning/yrkestitel angående inre 

arbetsmotivationsfaktorer? 

 

 

Metod 

Deltagare och urval 

Två  kriterier  behövde  uppfyllas   för  att delta  i förliggande   studie;  respondenten  skulle 

vara anställd inom vård  och omsorg,  antingen  undersköterska  eller  sjuksköterska  och ha 

en anställning  på ett sjukhus  eller  inom  äldreomsorgen  vid  en mellanstor  svensk    stad. 

Det drogs ingen avgränsning över hur länge man arbetat inom sitt yrke eller vilken 

anställningsform  man  hade. Det delades  ut  180 enkäter  varav  90 enkäter  distribuerades 

ut på tre olika avdelningar på ett sjukhus i en mellanstor svensk stad och resterande 90 

distribuerades ut på tre olika äldreomsorger belägna i samma stad som sjukhuset. Av de 

enkäter som distribuerades ut var det totalt 101 enkäter som besvarades, vilket gav en 

svarsfrekvens på 56 %. Följande tabell (Tabell 1) visar hur uppdelningen av 

yrkestitel/utbildning såg ut på respektive  verksamhet.  Bortfall  under  studien  är de 

ickesvar  på antigen  enskilda  frågor  eller  en hel  enkät. 
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Tabell 1. Antalet undersköterskor och sjuksköterskor på respektive verksamhet 

(äldreboende  eller  sjukhus). 

 
 

 Äldreboende Sjukhus 

Undersköterska 

Sjuksköterska 

Summa 

24 
 

22 

 

46 

25 
 

30 

 

55 

 

 

 

Material/Mätinstrument 

Enkäten distribuerades ut i pappersformat och bestod av ett missivbrev (se bilaga 1), en 

demografisk del (t.ex. kön och ålder; se bilaga 2) och påståenden som mätte inre 

arbetsmotivation baserad på en svensk  översättning  av enkäten Basic  Need Satisfaction  

at Work Scale (BNS; se bilaga 3) (Eriksson, 2012). BNS mäter inre  arbetsmotivation 

utifrån Self Determination Theory genom att ställa  påståenden  angående  behoven 

autonomi,  samhörighet  och kompetens.  Sju påstående  berörde behovet  autonomi 

(frågorna 1,5,8,11,13,17,20), och åtta påståenden om samhörighet (frågorna 

2,6,7,9,15,16,18,21) och sex påståenden  om kompetens  (frågorna  3,4,10,12,14,19). 

Svarsalternativen  var  uppstä lllda  i en sjugradig  likterskala   där 1 betecknade  ”stämmer 

inte  a llls”  och 7 betecknade  ”stämmer  precis”  (se bilaga  3). Uppskattad  tid  för  att 

besvara  enkäten  var beräknad  på 10 minuter.  Varje enkät var kodad genom  en 

beteckning i vänstra hörn för  att underlätta  hanteringen  av vilka  enkäter  som var 

besvarade av personal på ålderdomshem och personal på sjukhuset (A=Ålderdomshems 

och S=Sjukhus). 

 

Tillvägagångssätt 

Innan insamling  av materialet  utfördes  ett bekvämlighetsurval  av respondenter,  vilka 

var anställda inom vården som undersökningsgrupp. Därefter togs första kontakt med 

avdelningscheferna via mejl och gemensamt beslutades om tid och möte när det var 

lämpligast att lämna enkäterna. Avdelningscheferna fick även information om att 

deltagandet var frivilligt och allt material behandlas konfidentiellt, samt att deras 

avdelningar   inte  skulle   nämnas  under  uppsatsens  gång.  Avdelningscheferna  fick 
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ansvaret att distribuera ut enkäter på lämpligt vis. För var enkät medföljde ett kuvert, 

respondenten fick instruktioner om att besvara enkäten och sedan lägga i den ifyllda  

enkäten i kuvertet. Kuverten lämnades sedan till avdelningschefen. Efter cirka en vecka 

inhämtades   alla  enkäter  upp på respektive  avdelning. 

