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Förord
I den här rapporten redogörs för hur medarbetare inom äldreomsorgen i Linköpings
kommun upplever sitt arbetsklimat, stödet från kollegor och chefer och hur detta kan
kopplas till deras arbetsmotivation samt upplevda produktivitet och kvalitet i de
arbetsteam de jobbat i. Jag vill tacka Henrik Kock för det stöd han har visat under
projektets gång, Ulla-Britt Möller vid Linköpings kommun för att hon gav mig möjlighet
att nå äldreomsorgen, Gunilla Fryklud för hennes assistens vid datainsamlingen, samt alla
medarbetare som deltagit i studien.
Montreal, 2011-09-05
Tomas Jungert

Innehållsförteckning
1

Introduktion .................................................................................................................................... 1

2

Teori................................................................................................................................................. 2

3

2.1

Autonom arbetsmotivation ...................................................................................................... 2

2.2

Arbetsklimatets betydelse ........................................................................................................ 3

2.3

En integrerad modell ................................................................................................................ 4

Äldreomsorgen i Linköpings kommun ............................................................................................. 7
3.1

Hemtjänsten ............................................................................................................................. 7

3.2

Vårdboende .............................................................................................................................. 7

4

Metod .............................................................................................................................................. 8

5

Resultat.......................................................................................................................................... 10
5.1

Ett positivt arbetsklimat.......................................................................................................... 10

5.2

Hög autonom arbetsmotivation ............................................................................................. 11

5.3

Starka samband mellan olika former av stöd ......................................................................... 12

5.4

Förklaringar till arbetsmotivation samt upplevd produktivitet och kvalitet .......................... 13

6

Diskussion ...................................................................................................................................... 16

7

Referenser ..................................................................................................................................... 20

1

Introduktion

Syftet med denna rapport är att undersöka personal inom äldreomsorgen i Linköpings
kommun. Undersökningen fokuserar på hur medarbetarna upplever sitt arbetsklimat,
stödet från kollegor och chefer och hur detta kan kopplas till deras arbetsmotivation samt
upplevda produktivitet och kvalitet i de arbetsteam de jobbat i. Ökad arbetsmotivation i
organisationer är viktigt för välbefinnande och kan på sikt bidra till ökad tillväxt och
mänsklig utveckling i samhället i stort.
För att undersöka personalen har data samlats in via ett frågeformulär från ganska stort
antal av de enheter som utgör äldreomsorgen i Linköpings kommun. Projektets
frågeställningar är följande:
1. Hur upplever medarbetarna arbetsklimatet, arbetsmotivationen, stödet från chefer
och kollegor, samt produktiviteten och kvaliteten i arbetsteamen?
2. Finns det någon skillnad mellan hur manliga och kvinnliga medarbetare, samt
mellan hur tillsvidareanställda och vikarier upplever arbetsklimatet,
arbetsmotivation samt stöd från chefer och kollegor?
3. Hur kan psykologiskt klimat samt medarbetares och chefers beteende
(stödjande/kontrollerande) påverka den inre autonoma motivationen samt
upplevd produktivitet och kvalitet i arbetsteamet?
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Teori

Forskning som denna rapport bygger på integrera idéer från tre stora teorier;
självbestämmande teorin (Self Determination Theory) och teorin om den terapeutiska
alliansen. Alla dessa teorier är integrerade i modell som jag har utvecklat tillsammans med
forskare vid universitet i Montreal, Kanada. Den försöker klargöra vilka sociala beteenden
som ligger bakom skapandet av autonomi-stödjande interpersonella klimatet och kan
hjälpa oss att förstå de processer som i det psykologiska klimatet bidrar till positiva
resultat.
Denna modell är mycket generell och skulle mycket väl utan svårighet kunna tillämpas till
flera olika kontexter, som i en terapeutisk kontext (den interpersonella relationen mellan
terapeut och klient), en skolkontext (den interpersonella relationen mellan lärare och elev)
eller en familjekontext (den interpersonella relationen mellan förälder och barn). I den här
studien tillämpas den i en organisatorisk kontext och belyser de interpersonella
relationerna mellan kollegor och mellan chefer och kollegor. Den klargör de processer
som sammankopplar stöd för autonomi, kompetens, samt relationer med en autonom
arbetsmotivation som är självreglerad och resultat som exempelvis verklig eller upplevd
produktivitet och kvalitet i ett arbetsteam.

