
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för socialt arbete och psykologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställningstypens betydelse för 
arbetsmotivationen 

Självbestämd och icke självbestämd arbetsmotivation hos 
sjuksköterskor anställda av vårdgivare respektive bemanningsföretag 

Olof Mård 
Jan-Henrik Sandberg 

2018 
 

Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp 
Psykologi 

Personal- och arbetslivsprogrammet 
 

Handledare: Ola Nordhall 

Examinator: Johan Willander 



 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka graden och arten arbetsmotivation hos direktanställda 

och bemanningsanställda sjuksköterskor utifrån Self-Determination Theory. Data inhämtades 

genom en webbenkät som distribuerades till respondenterna genom e-post och sociala medier. 

Totalt inkom 384 svar. Arbetsmotivationen mättes genom mätverktyget WEIMS (Work 

Intrinsic and Extrinsic Motivation Scale). En mixad ANOVA användes för att analysera data. 

Resultatet visade att bemanningsanställda sjuksköterskor hade högre arbetsmotivation än vad 

direktanställda sjuksköterskor hade. Detta överensstämde inte med hypotes 1. Resultatet 

visade att både direktanställda och bemanningsanställda sjuksköterskor hade högre 

självbestämd än icke självbestämd arbetsmotivation. Det överensstämde inte med hypotes 2. 

Då datainsamlingsfasen erbjöd vissa problem med att upptäcka och utesluta störande 

variabler, som till exempel sjuksköterskornas yrkesinriktning, kan det vara motiverat att 

replikera studien med bättre kontroll över dessa faktorer.   

  

Nyckelord: direktanställd sjuksköterska, bemanningsanställd sjuksköterska, arbetsmotivation, 

själbestämd arbetsmotivation, icke självbestämd arbetsmotivation.   

 

  



 

 

Title: Types of Employment and Their Influence on Work Motivation. Self-Determined 

and Nonself-Determined Work Motivation Among Nurses Employed by Health Care 

Providers or Contract Employment Agencies.   

  

Abstract 

The aim of this study was to investigate the strength and type of work motivation among 

regular and contractual nurses using Self-Determination Theory. Data was collected through a 

web-based questionnaire which was distributed to the respondents through email and social 

media. Altogether 384 respondents replied. Work motivation was measured using WEIMS 

(Work Intrinsic and Extrinsic Motivation Scale). Data was analyzed using a mixed-design 

ANOVA. The result showed that contractual nurses had higher work motivation compared to 

regular nurses. This was not in line with hypothesis 1. The result showed that both regular and 

contractual nurses had higher self-determined than nonself-determined work motivation. This 

was not in line with hypothesis 2. Due to some problems with the collection of data 

concerning the discovery and extinction of confounding variables, such as nurses’ 

professional orientation, it could be motivated to replicate the study under better control over 

those factors.  

  

Keywords: regular nurses, contractual nurses, work motivation, self-determined work 

motivation, non-self-determined work motivation.    

  



 

 

Förord  

  

Vi vill rikta ett tack till alla respondenter som tagit sig tid att besvara enkäten. Utan era svar 

hade inte studien varit möjlig att genomföra. Vår handledare Ola Nordhall förtjänar också ett 

stort tack då han genom sin kunskap och sitt engagemang gett oss värdefullt stöd och 

handledning. I övrigt vill vi tacka alla personer som uppmuntrat och engagerat sig till förmån 

för vårt arbete.   

  

  

Gävle, 15 maj 2018  

  

Olof Mård och Jan-Henrik Sandberg
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Introduktion 

Svensk sjukvård bemannas på olika sätt. Större delen av personalen är direktanställd av 

den vårdgivare som man arbetar för, till exempel sjukhus eller vårdcentraler. Det har dock 

genom åren blivit allt vanligare att sjukvårdspersonal hyrs in via bemanningsföretag 

(Bemanningsföretagen, 2016). Detta gäller i hög grad för yrkesgruppen sjuksköterskor. 