 
 

Design och dataanalys 

Föreliggande kvantitativa enkätstudie använde sig utav en mellanpersonsdesign med två 

oberoende variabler: verksamhet (sjukhus  eller  äldreboende)  och utbildning 

(undersköterska eller sjuksköterska). Beroendemåttet var inre arbetsmotivationen som 

bestod av de tre underkategorierna autonomi, samhörighet och kompetens. I enkäten 

återfanns   nio  påståenden  med  negativ  formulering  som vändes  före analysen  till  att ha 

en positiv riktning (till exempel ”jag behärskar inte riktigt mitt  jobb” vändes  ti lll      ”jag  

behärskar  mitt  jobb”),  på så vis  hade alla  påståenden  likvärdig  riktning. 

Data analyserade med hjälp av statistikprogrammet Statistical  Package for  

the  Social  Sciences  (SPSS). Eftersom  den inre  arbetsmotivationen  undersöktes  utifrån 

två oberoende variablar och tre beroende variablar analysera data genom en multivariat 

variansanalys   (MANOVA).  Kravet för  att en skillnad   skulle  anses  signifikant   sattes  vid 

p < .05 (5%). 

 

Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska  överväganden  som togs  för studien,  var dels  att utforma  ett 

missivbrev, varpå det tydligt stod att respondenten hade självbestämmande genom att 

individen kunde när som helst välja att avsluta att besvara enkäten om individen ville. 

Missivbrevet informerade också om syfte med enkäten och vad det innebar att delta. Ett 

forskningsetiska  övervägande   togs också gällande   konfidentiallitetskravet,  vilket 

innebar att alla respondenters svar skulle behandlas konfidentiellt och att det insamlade 

materialet skulle hanteras på ett säkert sätt. Utöver dessa överväganden hanterades 

pappersenkäterna säkert, författarna lämnade och hämtade enkäterna hos den ansvarige 

avdelningschefen. Med en enkätundersökning anser författarna att respondenterna kan 

känna  sig  trygga  i sina  svar  då de är anonyma. 

 

Resultat 
Föreliggande enkätstudie har undersökt om vård- och omsorgspersonal skiljer sig åt vad 

gäller  inre  arbetsmotivation  beroende  på vilken   verksamhet  (sjukhus   och äldreboende) 
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och utbildning (undersköterska och sjuksköterska) den anställda har. Inre 

arbetsmotivationen analyserades utifrån tre underkategorier, autonomi, kompetens och 

samhörighet med hjälp av en multivariat analys (MANOVA). Medelvärde och 

standardavvikelser för respektive underkategori av inre arbetsmotivation fördelat på 

verksamhet  och utbildning  återfinns   i tabell  2. 

 

Tabell 2. Medelvärde (M) och standardavvikelse (s) för samtliga underkategorier inklusive 

oberoendevariablerna  verksamhet och yrkesutbildning    (n=101). 

 
 

 
Äldreboende 

    
Sjukhus 

 

Beroendemått Undersköterskor  Sjuksköterskor Undersköterskor Sjuksköterskor 

 M S  M s M s M s 

Autonomi 4.75 

5.75 

5.54 

(0.94) 

(0.98) 

(0.84) 

4.89 

5.98 

5.64 

(0.79) 

(0.68) 

(0.66) 

4.62 

6.10 

6.01 

(0.81) 

(0.66) 

(0.72) 

4.61 

6.04 

5.99 

(0.82) 

(0.61) 

(0.59) 

Samhörighet 

Kompetens 

 

 

Genom att granska det totala medelvärdet  för  de tre beroendemåtten  (autonomi, 

samhörighet och kompetens) skattar sjukhus (M = 5.56) något högre  än respondenterna 

inom  äldreboenden  (M=5.42) vilket  visar  att respondenterna  inom  sjukhus  generellt   har 

en högre inre arbetsmotivation. Inom den oberoende variabeln utbildning skattar 

sjuksköterskor (M=5.52) något högre än undersköterskor (M=5.46). Den multivariata 

analysen visade  att det fanns  en signifikant  skillnad  i den inre  arbetsmotivationen  

beroende på verksamhet, Λ = .89, F(3.95) = 5.39, p = .002, η2
p = .14, men inte  beroende 

på utbildning  Λ = 1.00, F(3.95) = 0.12, p = .949, η2
p ≤ .01. Det kunde  inte  he lller 

återfinnas något signifikant interaktion  mellan  de två  oberoende variablerna, F(3.95) = 

3.19, p = .812,  η2
p = .01. 