2.1

Autonom arbetsmotivation

Teorin om självbeslutsamhet – Self-Determination Theory (SDT: Deci & Ryan, 1991,
Ryan & Deci, 2000) är en bred teori om mänsklig motivation som har tillämpats på ett
brett spektrum av fenomen. I SDT uppnås inre, självreglerad motivation, effektiv
självreglering, och optimalt välbefinnande när individer kan tillfredsställa sina behov av
autonomi (självständighet), kompetens och att kunna relatera till andra människor.
Människor motiveras till att utföra handlingar av en rad olika faktorer. Dessa faktorer kan
vara allt från att vi tycker att något är roligt eller spännande, eller att vi tror att andra i vår
omgivning kan tänkas reagera på olika sätt, till att vi förväntar oss en belöning av något
slag (Ryan & Deci, 2000). Ett centralt begrepp i SDT är inre, självständig motivation.
Individer anses vara inre och självständigt motiverade när de upplever sig fritt kunna välja
sina mål. Däremot är motsatsen till en inre och självständig motivation, vilket i teorin
kallas kontrollerad motivation, eller yttre reglerad motivation, något som återspeglar
interna krav (t.ex., skuld) eller externt tryck (t.ex. krav från chefer, föräldrar eller lärare)
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(Koestner et al, 2006). Extern reglering av beteenden kan internaliseras och yttre
motivation på så sätt kan bli självbestämd (Reeve et al, 2004). I SDT har därför
motivationsbegreppet delats upp i olika grader av självbestämmande (i hur stor
utsträckning en individ gör något till följd av egen vilja eller om det är en följd av yttre
omständigheter och belöningar). Graden av självreglering stiger successivt från extern
reglering, där motivationen är en följd av yttre faktorer (ex. lön), via infogad reglering, där
motivationen kommer från viljan att leva upp till andras förväntningar, undvika skuldkänslor
och bekräfta sig själv, identifierad reglering, där individen identifierar sig med vad regleringen
står för och tar till sig den som sin egen (ex. om arbetsuppgiften ses som meningsfull), till
inre, självständig motivation, här kallad autonom motivation, där en uppgift utförs för att
individen tycker om den och finner den rolig.
Autonom motivation är förknippad med större uthållighet vid svårighet, bättre lärande,
bättre prestationsförmåga och mer effektiv coping (Ryan & Deci, 2000). Denna autonoma
motivation bestäms delvis av personlighetsdrag (Powers, Koestner & Zuroff, 2007). Men
det finns också miljömässiga faktorer för upplevelsen av autonomi (Koestner et al., 1984).
Autonom motivation underlättas för en person om denne ges möjlighet till självständiga
och meningsfulla val, när personens känslor och perspektiv erkänns och när man avstår
från att försöka kontrollera eller på olika sätt pressa en person att utföra uppgifter
(Mageau & Vallerand, 2003).

2.2

Arbetsklimatets betydelse

Forskning inom klinisk psykologi (psykologi som bland annat handlar om olika
terapiformer) har visat hur viktigt det känslomässiga bandet mellan klienten och terapeut
(Martin, Garske, & Davis, 2000). Inom terapisammanhang kallas detta känslomässiga
band för allians, men det fenomenet är också viktigt inom många andra kontexter, såsom
mellan en lärare och en elev och mellan en chef och dess medarbetare. Det finns både en
emotionell och en kognitiv komponent i dessa band. Om detta band är av positiv natur
kan man säga att det finns ett positivt upplevt interpersonellt klimat. Ett resultat av ett
positivt upplevt interpersonellt klimat är ett positivt arbetsklimat (Deci, Ryan, & Gagné, et
al., 2001), som har kopplats till bättre resultat, såsom ökad arbetsrelaterad prestation och
välbefinnande. Således har både det interpersonella klimatet och den inre,
självbestämmande motivationen kunnat förutsäga ett positivt resultat i olika sammanhang.
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I den här studien skulle man även kunna kalla det interpersonella klimatet för ett
psykologiskt klimat (Kopelman, Brief, och Guzzo, 1990; Parker et al., 2003). I det
psykologiska klimatet fokuseras i vilken utsträckning medarbetarna upplever att klimatet
ger stöd åt deras självständighet, känsla av att vara kompetenta och möjligheter till att
knyta an till andra medarbetare och skapa bra relationer.

2.3

En integrerad modell

Den integrerade modellen (se Figur 1, s. 10) behandlar frågan om hur de två delar
(motivation och allians/klimat) är relaterade. Dessutom har flera studier undersökt hur
föräldrar, lärare och chefer kan påverka motivationen för barn, studenter och anställda
genom att stödja deras känsla av kompetens och autonomi. Forskning baserad på SDT
(Deci & Ryan, 1985, 2000) har visat att motivationen påverkas av den sociala miljön och
också leder till goda resultat. Men få, om några studier har undersökt hur mycket kollegor
bidrar till den autonoma motivationen hos deltagarna i en arbetsgrupp. Hur en
medarbetare upplever att dennes kollegor är stödjande eller styrande kan ha en stor
inverkan på den autonoma arbetsmotivationen hos medarbetare, även om inga SDT
studie så här långt har tagit upp hur sådana faktorer påverkar det autonoma motivation.
Således är dessa aspekter integreras i modellen.
Det skulle vara bra av både teoretiska och praktiska skäl att kunna besvara frågan: "Vilka
typer av interpersonella beteenden främjar bildandet av ett positivt upplevt psykologiskt
klimat, hög grad av autonom motivation och bra produktivitet och kvalitet?". I synnerhet
om svaret på frågan skulle vara så generellt att det skulle kunna tillämpas i flera
sammanhang. Enligt forskning om interpersonellt circumplex verkar det som om viktiga
aspekter av socialt beteende kan sammanfattas i termer av två dimensioner;
självständighet/kontroll och kritik/omtanke. Forskare har enats om att den ena axeln som
kännetecknas av värme, omtanke eller tillhörighet. Forskare har däremot skiftat i sin syn
på den andra axeln, men har oftast fokuserat på frågor om mellanmänsklig kontroll. I
denna rapport utgår jag från Humphrey och Benjamin (1986) som fokuserat på olika
aspekter av kontroll. Den ena änden av axeln innehar beteenden som går ut på att
kontrollera eller styra andra personer och den andra änden av axeln har beteenden som
går ut på att "befria" eller stödja andra personers frihet och självständighet. Benjamin
beskriver beteenden som är både omtänksamma och emancipatoriska som "bekräftar"
den andre, vilket kan sägas motsvara stöd till självständighet.
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Den integrativa modellen (Figur 1) bygger på alliansbegreppet och interpersonell
circumplex. Modellen visar vad som kan skapa eller utveckla autonom motivation samt de
positiva konsekvenserna av detta. Modellen gör det också möjligt att på ett praktiskt plan
tillämpa dessa teorier så att medarbetare och chefer på bästa sätt kan bidra till att deras
medarbetare får en hög nivå av autonom motivation.