Bemanningsföretagets personal är anställd i bemanningsföretaget, men arbetar på uppdrag för 

en annan arbetsgivare som till exempel sjukhus. Sjuksköterskornas arbetsorganisatoriska 

relationer till vårdgivaren kan därför vara av olika art, beroende på om de är direktanställda 

och därigenom har ett anställningsförhållande med vårdgivaren, eller om de är 

bemanningsanställda, det vill säga har ett anställningsförhållande med ett bemanningsföretag 

(SFS nr: 1982:80; SFS nr: 2012:854; Houseman, 2001).  

Den ökade användningen av bemanningsanställda förklaras till stor del av en allmän 

brist på sjuksköterskor som orsakat vårdgivarna svårigheter att rekrytera sjuksköterskor till 

direktanställningar. Rekryteringen sker alltså inte genom ett fritt val baserat på vilken 

anställningstyp som är bäst ur vårdgivarnas perspektiv (SKL, 2017). Att hyra in personal från 

bemanningsföretag ställer sig i allmänhet dyrare än att direktanställa, ett faktum som har fått 

vårdgivarna att, av ekonomiska orsaker, försöka undvika inhyrning. Sveriges Kommuner och 

Landsting menar även att egna medarbetare, förutom lägre kostnader, dessutom skapar 

kontinuitet för patienterna och bidrar till en tryggare vård med högre kvalitet. Med egna 

medarbetare skapas också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt 

utvecklingsarbete (SKL, 2017).  

En viktig sak att ta hänsyn till är alltså eventuella skillnader i sjuksköterskornas 

förhållande till sina arbetsuppgifter, vad de uträttar på jobbet, och om skillnaderna kan 

hänföras till skillnaden i anställningstyp. Viktiga aspekter av förhållandet till arbetet är 

styrkan och typen av arbetsmotivation.  Sjuksköterskor har direkt påverkan på kvaliteten och 

säkerheten i sjukvården. Av det skälet är de känsliga för stress i arbetet och för minskad 

arbetsmotivation, något som i sin tur medför risk för sämre arbetsprestation och risk för att de 

lämnar sina jobb (Toode et al., 2015).   

Arbetsmotivation är ett ämne som har behandlats av många organisationer och företag. 

En anledning kan förklaras av dagens världsekonomi där konkurrensen om produkter och 

tjänster blivit allt hårdare. Mot den bakgrunden har en motiverad personal, främst inom 

organisatoriska strategier, i allt större utsträckning börjat betraktas som en fördel och tillgång. 

(Tremblay et al., 2009)  
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Själv-bestämd arbetsmotivation  

Porter och Lawler (1968) menade att intrinsikal motivation uppstår ur aktiviteter som 

människor finner intressanta och tillfredsställande medan extrinsikal motivation uppstår ur 

aktiviteter som ger en separat belöning, varför de förespråkade att arbetsplatser ska alstra båda 

sorternas motivation, resulterande i en sammanlagd arbetsmotivation.  

Med tillkomsten av den nya motivationsteorin, Self-Determination Theory (hädanefter 

SDT), kom motivation att betraktas på ett delvis annat sätt (Deci & Ryan, 2008). Enligt SDT 

har människan tre grundläggande psykologiska behov av självbestämmande, kompetens och 

gemenskap som är vitala för utveckling, integritet och välbefinnande. Oavsett mål, värdering 

eller önskningar har uppfyllelsen av behoven inverkan på möjligheten till utveckling, 

integritet och välmående (Ryan & Deci, 2000; Trépanier, Forest, Fernet, & Austin, 2015).  