 
 

Autonomi 

Respondenterna   som arbetade inom  äldreboenden  (M=4.83) skattade något 

högre på frågorna som mätte autonomi jämfört  med de som arbetade på sjukhuset 

(M=4.62), samt att de som var sjuksköterskor (M=4.75) skattade något högre än de som 

var undersköterskor  (M=4.69) oavsett  verksamhet.   Den univariata   analysen  visade  dock 
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att dessa medelvärdesskillnader  inte  gav upphov  till  någon  huvudeffekt  av  verksamhet, 

F(1.97) = 1.50, p = .223, η2
p = .02, eller  av utbildning,   F(1.97) = 0.15, p = .698, η2

p = 

.002, samt  att det inte  var någon  signifikant  interaktion  mellan  de två  faktorerna, 

F(1.97) = 0.19, p = .661, η2
p = .002. 

 

 
Samhörighet 
Beroendemåttet  samhörighet  skilde  sig något  beroende  på verksamhet   då 

respondenterna på äldreboende (M=5.87) skattade något lägre på dessa frågor än de som 

arbetade inom  sjukhuset   (M=6.07). Det återfanns  även  en skillnad   gällande   utbildning  

då undersköterskor (M=5.93) skattade något lägre  än de som var  sjuksköterskor  (M = 

6,02) oavsett  verksamhet.  Dock visade  den univariata   analysen  inte  på någon  

huvudeffekt  av verksamhet, F(1.97) = 1.87, p = .175,  η2
p = .02, eller  av utbildning 

F(3.97) = 0.34, p = .560, η2
p = .004. Det kunde inte heller återfinnas någon signifikant 

interaktion  mellan  de två  faktorerna  F(0.319) = 0.97, p = .328, η2
p = .010. 

 

Kompetens 

De respondenter som arbetade på sjukhuset (M=6.00) skattade något högre på de frågor 

rörande kompetens  än de respondenter  som arbetade inom  äldreboende  (M=5.60) samt 

att de som hade sjuksköterskeutbildning (M=5.82) skattade något högre än de som hade 

undersköterskeutbildning (M=5.79) detta oavsett verksamhet. Den univariata analysen 

visade på en signifikant huvudeffekt  av verksamhet  gällande  kompetensen  F(8.97) =  

8.31, p = .005, η2
p = .08 men  inte  av utbildning,   F(1.97) = 0.73, p = .787,  η2

p = .001. 

Det var heller inte någon interaktion  mellan  de två  faktorerna,  F(1.97) = 0.16, p = .690, 

η2
p = .002. 

 
Diskussion 

Resultatdiskussion 

Föreliggande studies syfte var att undersöka om det fanns någon skillnad i inre 

arbetsmotivationen beroende på vilken verksamhet, ålderdomshem eller sjukhus, 

respondenterna var verksamma i och vilken yrkesutbildning, undersköterska- eller 

sjuksköterskeutbildning, respondenterna hade. Resultatet visade att respondenterna på 

sjukhuset upplevde högre inre arbetsmotivation jämfört med respondenterna inom 

äldreomsorgen,   vilket   framträdde  genom  att sjukhuspersonalen  skattade högre på 
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påståendena som mätte behovet kompetens. Däremot var det ingen skillnad i den 

upplevda  inre  arbetsmotivationen  mellan   undersköterskor  och sjuksköterskor. 
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Med behovet kompetens menas att människor är i behov av utmanas med 

komplexa uppgifter, sträva efter uppsatta mål och erhålla möjligheter till att utvecklas 

ytterligare   i sin  upplevda  kompetens  för  att kunna  upprätthålla   en form  av inre 

motivation (Ryan & Deci, 2000). Huvudresultatet i föreliggande studie  överensstämmer 

med tidigare  forskning  som visat  att högre  inre  motivation  korrelerar  med hög  

självskattad kompetens  (Toode et al., 2014; Koivula  et al., 1998). Den skillnad   som  

gjorts i föreliggande studie mellan verksamheterna sjukhus  och ålderdomshem  är vilken 

slags vård som normalt ges till patienter alternativt brukare. Sjukhusen bistår i stor 

utsträckning  med  medicinsk   sjukvård  till  patienter  som primärvården  inte  kan bistå   

med, medan ålderdomshemmen  i större  utsträckning  förmedlar  omvårdnad  och omsorg 

till  äldre.  En tänkbar  förklaring  till  skillnaden  i upplevd  arbetsmotivationen  mellan de 

två  verksamheterna   kan vara  att arbetsuppgifterna  och den slags  vård som utförs  på 

sjukhus ger större utlopp för upplevd yrkesskicklighet  och känslan  av kompetens  än vad  

det gör på ålderdomshem. På sjukhuset får personalen utföra arbetsuppgifter som mer 

motsvarar innehållet i deras utbilning. Detta kan förslagvis  vara  ett område  för 