Helper’s and
Peers’
Mancipatory
Behavior

Helper’s and
Peers’ Warm
Behavior

Helper’s and
Peers’
Controlling
Behavior

Helper’s and
Peers’ Critical
Behavior

Helpee´s
Personality

Positive
Interpersonal
Climate

Autonomous
Motivation and
Self-efficacy

Internalized
Cognitive
Change

Adherence

Positive
Outcome

Figur 1. Integrativ modell av vad som hjälper till att skapa autonom motivation samt dess
konsekvenser

Denna modell tyder på att, utöver en människas personlighet, är ett positivt psykologiskt
klimat en viktig förutsättning för att skapa autonom motivation. De sociala beteenden
som har störst betydelse för att bidra till ett gynnsamt interpersonellt och psykologiskt
klimat innefattar de fyra poler som utvecklats i forskningen om interpersonell circumplex:
hög självständighet, mycket värme, liten grad av kritik, och liten grad av kontroll.
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Emancipatoriska beteenden inkluderar pedagogisk skicklighet eller kunskap för att kunna
ge relevant information och meningsfulla argument, vilket ger medarbetaren
valmöjligheter och hjälper denne att göra självständiga och väl grundade val. Ett sådant
beteende erkänner också medarbetarens personliga mål, känslor, attityder och
övertygelser.
Modellen förutsätter två vägar, en med beteendemässiga processer (omtanke) och en med
kognitiva processer. De kognitiva processerna avser främst att ny kunskap eller nya
uppfattningar som upplevs stämma överens med jaget också integrerat med jaget.
Exempel på sådana uppfattningar kan vara föreställningar om ett företags värderingar och
långsiktiga mål. Skillnaden mellan ytlig förändring och internaliserad förändring fångas
upp av kontraster, "Företaget har genomfört ett program för kvalitetssäkring" kontra "Jag
har gjort ett åtagande till mig själv att göra det bästa arbetet jag kan." Enligt SDT borde
autonomt (självständigt) motiverade medarbetare bättre kunna internalisera ny
information, nya färdigheter och värderingar, samt att hålla sig till målet att förändras.
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Äldreomsorgen i Linköpings kommun

Linköpings kommunala äldreomsorg är ett kommunalt alternativ utan vinstintresse. Deras
målsättning är att Linköpingsborna ska tycka att de har den bästa äldreomsorgen! Totalt
finns det ca 700 medarbetare som arbetar inom äldreomsorgen och är placerade vid ca 30
olika ställen inom kommunen. Det finns en enhetschef som ansvarar för sina medarbetare
vid antingen en eller flera placeringar, samt två verksamhetschefer som ansvarar för
samtliga placeringar.
Linköpings kommunala äldreomsorg erbjuder sina vårdtagare bland annat hemtjänst för
de vårdtagare som ännu kan bo hemma, hemsjukvård, vårdboende för dem som inte
längre kan bo kvar hemma, korttids- och växelvård och dagverksamhet för gemenskap,
aktivitet och träning. Linköpings kommun betonar att medarbetarna är viktiga för att
vårdtagarna ska känna sig trygga och att de dagligen arbetar med att utveckla
verksamhetens kvalitet. Äldreomsorgen är indelad i två huvudverksamheter; hemtjänst
och vårdboende.

3.1

Hemtjänsten

Hemtjänst finns för de vårdtagare som behöver hjälp och stöd i hemmet, med
målsättningen att de ska kunna bo kvar hemma, må så bra som möjligt och få ett lättare
liv. Hemtjänsten har medarbetare som är placerade vid ca 13 platser inom kommunen och
bedriver sin verksamhet utifrån dessa platser med tjänster som personlig omvårdnad,
städning, tvätt och inköp, promenader, måltider i servicehusets restaurang, trygghetslarm
och social gemenskap.

3.2

Vårdboende

Vårdboende ger äldreomsorg för de vårdtagare som behöver mer hjälp än vad de kan få
hemma. Hjälpen erbjuds dygnet vid nära tio olika placeringar inom Linköpings kommun.
Vårdboende erbjuder sina vårdtagare bland annat en kontaktman, måltider i god
gemenskap, aktiviteter i grupp eller enskilt och möjlighet att påverka genom bland annat
enhetsråd.
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Metod

Deltagarna i denna rapport består av ett urval om 269 från en population av medarbetare
inom Linköpings kommuns äldreomsorg. Deltagarna var anställda vid följande placeringar
inom Linköpings kommun: Lambohov, Gistad, Linghem, Tallboda, Bantorget,
Kommunsjukvården, Kommunrehab, Vretaliden Vårdboende, Ekhhult, Ekbacken,
Aspen, Trollflöjten, Trägårn, Ullstämma, Härnebacken, Landeryd, Asplövet, Club Lyra,
Kanalgården, Aktivitetshuset, Gåsen Gruppboende, Bestorp/Brokind, Askeby,
Blandaren, Ryd, Sturefors och Bankekind.