Självbestämmande kännetecknas av att individens beteende är godkänt av “självet” 

och överensstämmer med autentiska intressen och värderingar. Kompetens definieras inom 

SDT som människans behov av att vara effektiv och bemästra sina uppgifter. Det är viktigt att 

individen upplever sig kapabel att vara effektiv inom kontexter med personlig relevans och 

värde. Gemenskap syftar på social sammankoppling. Människan upplever gemenskap när 

omgivningen visar omsorg och omtanke, men också när människan själv upplever sig kunna 

ge och bidra till sin omgivning. (Ryan & Deci, 2000; Ryan & Deci, 2017; Gagné & Deci, 

2005).  

 

SDT  

Enligt SDT har människan utvecklats till att vara naturligt nyfiken, fysiskt aktiv och en 

djupt social varelse. På det individuella planet karakteriseras den mänskliga utvecklingen av 

proaktivt engagemang, assimilering av information och beteenden och integration i sociala 

grupper. Fokus inom SDT är på förhållanden som optimerar människans naturliga förmågor 

och på hur olika kontexter antingen stödjer eller motverkar möjligheter till tillfredsställelse av 

grundläggande psykologiska behov (Ryan & Deci, 2017; Ryan & Deci 2000).  

SDT utmärker sig från tidigare teorier genom att erkänna olika typer av motivation där 

en central distinktion görs mellan självbestämd och icke-självbestämd motivation. (Deci & 

Ryan, 2008). SDT förutsätter att självbestämd och icke självbestämd motivation skiljer sig åt, 

både vad gäller deras underliggande regulatoriska processer och de upplevelser som åtföljer 

dem. Den självbestämda motivationen karaktäriseras av att människan upplever vilja, 

samtycke och helhjärtat engagerar sig i uppgiften. När människor är självbestämt motiverade 

uttrycks och uppstår handlingarna från det individuella “självet”. Den icke självbestämda 
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motivationen karakteriseras av att personer upplever ett yttre eller inre tvång till att utföra 

handlingar. Viss motivation kan grunda sig i ren frivillighet och reflekterar en individs 

intressen och värderingar, medan annan motivation kan orsakas av yttre tvång där individen 

mer eller mindre blir pressad att göra något som inte är av intresse eller överensstämmer med 

personliga värderingar (Gagné & Deci, 2005).  

  

Motivationens underkategorier  

Icke självbestämd motivation kan uppdelas i tre underkategorier: amotivation (avsaknad 

av motivation), extern motivation (motivation av yttre krav och belöningar) och introjicerad 

motivation (motivation att undvika skuldkänslor och oro eller för att känna stolthet).  

Självbestämd motivation kan uppdelas i tre underkategorier: identifierad motivation 

(motivation av att något uppfattas som personligt viktigt), integrerad motivation (motivation 

som uppstår då identifierade regleringar blivit fullständigt assimilerade med självet, blivit 

utvärderade och kongruenta med de egna värderingarna och behoven) och intrinsikal 

motivation (motivation baserad på intresse, nyfikenhet, nöje och inre tillfredsställelse som 

härstammar från individens “själv”).  

De olika underkategorierna kan placeras längs ett kontinuum som indikerar graden av 

självbestämd motivation (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000).  

 

Sjuksköterskor och arbetsmotivation  

Battistelli, Galletta, Portoghese och Vandenberghe (2013) har i en studie omfattande 

593 sjuksköterskor på ett sjukhus i norra Italien påvisat att hängivenhet och motivation är 

viktiga korrelat till attityder och beteenden i arbetet. Toode et al. (2014) visar att självbestämd 

motivation hos sjuksköterskor gynnas av saker som befogenhet att fatta beslut, det sociala 

nätverket, möjligheter till förkovran och en känsla av att ingå och verka i ett patientorienterat 

teamarbete.  