äldreboendena att fokusera på, att få sin personal känna en större variation i 

arbetsuppgifterna, vilket har  visat  sig  ha en positiv  inverkan  på den inre  

arbetsmotivationen  (Laamanen  et al.,  1999). 

Tidigare  forskning  har visat  att hög grad  av arbetsmotivation  hos  vård- 

och omsorgspersonal, ökar patientsäkerheten och vårdkvalitén (Alhassan  et al., 2013; 

Gaki et al., 2013; Janssen et al., 1999; Moody & Pesut., 2006), vilket  är ett starkt 

argument   för  vård-  och omsorgsverksamheten  att kartlägga   personalens 

arbetsmotivation och göra allt de kan för att främja den. Äldreomsorgen är framförallt i 

behov av detta. Sveriges befolkning  lever  allt  längre  och fler  människor  är i behov av  

vård och omsorg än tidigare. Den höga arbetsbelastningen för personal inom vård och 

omsorg har lett till att den yrkesgruppen har den högsta rapporterade frånvaron av alla 

yrkesgrupper inom den offentliga sektorn (Engström, Ljunggren, Lindqvist & Carlsson, 

2006). Hög arbetsbelastning kan ha negativt effekt  på arbetsmotivationen  (Dieleman  et  

al., 2003). 

Till skillnad från tidigare studier som har visat  att längre  och svårare  

utbildning leder  till  bland  annat  högre  inre  arbetsmotivation,  fann  föreliggande studie 

ingen skillnad beroende  på vilken  utbildning  man hade  (Eskildsen  et al., 2004; Robie  et 

al.,  1998). Detta  kan bero på att utbildningarna  för att bli  undersköterska  och 
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sjuksköterska är för lika  vad gäller  längd  och svårighetsgrad,  då utbildningslängden 

normalt sett bara skiljer sig med ett år. Allmänt brukar undersköterskas  fullständiga 

utbildning likställas med 1.5 år av sjuksköterskeprogrammet. Hade det istället gjort en 

jämförelse mellan till  exempel  sjuksköterskor  och läkare  är det möjligt  att det hade varit 

en större skillnad i upplevd inre arbetsmotivation mellan dessa två professioner. Detta 

eftersom dessa två utbildningar skiljer sig mer i både längd och i innehåll än vad 

undersköterskors  och sjuksköterskors  gör. 

I föreliggande studie skattade personal, oavsett verksamhet och 

yrkesutbildning, högst på påståenden om samhörighet. Samhörighet karaktäriseras i ett 

arbetssammanhang av relationer  och gemenskap  med  arbetskollegorna  och patienter 

(Ryan & Deci, 2000). Enligt  Gagne  & Deci (2005) är dock samhörighet  det behov som 

har minst påverkan  på den inre  motivationen. Behovet  samhörighets faktiska  betydelse 

som motivationsfaktor  har kritiserats, eftersom  tidigare  studier  har visat  att människor  

som arbetade ensamma också var motiverade, så länge aktiviteterna upplevdes som 

intressanta   för  utövaren  (Vallerand   et al.,  1992). Men precis  som tidigare   studie 

upplevde vård- och omsorgspersonal i föreliggande studie att de hade goda hade 

arbetsrelationer och fungerande samarbete med kollegorna, vilket har lyfts  fram  som en 

viktig   motivationsfaktor  (Gaki  et al.,  2013; Peters et al., 2010). 

Tidigare forskning  har framfört  att vård  och omsorgspersonal  motiveras  i 

hög utsträckning  av känslan  att deras yrke är av meningsfull  betydelse  för  dem och  

andra (Hertting et al, 2004; Kudo et al., 2011; Ozturk et al., 2006; Secrest et al., 2005). 