Tabell 1
Sammanställning av respondenterna; placering, antal, kvinnor, män, anställningsform, ålder och
arbetslivserfarenhet i aktuellt arbetsteam
Placering
Lambohov
Ekbacken
Tallboda, Linghem,
Gistad
Ryd
Bantorget
Vretaliden, Kanalgården
Ekhult
Aspen, Asplövet,
Club Lyra, Lärcenter
Trollflöjten, Nattorg.
Trädgårn´,
Demensteamet
Ullstämma
Landeryd
Blandaren,
Aktivitetshuset
Gåsen, Villa Ryd
Sturefors, Bestorp,
Brokind
Askeby, Bankekind
Anonyma svar
Totalt (N)
Ålder (år, M)
Teamerf. (år, M)

Antal
8
26
8

Kvinnor
7
21
8

Män
0
2
0

Tillsvidare
6
24
8

Vikarie
1
2
0

6
67
12
10
45

6
59
10
8
39

0
5
0
2
6

6
55
9
8
45

0
8
1
2
0

17

15

2

16

0

9
25
9

8
23
8

1
1
1

8
19
9

0
4
0

7
5

7
5

0
0

7
5

0
0

15
269
43.9(11.2)
5.5 (5.4)

14
238
44.5(11.6)
5.7 (5.8)

1
21
37.1 (11.8)
3.2 (3.0)

6
231
45.3 (10.9)
6.0 (5.8)

9
25
31.7 (12.1)
1.4 (2.3)
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Det fanns tre viktiga urvalskriterier. För det första skulle samtliga deltagare vara
medarbetare inom äldreomsorgen inom Linköpings kommun, för det andra skulle de vara
medarbetare som deltog i det dagliga arbetet, d.v.s. inte vara höga chefer, och för det
tredje skulle de arbeta i någon form av arbetsgrupp, som exempelvis ett vårdteam. För en
sammanställning av deltagarna i studien, se Tabell 1.
De kvinnliga medarbetarna var signifikant äldre än de manliga, men hade inte arbetat
signifikant längre i sina arbetsteam än männen. De som var tillsvidareanställda var både
signifikant äldre och hade arbetat i sina team under en signifikant längre tid än vikarierna.
I den här rapporten behandlades resultat från 53 av enkätens samtliga påståenden/frågor.
Dessa påståenden/frågot berörde de variabler som utgör studiens fokus. Av dessa mätte
12 påståenden hur det psykologiska arbetsklimatet uppfattades (Basic Psychological Needs at
Work; Van den Broeck, 2009), tolv påståenden mätte arbetsmotivation (Work Motivation;
Gagné et al., 2010), 10 påståenden berörde upplevt stöd från den närmsta chefen (Leader’s
support of autonomy, competence and effort), tio påståenden handlade om upplevt stöd från de
närmsta kollegorna i arbetsteamet (Co-workers’ support of autonomy, competence and effort), tre
påståenden behandlade hur de uppfattade den egna gruppen i termer av
samarbete/konkurrens, två frågor handlade om hur arbetsteamets kvalitet och kvantitet
upplevdes, och tre frågor berörde medarbetarnas demografiska bakgrund (kön, ålder, tid
som medarbetaren jobbat i sitt nuvarande team och vilken anställningsform de hade).
Anonymiteten hos alla som fyllde i enkäten kommer att bevaras och allt material kommer
att behandlas konfidentiellt. Forskningen bedrevs helt i enlighet med Vetenskapsrådets
etiska principer.
I enlighet med projektets syfte har insamlad data använts för att testa vissa delar av
modellen (Figur 1). Bland annat undersöks hur det upplevda arbetsklimatet och chefers
och medarbetares beteende/förhållningssätt kan bidra till ökad arbetsmotivation och
upplevd produktivitet och kvalitet i arbetsteamen.
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5

Resultat

I det här avsnittet redovisas först allmänna deskriptiva resultat över medarbetarnas
upplevelser av aspekter relaterade till arbetsklimatet samt stöd från kollegor och chefer.
Därefter följer motsvarande resultat för arbetsmotivationen. I båda dessa avsnitt redovisas
även eventuella skillnader mellan könen och mellan tillsvidareanställda och vikarier. Dessa
avsnitt följs av sambanden mellan upplevt psykologiskt arbetsklimat, kollegors stöd
respondenten och chefers stöd till respondenten. Avslutningsvis redovisas vilka variabler
som har störst betydelse för hög autonom arbetsmotivation samt upplevd kvalitet och
produktivitet i arbetsteamen.