Eley, Eley, Bertello och Rogers-Clark (2012) påvisade i sin kvalitativa studie följande 

anledningar till varför sjuksköterskor valde sin profession: vård av andra människor, 

livsuppgift, språngbräda för en annan karriär, belönande karriär, arbetstillfredsställelse, 

intressant arbete, familjehistorik. I intervjuerna framkom dock två huvudsakliga skäl. Det 

handlade om möjligheten till att vårda andra människor och att yrket sjuksköterska var deras 

kall i livet. Ovanstående indikerar att sjuksköterskor generellt har högre självbestämd vs icke 

självbestämd arbetsmotivation.  
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Sjuksköterskorna kämpar numera på olika sätt för att höja sina löner och rent allmänt 

förbättra sina arbetsförhållanden. En metod att höja lönen har under senare år varit att arbeta 

för bemanningsföretag. Bemanningsföretagen har i många fall kunnat erbjuda betydligt högre 

löner än traditionella arbetsgivare som regioner, landsting och kommuner. Det förefaller alltså 

som att de i vissa stycken förmånligare anställningsvillkoren hos bemanningsföretagen 

kommit att bli en allt viktigare del av den motivation som driver sjuksköterskorna i deras 

arbete. Frågan är hur mycket. Enligt Tremblay, Chenevert och Hebert (2012) motiveras 

bemanningsanställda sjuksköterskor av bättre ekonomiska villkor, men också större 

möjligheter rörande arbetstider och uppdrag, samt av självbestämmande och möjligheter till 

utveckling i arbetet.  

Har känslan för kallet och andra känslor med anknytning till yrkesstolthet och inre 

drivkrafter minskat som motivationsfaktorer medan externa drivkrafter som högre lön och 

bättre inflytande över arbetstiderna ökat i betydelse? Kumar, Mehra, Inder och Sharma (2016) 

fann att inhyrd sjukvårdspersonal hade lägre intrinsikal motivation och lägre hängivenhet i 

arbetet än den direktanställda. Skiljer sig styrkan och sammansättningen av 

arbetsmotivationen hos en direktanställd sjuksköterska från den hos en som är anställd av ett 

bemanningsföretag? Syftet med denna studie är att undersöka hur det förhåller sig med detta.  

  

Syfte och frågeställning  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka om det finns skillnader i arbetsmotivation 

mellan direktanställda och bemanningsanställda sjuksköterskor, och om förhållandet mellan 

självbestämd och icke självbestämd arbetsmotivation skiljer sig mellan direktanställda och 

bemanningsanställda sjuksköterskor.    

  

Frågeställningar.  

1. Finns det skillnader i arbetsmotivation mellan bemanningsanställda respektive 

direktanställda sjuksköterskor?  

2. Skiljer sig förhållandet mellan självbestämd och icke självbestämd arbetsmotivation 

mellan direktanställda och bemanningsanställda sjuksköterskor?  
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Hypoteser.  

1. Direktanställda sjuksköterskor har högre arbetsmotivation jämfört med 

bemanningsanställda sjuksköterskor.  

2. Direktanställda sjuksköterskor har högre självbestämd arbetsmotivation jämfört med 

självbestämd arbetsmotivation. Bemanningsanställda sjuksköterskor har lägre 

självbestämd arbetsmotivation jämfört med icke självbestämd arbetsmotivation. Vi tror 

att det finns en interaktionseffekt mellan anställningstyp och arbetsmotivation. 

 

Metod 

Deltagare och urval  

Studiens undersökningsgrupp bestod av 384 respondenter. Kriteriet för att få tillhöra 

gruppen var att personerna måste arbeta som sjuksköterskor. Metoden för urval var kvoturval 

där samplet kom att vara proportionerligt med populationen gällande typ av anställning: 89 % 

direktanställda (342 respondenter) och 11 % bemanningsanställda (42 respondenter). 

Könsfördelningen hos respondenterna var 40 stycken män (10.4%), 343 stycken kvinnor 

(89.3%) och 1 stycke annat (0.3%). Åldersspannet var 22-74 år där medelvärdet var 36.8 år 

och standardavvikelsen 11. 3 stycken (0.8%) var statligt anställda, 42 stycken (10.9%) var 

privat anställda, 52 stycken (13.5%) var kommunalt anställda och 287 stycken (74.7%) var 

landstingsanställda.  