Känslan av ett meningsfullt yrke skulle kunna förknippas med de ovan nämnda behoven 

samhörighet   och kompetens.  Dels  genom  att personalen  värdesätter  att inneha  

kompetens som ger dem möjlighet att vårda  och rädda liv,  vilket  kan skapa en känsla  av 

att deras arbete är meningsfullt, samt att hög upplevd samhörighet mellan kollegor kan  

bidrar till en meningsfullhet  i en social  kontext.  Det vill  säga man  känner  att man  har 

goda och meningsfyllda relationer med sina kollegor,  att man känner  att man  är 

betydelsefull  i det sociala  sammanhang  man verkar  i. 

Behovet autonomi berör den upplevda känslan av att kunna påverka sina 

handlingar samt  upplevelsen  av frihet,  självständighet  och självbestämmande  (Ryan  & 

Deci, 2000). Av de tre behoven som SDT beskriver är det behovet autonomi som tros ha 

mest påverkan på den inre arbetsmotivationen.  Autonomi  antas  bidra mer  till  den högre 

inre arbetsmotivation än vad behoven kompetens och samhörighet gör (Gagne & Deci, 

2005). I föreliggande   studie  var det dock behovet  autonomi  som fick  lägst  skattat 
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medelvärde beträffande verksamhet och yrkesutbildning.  Personal  på äldreboendena 

skattade dock något högre än personal på sjukhuset. En skillnad som noterats mellan 

undersköterskor och sjuksköterskor och deras inre arbetsmotivationsfaktorer, är just om 

upplevd självständighet i arbetet. Ju högre självständighet  en sjuksköterska  upplever  sig 

ha, speciellt   i beslutsfattande   scenario,  desto mer  ökar den inre  arbetsmotivationen. 

Undersköterskors inre arbetsmotivation korrelerar  också med  självständighet  men inte  i  

lika hög grad som för sjuksköterskor, det vill säga graden av självständighet  har  större 

positiv påverkan på sjuksköterskors inre arbetsmotivation  (Janssen  et al.,  1999; Kudo et 

al.,  2011). Denna  skillnad   mellan   sjuksköterskor  och undersköterskor   vad  gäller 

autonomi var inget som framkom i denna studie. Tänktbart  är att både yrkesgrupperna 

arbetar med människor, och måste hela tiden anpassa sitt  arbete efter  patientens  och 

brukarens tillstånd. Det är patients hälsotillstånd som till  exempel  avgör  när medicin  bör 

ges. Arbetet styrs med andra ord av andras behov och inte de egna  och självständigheten 

kan upplevas som mindre  påtagligt  på grund  av detta och då i samma  utsträckning  för 

både undersköterskor  och sjuksköterskor. 

Föreliggande studie kunde inte finna någon signifikant skillnad gällande 

autonomi och samhörighet, vilket kan bero på några faktorer, dels av den lägre 

svarsfrekvensen (56%) och att ett äldreboende endast vart verksamt i två månader när 

undersökningen och enkäterna delades ut. Vilket kan ha haft en inverkan  på den  

upplevda samhörigheten då personalen inte hunnit utveckla  lika  nära relationer  till 

varandra som de eventuellt skulle haft om de arbetat med varandra  under  en längre 

period. Bristen på en signifikant skillnad inom autonomi kan bero på vilken chef eller 

ledning som personalen har kan de inre motivationsfaktorerna och de olika  behoven  

skilja sig åt eftersom varje organisation och ledning har  olika  ledarstilar  och väljer  

vad/var  de vill  lägga  deras resurser. 

Något som kan haft betydelse i studien kan vara överenskommelsen om 

utdelningen av enkäterna, då detta skedde utan vår kontroll.  De berörda  

avdelningscheferna hanterade distributionen av enkäterna  till  respondenterna,  vilket  inte  

har kunnat kontrolleras på hur och när enkäterna delades ut. Hade direktkontakt med 

respondenterna skett under  tiden  de svarade kan det även ha medfött  en negativ  

inställning,   till  exempel  att personalen  känner  sig  tvingade   till  att delta  i studien.  Det 

kan också ha gett personalen mer press till  att besvara den om det fanns  en avsatt  tid  för  

att besvara enkäten. Detta kan ha  varit  en bidragande  anledning  till  att det skiljde  sig  

något  i antal  respondenter  som besvarade  enkäten  i de olika grupperna. 
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Förslag  till vidare  forskning 

Forskning kring frågor som rör motivation  inom  vård  och omsorg  har tidigare  varit 

sparsam (Alhassan et al,  2013; Moody & Pesut, 2006; Toode, 2015). Detta  trots den 

vitala vikten av en bra vård och omsorg för det svenska samhället och dess medborgare. 