5.1

Ett positivt arbetsklimat

Överlag upplevde medarbetarna att klimatet var bra, eftersom de ansåg att det tillgodosåg
deras behov av att vara självständiga och kompetenta till stor del och främst att det
tillgodosåg deras behov av att kunna knyta an till och skapa goda relationer till de andra
kollegorna på arbetsplatsen. Samarbetet inom teamen uppfattades som mycket bra,
medan det inte ansågs förekomma så mycket konkurrens inom teamen. Dessa resultat
redovisas i Tabell 2.
Cheferna uppfattades generellt sett vara mycket omtänksamma och de ansågs även stödja
såväl autonomi som känslan av att vara kompetent. Även kollegorna i teamen ansågs vara
varma och omtänksamma och bedömdes framförallt stödja känslan av självständighet,
medan stödet för deras kompetens var högt, men inte alls lika högt som de andra två
typerna av stöd.
Beträffande aspekten upplevt arbetsklimat fanns det ett par könsskillnader. De kvinnliga
medarbetarna upplevde klimatet som signifikant mer relationsbefrämjande än de manliga
medarbetarna, t(260) = 2.46, p < .05. Vidare upplevde de manliga medarbetarna att
arbetsklimatet kännetecknades signifikant mer av konkurrens and vad de kvinnliga
medarbetarna gjorde, t(257) = 1.97, p < .05. De kvinnliga medarbetarna uppfattade
dessutom att de fick mer stöd för sin självständighet från sina kollegor i teamet än vad de
manliga anställda gjorde.
Det förekom flera skillnader mellan tillsvidareanställda och vikarier med avseende på hur
de upplevde arbetsklimatet. Tillsvidareanställda upplevde klimatet som signifikant mer
relationsbefrämjande, t(259) = 2.70, p < 0.01, och att samarbetet inom teamen upplevdes
som signifikant bättre än vad vikarierna gjorde. Slutligen uppfattade medarbetare som var
tillsvidareanställda att stödet från kollegorna i arbetsteamet var signifikant mer stödjande
för den egna självständigheten är vad vikarierna gjorde.
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Tabell 2
Medelvärden och standardavvikelser för klimatrelaterade variabler, fördelat för samtliga respondenter
samt på kön och anställningsform.
Totalt
Kvinnor
Klimat stödjer
3.51(0.65)
3.51(0.65)
självständighet
Klimat stödjer
4.09(0.68)
4.12(0.67)*
relationer
Klimat stödjer
3.67(0.72)
3.66(0.74)
kompetens
Samarbete inom teamen 3.99(0.97)
4.02(3.71)
Konkurrens inom
2.01(1.15)
1.97(1.14)
teamen
Stöd för autonomi från
3.76(0.78)
3.78(0.78)
chef
Stöd för värme
3.95(0.72)
3.95(0.74)
(omtanke) från chef
Stöd för känslan av att
3.52(0.89)
3.51(0.93)
vara kompetent från chef
Stöd för autonomi från
3.90(0.68)
3.94(0.68)*
kollegor i team
Stöd för värme
3.86(0.63)
3.87(0.61)
(omtanke) från kollegor i
team
Stöd för känslan att vara 3.37(0.84)
3.36(0.92)
kompetent från kollegor
*Skillnaden är signifikant på nivån p < .05.

5.2

Män
3.42(0.69)

Tillsvidare
3.52(0.64)

Vikarier
3.40(0.71)

3.75(0.66)

4.13(0.65)*

3.77(0.72)

3.64(0.64)

3.71(0.72)

3.33(0.70)

3.71(0.96)
2.50(1.32)*

4.08(0.88)*
2.19(1.30)

3.41(1.25)
1.99(1.32)

3.60(0.80)

3.78(0.80)

3.56(0.70)

3.98(0.65)

3.96(0.74)

3.83(0.57)

3.62(0.78)

3.55(0.89)

3.20(0.88)

3.50(0.49)

3.95(0.67)*

3.41(0.62)

3.77(0.56)

3.88(0.64)

3.69(0.55)

3.45(0.71)

3.37(0.91)

3.28(0.82)

Hög autonom arbetsmotivation

Respondenternas arbetsmotivation (se Tabell 3) kan beskrivas på följande sätt; den
autonoma arbetsmotivationen, den som innebär att en person gör något för att man själv
finner det väldigt roligt och man tycker om att göra det av egen fri vilja, var väldigt hög.
Den identifierade motivationen, som innebär att man gör något för att man har införlivat
vikten av att göra det, och för att man kan identifiera sig med den roll som uppgifterna
innebär, var också väldigt hög, men inte lika hög som den autonoma motivationen.
Slutligen var den infogade regleringen, som innebär att man motiveras att göra något för
att leva upp till andras förväntningar eller bekräfta sig själv, mycket låg.
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Även den rent externt reglerade motivationen, som innebär att man gör något för att få
någon typ av yttre belöning som lön, eller för att man är tvingad till det, var låg. Vidare
uppfattades teamen överlag ha en mycket hög produktivitet och kvalitet.

Tabell 3
Medelvärden och standardavvikelser för arbetsmotivation samt upplevd produktivitet och kvalitet, fördelat
för samtliga respondenter samt på kön och anställningsform.
Totalt
Autonom motivation
3.98(0.75)
Identifierad reglering
3.09(0.91)
Infogad reglering
2.14(0.91)
Extern reglering
2.53(0.77)
Upplevd produktivitet
3.92(0.86)
Upplevd kvalitet
3.95(0.90)
*Skillnaden är signifikant på nivån p < .05.

Kvinnor
4.00(0.75)
3.08(0.94)
2.15(0.91)
2.52(0.78)
3.93(0.87)
3.97(0.91)

Män
3.73(0.73)
3.08(0.68)
1.89(0.63)
2.57(0.75)
3.81(0.68)
3.76(0.77)

Tillsvidare
4.01(0.73)*
3.13(0.91)*
2.17(0.94)
2.52(0.80)
3.97(0.83)*
4.00(0.85)*

Vikarier
3.64(0.93)
2.72(0.93)
1.89(0.67)
2.57(0.61)
3.48(0.94)
3.41(1.12)

Beträffande motivationen fanns det inga signifikanta skillnader mellan de kvinnliga och de
manliga medarbetarna. De som var tillsvidareanställda hade däremot en signifikant större
autonom motivation, t(258) = 2.40, p < .05, och även en starkare identifierat reglerad
motivation än vikarierna, t(258) = 2.20, p < .05. Tillsvidareanställda uppfattade vidare att
både produktiviteten (t(255) = 1.97, p < .05) och kvaliteten (t(255) = 3.57, p < .001) var
bättre i de egna arbetsteamen än vad vikarierna gjorde.