 

Material och mätinstrument  

Mätinstrumentet som användes var en enkät (bilaga 1) baserad på en till svenska 

översatt version av WEIMS (Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale) (Tremblay et al., 

2009). Verktyget avser mäta graden och arten av arbetsmotivation genom att respondenten tar 

ställning till 18 påståenden där svaren anges på en likertskala från 1-5 där 1 motsvarar 

stämmer inte alls och 5 motsvarar stämmer helt. WEIMS innehåller sex stycken 

motivationskategorier (intrinsic motivation, integrated motivation, identified motivation, 

introjected regulation, external regulation och amotivation) där respektive kategori utgör en 

särskild typ av motivation. Varje kategori grundar sig på 3 påståenden som är ämnade att 

indikera den givna motivationstypen (Tremblay et al., 2009).  

En grövre indelning kan genomföras av kategorierna där medelvärdet av tre stycken 

kategorier (intrinsic motivation, integrated motivation och identified motivation) bildar ett 

index som indikerar självbestämd motivation (W-SDM=work self-determined motivation) 
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medan medelvärdet av resterande tre kategorier (introjected regulation, external regulation 

och amotivation) på motsvarande sätt bildar ett index som indikerar icke-självbestämd 

motivation (W-NSDM=work nonself-determined motivation) (Tremblay et al., 2009).  

Tremblay et.al (2009) uppgav Cronbach’s alpha α =.87 för självbestämd 

arbetsmotivation (W-SDM) och Cronbachs alpha α =.72 för icke-självbestämd 

arbetsmotivation (W-NSDM). I vår studie var Cronbachs alpha α =.77 för självbestämd 

arbetsmotivation och Cronbachs alpha α =.56 för icke självbestämd arbetsmotivation.  

Enkäten innehöll även ett missiv (bilaga 2) och 6 stycken bakgrundsfrågor avseende 

kön, anställningstyp, sektor, ålder, lön och antal år som anställd. Enkäten konstruerades i 

programmet Sunet Survey.  

 

Tillvägagångssätt  

Vi började med att konstruera enkäten i Sunet Survey med ett tillhörande missiv som 

innehöll information om studien och dess syfte, samt etiska aspekter och kontaktuppgifter. 

Därefter formulerades en inbjudan att delta i enkäten som sedan distribuerades ut via e-post, 

sociala medier, personliga kontakter och Region Gävleborg.  

Vi använde sociala medier där vi publicerade ett meddelande som innehöll en inbjudan 

till att delta i studien. En studierektor inom Region Gävleborg spred inbjudan med länk till 

enkäten till regionens huvudhandledare för vidare befordran till sjuksköterskorna. Vi använde 

även personliga kontakter som hade anknytning till sjukvården för att sprida information om 

studien och inbjudan till att delta i enkäten. Efter 20 dagar hade 384 enkätsvar inkommit, ett 

antal som bedömdes vara tillräckligt. Därpå stängdes enkäten och alla svaren exporterades till 

SPSS (ett datorprogram för statistisk analys) för vidare analys.  

  

Design och dataanalys  

Den kvantitativa undersökningen utgjordes av en kombinerad inom- och 

mellanpersondesign. Studien hade två oberoende variabler och en beroende variabel. 

Oberoende variablerna var anställningstyp (mellanpersonvariabel: direktanställd och 

bemanningsanställd) och motivationstyp (inompersonvariabel: W-SDM och W-NSDM).  

Beroendevariabeln var total arbetsmotivation (W-SDM+W-NSDM).  