Föreliggandes studies resultat visar att det finns ett behov att fortsätta undersöka 

motivationsfaktorer  för  personalen  inom  vård  och omsorg.  Ett förslag  till  vidare 

forskning är att arbeta vidare med att kartlägga  de inre  motivationsfaktorerna  för  vård-  

och omsorgspersonal genom  att tydliggöra  dessa, förslagsvis  genom  en kvalitativ  ansats 

då det ger möjligheten till att dyka djupare  i motivationsfaktorerna.  I sökandet efter 

tidigare   forskning  om ålderdomshem  och inre  motivationsfaktorer  återfanns   det ytters  

lite sådan, ett förslag till vidare forskning är att titta närmare  på denna  verksamhet  och 

forska specifikt på ålderdomshemspersonals motivationsfaktorer eftersom i föreliggande 

studie  var  det den gruppen  som skattade  lägst  i den inre arbetsmotivationen. 

 

Resultatets praktiska relevans 

Föreliggande studie utfördes i en mellanstor kommun i Sverige hos vård och 

omsorgsanställda på ett sjukhus och inom  ett flertal  äldreboende.  Personalen  inom 

sjukhus skattade generellt  något  högre  gällande  den inre  arbetsmotivationen  än 

personalen inom äldreboende. Organisationerna borde med fördel få insikt om i vilka 

underkategorier av inre arbetsmotivation (autonomi, samhörighet och kompetens) som 

personalen skattar högt respektive låg på för att kunna veta var de behöver lägga deras 

resurser. Då personal inom sjukhus upplever en högre  grad av kompetens  än personal 

inom äldreboende borde fokus ligga på att kompetensförsörja, till exempel genom 

utbildningar,  föreläsningar,  workshops med  mera  för personalen  på  äldreboenden. 

Studier slår fast att vård- och omsorgspersonal har uppfattat utbildningsmöjligheter som 

viktiga motivationsfaktorer och sjuksköterskor som har fått utbildning  i form  av 

handledning har påträffats vara mer inre motiverade än de som inte  har  (Toode et al., 

2015b). Vid en ökad inre arbetsmotivation  ger  det en minskad  risk  för  brister  i 

vårdkvalitet  vilket   leder  till  en bättre sjukvård. 
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Hej! 

Våra namn är Elin och Rebecca och vi läser sista terminen på Personal- och 

arbetslivsprogrammet  på Gävle  Högskola  och skriver  just  nu vår  examensuppsats. 

I och med vårt examensarbete undrar vi om du skulle vilja vara med i en undersökning 

angående  arbetsmotivation? 

Vi vill undersöka om det finns en skillnad gällande  arbetsmotivation  hos de som arbetar 

inom  vård och omsorg. 

Undersökningen går ut på att besvara en enkät bestående av 21 olika påstående med 1-7 

olika  svarsalternativ.  Enkäten  beräknas  ta cirka  10 minuter  att besvara.  När du har 

besvarat enkäten ska du lägga  i den i medföljande kuvert  och lämna  den till  oss eller  till 

din närmsta chef. Enkätsvaren kommer att behandlas  konfidentiellt  och enkätsvaren  

kommer enbart att användas till denna studie. Resultatet  kommer  att presenteras  på 

gruppnivå och inga enskilda resultat från någon individ kommer att redovisas. Du som 

deltagare  kommer  vara  helt  anonym  och ditt  deltagande  är helt  frivilligt.   Du kan välja  

att avbryta  din medverkan  när du  vill. 

Vid eventuella frågor  eller  funderingar  tveka  inte  på att höra av dig  till  oss. Du når oss 

på telefon  eller  mejl  via  följande: 

 

Rebecca Lindqvist 

Telefon:  072 726 51 22 

rebecca.lindqvist@hotmail.se 
 

 

Elin  Ström 

Telefon: 070 091 51 46 

elinstrom_@hotmail.com 

 

Handledare: Niklas Hallin 

Telefon:  070 485 02 49 

Tack på förhand  för  din tid  och ditt  deltagande! 
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Vilken yrkestitel har du? 
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Vilken   typ av anställning  har du? 
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Fast anställd  
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