5.3

Starka samband mellan olika former av stöd

I Tabell 4 redovisas korrelationerna mellan de olika variablerna som berör det upplevda
arbetsklimatet och det upplevda stödet från chefer och arbetskollegor i teamet. Samtliga
av dessa korrelationer är signifikanta på en hög nivå och med korrelationer som i många
fall är omkring r = .5. Detta visar att det finns starka samband mellan de olika aspekterna
av det upplevda arbetsklimatet sinsemellan och mellan dessa variabler och det upplevda
stödet från chefen och kollegorna i teamet.
Den högsta korrelationen var r = .77. Detta är en mycket hög korrelation, men bör inte
orsaka några problem för de regressionsanalyser som följer. Enligt Field (2009) är
korrelationer där r > .9 att betrakta som så höga att det föreligger risk för
multikollinearitet.
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Tabell 4
Korrelationer mellan olika aspekter av upplevt arbetsklimat, upplevt stöd från chefer och upplevt stöd
från kollegor i arbetsteamet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. Klimat
1
stödjer
självständighet
2. Klimat
.46*
1
stödjer
relationer
3. Klimat
.49*
.50*
1
stödjer
kompetens
4. Stöd för
.49*
.46*
.44*
1
autonomi från
kollegor i team
5. Omtanke
.50*.
.51*
.50*
.50*
1
från kollegor i
team
6. Stöd för
.27*
.40*
.53*
.44*
.61*
1
kompetens från
kollegor
7. Stöd för
.49*
.32*
.45*
.45*
.28*
.24*
1
autonomi från
chef
8. Omtanke
.45*
-41*
.59*
.39*
.53*
.46*
.62*
1
från chef
9. Stöd för
.40*
.38*
.62*
.28*
.47*
.57*
.52*
.77*
1
kompetens från
chef
*Korrelationen är signifikant på nivån p < .01.
N = 266 till 269

5.4

Förklaringar till arbetsmotivation samt upplevd
produktivitet och kvalitet

Resultatet av den första regressionsanalysen, som visar vad som förklarar variansen i
autonom arbetsmotivation visar vilka aspekter av arbetsmiljön och vilket stöd som har
störst betydelse (se Tabell 5). Ett klimat som stöder möjligheten att skapa nära relationer
och som stöder medarbetarens känsla av att vara kompetent hade den största betydelsen
för den autonoma arbetsmotivationen. Dess unika bidrag till den förklarade variansen i
autonom arbetsmotivation uppgick till 6.3 %. Ett klimat som stöder känslan av att vara
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kompetent, samt att ha en chef som ger stöd till medarbetarens känsla av att vara
självständig hade också betydelse för den autonoma arbetsmotivation, med unika bidrag
på 4.5 respektive 1.6 %. Tillsammans förklarade de fem variablerna (ett klimat som stöder
känslan av att vara kompetent och att kunna relatera till medarbetare, en chef som stöder
självständighet och kompetens, samt kollegor i arbetsteamet som ger stöd till att arbeta
bra) 41 % variansen.

Tabell 5
Multipel regressionsanalys med prediktorer för autonom arbetsmotivation
Modell 1
F(5, 259) = 35.97, p < .001,
R2 = .41

Oberoende variabel
β
Klimat stöder relationer
.312
Klimat stöder kompetens
.301
Stöd för autonomi från chef
.151
Stöd för kompetens från chef
.154
Stöd för värme (omtanke) från kollegor i .157
teamet
* Signifikant på nivån p < .05; ** Signifikant på nivån p < .001.
† pr2 = Squared part korrelation, representerar unikt bidrag för varje oberoende variabel

t
5.26**
4.47**
2.65*
2.33*
2.60*

pr2†
.063
.045
.016
.012
.015

Förklaringar till variansen i den upplevda produktiviteten redovisas i Tabell 6. Där kan
man utläsa att ett klimat som stödjer medarbetarens känsla av att kunna relatera till sina
medarbetare samt känsla av att vara kompetent hade den största betydelsen för hur bra
teamets produktivitet upplevdes. Dessa två variablers unika bidrag till den förklarade
variansen i upplevd produktivitet uppgick till 6.2 respektive 4.5 %. Tillsammans
förklarade de tre utfallsvariablerna (ett klimat som stöder känslan av att vara kompetent
och att kunna relatera till medarbetare samt kollegor i arbetsteamet som ger stöd till
känslan av att vara kompetent) 32 % av variansen.
Tabell 6
Multipel regressionsanalys med prediktorer för upplevd produktivitet i arbetsteam.
Modell 2
F(3, 257) = 40.45, p < .001,
R2 = .32

Oberoende variabel
Klimat stöder relationer
Klimat stöder kompetens
Stöd för värme (omtanke) från
kollegor i teamet

β
.307
.259
.116

** Signifikant på nivån p < .001.
= Squared part korrelation, representerar unikt bidrag för varje oberoende variabel

† pr2
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t
4.84**
4.14**
1.83

pr2†
.062
.045
.008

Resultatet av den tredje regressionsanalysen (se Tabell 7)visar att ett klimat som stödjer
medarbetarens känsla av att kunna relatera till sina medarbetare samt känsla av att vara
kompetent hade den största betydelsen för hur bra teamets kvalitet upplevdes. Dessa två
variablers unika bidrag till den förklarade variansen i upplevd produktivitet uppgick till 4.3
respektive 6.0 %. Tillsammans förklarade de tre utfallsvariablerna (ett klimat som stöder
känslan av att vara kompetent och att kunna relatera till medarbetare samt kollegor i
arbetsteamet som ger stöd till känslan av att arbeta bra) 36 % av variansen.
Tabell 7
Multipel regressionsanalys med prediktorer för upplevd kvalitet i arbetsteamet
Modell 3
F(3, 257) = 48.07, p < .001,
R2 = .36