Data analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS där en mixad ANOVA 

användes. Resultaten betraktades som signifikanta vid p<0.05.  
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Forskningsetiska överväganden  

Genom ett missiv informerades de tilltänkta respondenterna om studiens syfte, hur 

resultatet skulle användas och analyseras, att ingen enskild individ skulle kunna identifieras i 

resultatet eller slutrapporteringen då deltagandet var anonymt, att medverkan i studien var 

frivillig samt om rätten att avbryta sitt deltagande utan förbehåll. Missivet innehöll även 

kontaktuppgifter till oss själva och till studiens handledare för att besvara eventuella frågor 

och funderingar.    
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Resultat 

Data analyserades i en mixad ANOVA för att undersöka skillnader i mängd och typ av 

arbetsmotivation utifrån anställningstyp för sjuksköterskor. Resultaten redovisas i löpande 

text och i tabell: skillnaden gällande total arbetsmotivation mellan de två anställningstyperna 

(hypotes 1) och skillnader i förhållandet självbestämd och icke självbestämd arbetsmotivation 

mellan de två anställningstyperna (hypotes 2).  

Total arbetsmotivationen för direktanställda sjuksköterskor var lägre än för 

bemanningsanställda sjuksköterskor [F(1, 382) = 24.76, p < .001, η2p = .06] vilket inte var i 

linje med hypotes 1 enligt vilken det antogs att direktanställda sjuksköterskor skulle ha högre 

total arbetsmotivation än bemanningsanställda sjuksköterskor. Se Tabell 1 för detaljerade 

resultat.  

Båda grupperna visade sig emellertid ha mer självbestämd än icke självbestämd 

arbetsmotivation. Det fanns en stor skillnad [F(1, 382) = 191.53, p < .001, η2p = .334] mellan 

de två typerna av arbetsmotivation (självbestämd arbetsmotivation var högre än icke 

självbestämd arbetsmotivation). Direktanställda sjuksköterskor hade mer självbestämd än icke 

självbestämd arbetsmotivation, men det var inte så att bemanningsanställda sjuksköterskor 

hade mer icke självbestämd arbetsmotivation än självbestämd arbetsmotivation [F(1, 382) =  

.053, p < .818, η2p = .00]. Resultat var således inte i linje med hypotes 2 enligt vilken antogs 

att så skulle vara fallet.   

  

Tabell 1. Deskriptiv statistik över självbestämd arbetsmotivation, icke självbestämd 

arbetsmotivation samt total arbetsmotivation hos direktanställda- respektive 

bemanningsanställda sjuksköterskor.  

 

   WSDM  WNSDM  Total  

arbetsmotivation  

     M        (SD)    M        (SD)  M         (SD)  

 

Direktanställd (n=342)                          3.32     (.66)          2.51     (.58)           2.91      (.51) 

Bemanningsanställd (n=42)                  3.75     (.71)          2.91     (.54)           3.33      (.53) 

Totalt (n=384)                                       3.37     (.68)          2.55     (.59)           2.96      (.52) 
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Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka om det finns skillnader i arbetsmotivation mellan 

direktanställda respektive bemanningsanställda sjuksköterskor, vad gäller den totala 

arbetsmotivationen och vad gäller de olika typerna av motivation, självbestämd respektive 

icke självbestämd motivation. Hypoteserna var, för det första (hypotes 1) att mängden total 

arbetsmotivation skulle vara större hos direktanställda jämfört med bemanningsanställda 

sjuksköterskor, för det andra (hypotes 2) att direktanställda sjuksköterskor har högre 

självbestämd arbetsmotivation jämfört med icke själv-bestämd arbetsmotivation och att 

bemanningsanställda sjuksköterskor har lägre självbestämd arbetsmotivation jämfört med icke 

självbestämd arbetsmotivation, dvs. att det finns en interaktionseffekt mellan anställningstyp 

och arbetsmotivation. Studiens viktigaste resultat var att ingen av hypoteserna kunde 

bekräftas, vilket innebar att bemanningsanställda sjuksköterskor uppvisade, i alla avseenden, 

högre arbetsmotivation (självbestämd, icke självbestämd och total) jämfört med 

direktanställda sjuksköterskor. Den självbestämda motivationen var i båda grupperna större än 

den icke självbestämda. Grupperna skiljde sig alltså inte åt i det avseendet. Detta tyder på att 

sjuksköterskor, oavsett anställningstyp, generellt huvudsakligen drivs av självbestämd 

arbetsmotivation och att de i vissa avseenden upplever sitt arbete som ett kall. Detta får 

betydelse för hur sjuksköterskornas arbetsförhållanden bör utformas. Det är dock oklart om 

detta är ett förhållande som begränsar sig till sjuksköterskor, eller om det är ett fenomen som 

spänner över fler yrkeskategorier. 