Oberoende variabel
β
Klimat stöder relationer
.302
Klimat stöder kompetens
.169
Stöd för värme (omtanke) från
.256
kollegor i teamet
* Signifikant på nivån p < .05; ** Signifikant på nivån p < .001.
† pr2 = Squared part correlations, representerar unikt bidrag för varje oberoende variabel
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t
4.91**
2.77*
4.16**

pr2†
.043
.060
.019

6

Diskussion

Klimatet upplevs överlag som positivt, främst det relationella. Även samarbetet i teamen
upplevs generellt som bra, liksom visad värme och omtanke från cheferna och
kollegornas stöd till självständighet. Däremot förekom konkurrens inom arbetsgrupperna
i väldigt liten utsträckning. Den autonoma motivationen var väldigt hög (m = 3.98),
medan externt reglerad motivation (m = 2.53) och infogad reglering (m = 2.14) var ganska
låg. Detta resultat visar att medarbetarna inom Linköpings kommuns äldreomsorg främst
arbetar för att de verkligen tycker att jobbet är roligt och stimulerande. De gör det
däremot inte för att de anser att det finns bra förmåner eller att de får en bra lön. I ännu
mindre utsträckning arbetar de för att deras anseende bygger på att de klarar av jobbet
eller att de arbetar för att få en bättre självkänsla och status.
Något förvånande är att medarbetarnas autonoma motivation är högre än den
identifierade motivationen. Ett antagande vore annars att personal vars huvudsakliga
arbetsuppgift är att ta hand om och vårda äldre personer som har olika typer av behov att
få hjälp i sin vardag huvudsakligen skulle göra det för att de kan identifiera sig i en sådan
roll och finner arbetsuppgifterna som mycket meningsfulla. Identifierad motivation var
också hög, men den autonoma motivationen var ännu högre.
Att välja äldreomsorgen inom Linköpings kommun är med andra ord något som
deltagarna i denna studie främst har gjort för att de trivs med arbetsuppgifterna och tycker
att det är roligt att jobba, men något som man knappast gör för att man söker en hög
inkomst och ännu mindre för att få en hög status och hög självkänsla.
Det fanns en del könsskillnader med avseende på hur klimatet och stödet från kollegorna
upplevdes. De kvinnliga medarbetarna upplevde att det psykologiska klimatet var mer
relationsbefrämjande än männen, medan männen upplevde att det fanns signifikant mer
konkurrens inom teamen än kvinnorna. Slutligen upplevde kvinnorna att kollegorna i
teamet gav mer stöd till att skapa relationer än männen. Däremot förekom inga
signifikanta skillnaderna mellan könen beträffande arbetsmotivationen.
Skillnaderna i hur kvinnorna uppfattade klimatet skulle kunna förklaras av att kvinnorna i
denna studie är i stor majoritet. Det är möjligt att de kvinnliga medarbetarna i högre
utsträckning jobbar med att skapa goda relationer till varandra än männen (REF). Det är
också möjligt att kvinnor upplever att kollegorna ger mer stöd till autonomi än vad män
gör för att de kanske litar mer på varandra och låter varandra utföra arbetsuppgifterna
mer självständigt, medan det av tradition är mindre vanligt med män inom
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äldreomsorgen. Av den anledning ses ofta de manliga medarbetarna som en minoritet
(Pullen & Simpson, 2009). Dessutom kräver jobbet som vårdbiträde förmågor som
sensitivitet och omsorg, vilken samhället normalt attribuerar till kvinnor (Heilman, 1997).
I sådana kontexter finns det en risk för att de manliga medarbetarna betraktas som
avvikande mot den kvinnliga normen (Evans, 1997). Detta skulle kunna vara en förklaring
till varför de manliga medarbetarna inte upplever att teamet stöder deras självständighet
lika mycket. Anledningen till varför männen upplevde klimatet i teamen som mer
konkurrensinriktat än vad kvinnorna gjorde är svårt att förklara. Tidigare forskning har
visat att män generellt sett inte är mer konkurrensinriktade än kvinnor, förutom inom
vissa speciella domäner som sport (Cashdan, 1998) och att psykologiska könsskillnader
generellt inte är så stora, utan ofta bygger på stereotyper (Barnett & Hyde, 2001).
De skillnader som förekom mellan tillsvidareanställda och vikarier beror troligen på att
den tillsvidareanställda personalen både är signifikant äldre och har jobbat signifikant
längre i sina arbetsgrupper än vikarierna. Det är troligt att det tar tid att bygga upp ett
klimat i en arbetsgrupp som kännetecknas av att det är relationsbefrämjande och att
samarbetet inom teamen fungerar bra. Vikarierna, som endast jobbat i sina team i
genomsnitt 1.4 år, har troligen inte hunnit vara i sina team tillräckligt länge för att klimatet
ska kunna uppfattas lika stödjande och samarbetet lika bra som tillsvidareanställda med i
snitt 6 års erfarenhet av arbete i sina team. Att de tillsvidareanställda upplevde att
kollegorna i teamet i högre utsträckning stödde deras självständighet kan bero på att det är
lättare att lita på att en medarbetare som jobbat länge i ett team vet vad som ska göras.
Kollegorna ger dem förmodligen mer utrymme att fatta egna beslut och utföra
arbetsuppgifter på sina egna sätt, medan de i högre utsträckning talar om för en vikarie
hur vissa arbetsuppgifter bör utföras och inte låter vikarier fatta lika många självständiga
beslut.
Beträffande arbetsmotivationen fanns det inga skillnader mellan män och kvinnor. Det är
positivt att såväl kvinnor som män har en så pass hög autonom motivation till att arbeta
inom Linköpings kommuns äldreomsorg.
De som var tillsvidareanställda hade däremot både signifikant större autonom motivation
och identifierad motivation än vikarierna. Detta resultat är inte så konstigt, eftersom