En diskussion kan föras kring i vilken utsträckning bemanningsanställda identifierar sig 

med organisationerna som de arbetar i och vilken effekt det kan ha på arbetsmotivationen. 

Enligt Hellmark (2015) verkar det som att rollen som bemanningsanställd innebär vissa 

hinder för den kognitiva processen att kategorisera sig som medlem i en organisation. Det 

skulle kunna innebära att bemanningsanställda endast i mindre grad påverkas av händelser i 

den sociala kontexten på arbetsplatsen, till exempel negativ feedback och mellanmänskliga 

konflikter vilka har en direkt påverkan på de psykologiska behoven av gemenskap och 

kompetens. Negativ feedback har konstaterats minska upplevelsen av kompetens.  

Upplevelsen av kompetens är ett grundläggande psykologiskt behov som, om det åsidosätts, 

minskar den självbestämda arbetsmotivationen (Ryan & Deci, 2000). Om ett sjukhus 

exempelvis erhåller kritik från allmänheten, media och tillsynsmyndigheter, är det rimligt att 

anta att den direktanställda personalen tar åt sig av kritiken. De bemanningsanställda kan 

tycka att kritiken inte angår dem, då de egentligen inte tillhör sjukhuset genom en 

direktanställning och därmed behåller sin upplevelse av kompetens och självbestämd 
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arbetsmotivation. Enheter inom den svenska sjukvården får emellanåt utstå skarp kritik 

(Engelro, 2018, 6 april). Det kan ha påverkat studiens grupp av direktanställda sjuksköterskor 

så att deras självbestämda arbetsmotivation försämrats, något som i så fall kan ha återspeglats 

i studiens resultat.   

I vilken utsträckning som en bemanningsanställd kan utforma sin egen 

arbetsbeskrivning kan också ha relevans för hur arbetsmotivationen ser ut. En tanke kan vara 

att en bemanningsanställd, genom ett bemanningsföretag, kan specificera vilka områden som 

är av personligt intresse att arbeta med och vilka arbetstider som är önskvärda. Det skulle i så 

fall öka graden av självbestämmande och därmed öka den självbestämda arbetsmotivationen 

(Ryan & Deci, 2000).   

 

Metoddiskussion  

Ingen kontroll kunde genomföras av vilka personer som svarade på enkäten. Det är inte 

säkert att det enbart har varit sjuksköterskor som deltagit i studien. Om ovidkommande 

personer har svarat på enkäten kan resultaten av studien ha påverkats genom att dessa 

personers motivation kan var helt annorlunda beskaffad. Vi vet inte om det är 384 unika 

respondenter eller om några respondenter svarat flera gånger. Om några respondenter svarat 

flera gånger, kan det ha förvrängt studiens resultat genom att deras svar blivit 

överrepresenterade i samplet. Inte heller vet vi om respondenterna har besvarat enkäten 

enskilt eller i närvaro av andra personer som kan ha utsatt dem för grupptryck. Grupptryck 

kan påverka hur en respondent tolkar, bedömer och svarar (Levine, 1999).    

Ingen pilotenkät skapades vilket, i efterhand, får anses vara en brist. Frågorna kan ha 

misstolkats av respondenterna som därmed kan ha svarat annorlunda än de annars hade gjort.   