tillsvidareanställda i de flesta fall har valt att jobba kvar i verksamheten eftersom de har en
större motivation. Vikarierna däremot, är mycket yngre och har förmodligen inte riktigt
bestämt sig för vad de vill arbeta med ännu. Många vikarier kan mycket väl vara unga
människor som testat på att jobba inom äldreomsorgen under ett par somrar eller något
år, men som sedan bestämmer sig för att läsa vidare vid universitet inom andra områden.
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De har därför naturligt inte lika hög inre motivation till att jobba kvar som de som gjort
valet att bli tillsvidareanställda och stannat kvar i sitt arbetsteam under många år. Med
erfarenhet och upplevelsen att man är kompetent och kan ska nära relationer till de andra
i teamet utvecklas också en autonom motivation (Deci & Ryan, 1991; Ryan & Deci,
2000). En liknande förklaring ligger troligen bakom fynden att tillsvidareanställda
uppfattade både produktiviteten och kvaliteten som bättre i sina arbetsteam än vad
vikarierna gjorde. Med lång erfarenhet följer såväl en bättre kompetens och starkare band
till det egna teamet och både känslan att vara kompetent och att ha nära relationer till
medarbetarna i sitt team bidrar till att man också upplever såväl produktivitet och kvalitet
som bättre.
Sambanden mellan de olika variablerna som berör det upplevda arbetsklimatet och det
upplevda stödet från chefer och arbetskollegor i teamet var överlag starka. De högsta
korrelationerna, som var över .6, fanns mellan chefens värme och omtanke och stöd för
känslan av att vara kompetent och stödet för självständighet från chefen. Detta tyder på
att det finns visst mått av överlappning för hur medarbetare upplevde stödet från sin chef.
Vidare var korrelationen mellan upplevelsen av att kollegorna i arbetsteamet gav stöd till
känslan av att vara kompetent och deras värme och omtanke. Även här verkar dessa två
upplevelser överlappa till viss del.
Samtliga tre regressionsanalyser visade tydligt att det är ett psykologiskt arbetsklimat som
stöder medarbetarnas känsla av att kunna relatera till sina medarbetare och av att känna
sig kompetenta som är de viktigaste ingredienserna för att skapa hög autonom
arbetsmotivation samt hög upplevd produktivitet och kvalitet i arbetsteamen. Tidigare
studier har funnit att det finns samband mellan hur arbetsklimatet uppfattas och
engagemang i jobbet (Brown & Leigh, 1996) utbrändhet (McIntosh, 1995) och
arbetsmotivation (Parker et al., 2003). Resultaten i den här studien ger belägg för den
integrerade modellen (Figur 1). Ett bra psykologisk arbetsklimat som ger stöd åt
medarbetarnas känsla av att kunna skapa goda relationer till sina kollegor och av värme
och omtanke har det största förklaringsvärdet för autonom arbetsmotivation samt hur bra
produktiviteten och kvaliteten i arbetsteamen upplevs. Detta stämmer överens med
tidigare forskning som i andra kontexter har visat att motivationen påverkas av en positiv
social miljö och också leder till goda resultat (Deci & Ryan, 1985, 2000). Detta visar vidare
på en tydlig koppling mellan ett psykologiskt klimat som upplevs som positivt och bättre
resultat, såsom ökad motivation och upplevd kvalitet arbetsklimat (Deci, Ryan, & Gagné,
et al., 2001). För arbetsmotivation, produktivitet och kvalitet i arbetsgrupperna utgjorde
även kollegornas omtanke och värme ett signifikant bidrag. Detta innebär att om
kollegorna i ett arbetsteam visar värme och omtanke genom att ta sina kollegors åsikter på
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allvar och inte vara för kritiskt inställde till dem, så kommer deras kollegor att vara mer
motiverade att arbeta och såväl produktivitet som kvalitet kommer att upplevas som
bättre.
Stöd från chefen hade inget signifikant förklaringsvärde för upplevd kvalitet och
produktivitet. Däremot var chefens stöd för medarbetarnas känsla av autonomi och
kompetens betydelsefull för den autonoma arbetsmotivationen. Detta innebär att om en
chef uppmuntrar sina medarbetare att vara självständiga och fatta egna beslut, samt
berättar för dem att han eller hon tycker att de gör ett bra jobb och tror på deras förmåga
att utföra arbetsuppgifterna, ökar sannolikheten att den autonoma arbetsmotivationen är
hög. En slutsats är att det är viktigt att det psykologiska arbetsklimatet ger medarbetarna
möjlighet att vara självständiga och att känna sig duktiga i sina arbetsuppgifter för ökad
motivation, produktivitet och kvalitet och att det är viktigt att visa varandra omtanke och
inte vara kritiskt inställda till varandra samt att chefen ger stöd åt kompetens och
autonomi.
En förklaring till att medarbetarna i denna studie har en så hög autonom motivation kan
förklaras av det positiva psykologiska arbetsklimatet som de upplever på sina
arbetsplatser. Det är möjligt att vårdpersonal inom äldreomsorgen är extra bra på att visa
varandra värme och omtanke eftersom det också hör till deras arbetsuppgifter. Den
relativt långa tiden som de har arbetat i sina team ger förmodligen också en bra känsla av
att vara kompetent, vilket klimatet också ger stöd för. Däremot upplevde inte
medarbetarna i denna studie att stödet för att känna sig kompetent var lika högt som
kollegornas stöd till omtanke och självständighet. Detta tyder på att det finns möjlighet
för personalen inom äldreomsorgen i Linköpings kommun att utveckla; att i större
utsträckning tala om för varandra vad de är bra på och ge mer beröm när en kollega har
utfört en uppgift på ett bra sätt.
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