Några tilltänkta respondenter gav feedback och menade att enkätfrågorna var konstiga 

och att de därför inte tänkte svara på enkäten. Andra kan ha resonerat likadant, men inte hört 

av sig, och svarsfrekvensen kan därmed ha påverkats. Det kan ha påverkat resultaten genom 

att samplet blivit mindre än det annars kunde ha blivit.   

Information om studien och enkäten förmedlades av olika personer: chefer, anhöriga, 

bekanta och oss själva. Detta kan ha påverkat respondenternas attityder till studien och 

därmed hur de svarat eftersom information kan värderas olika beroende på vem som 

förmedlar den. Där enkäten förmedlats genom arbetsplatsens formella kanaler, kan den ha 

uppfattats som viktigare och mer seriös än där den förmedlas genom sociala medier. Där 

enkäten distribuerats genom sociala medier kan den ha uppfattats som mer frivillig, något som 

kan ha gjort att bara de mest motiverade sjuksköterskorna svarat och att därigenom en 
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urvalsskevhet kan ha uppstått. Enligt Grice, Gallois, Jones, Paulsen och Callan (2006) 

värderas information från personer i den egna in-gruppen mer positivt än information från 

andra.   

Många av respondenterna kontaktades genom sociala medier. Detta har fördelar som att 

vara ett snabbt, enkelt och billigt sätt att nå många personer (Brickman Bhutta, 2012).  Som 

Baltar och Brunet (2012) framhåller kan dock urval genom sociala medier orsaka selection 

bias eftersom användarna av sådana medier inte är representativa för populationen. 324 (84 

%) av respondenterna var i åldrarna 19-48 år. En diskussion bör föras om vilka andra 

tillvägagångssätt som kan vara användbara för att nå ut till äldre respondenter som inte är lika 

frekventa användare av sociala medier, för att på så sätt uppnå en jämnare fördelning med 

avseende på ålder. Ett skäl till att göra så kan vara att arbetsmotivationen påverkas av 

respondentens ålder (Vansteenkiste, Neyrinck, Niemiec, Soenens, De Witte, Van den Broeck, 

2007).   

Grupperna hade en ojämn fördelning avseende antalet (342 direktanställda respektive 42 

bemanningsanställda), något som ökade risken för typ 2-fel genom att den senare gruppen kan 

ha blivit för liten (Dancey, Reidy, 2017). Grupperna var antagligen inte distinkt åtskilda 

eftersom många sjuksköterskor, som deras meritförteckningar på LinkedIn visar, under sina 

karriärer har arbetat både som direktanställda och bemanningsanställda, något som kan ha 

bidragit till att skillnaderna mellan grupperna inte var så tydliga. Studien tog ingen hänsyn till 

sjuksköterskornas yrkesmässiga specialisering, det vill säga om de bara var grundutbildade 

eller dessutom vidareutbildade och i så fall till vad. Specialiseringarna är många  

(operationssjuksköterska, narkossjuksköterska, akutsjuksköterska, ambulanssjuksköterska, 

etc.). Arbetsförmedlingen (2015) har 11 olika sjuksköterskeyrken i sin förteckning. Det är 

tänkbart att respektive yrke drar till sig människor med viss personlighet som gör ett aktivt val 

av yrkesspecialisering. Det är också möjligt att de specialiserade yrkena påverkar dem som 

arbetar i dem i en viss riktning, genom arbetsuppgifternas karaktär och de särskilda sociala 

kontexter som kan vara rådande i respektive yrke. Detta kan ha haft påverkan på studiens 

resultat, förutsatt att grupperna direktanställda och bemanningsanställda haft olika 

sammansättning av sjuksköterskeyrken och förutsatt att olika sjuksköterskeyrken präglas av 

olika typer av motivation.  
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Framtida forskning  

Det kan vara befogat att genomföra en liknande studie med större sample och med 

proportionellt lika stora grupper. I en sådan studie bör i så fall endast sjuksköterskor delta som 

är renodlat direktanställda eller bemanningsanställda. De olika sjuksköterskeyrkena bör vara 

representerade i samma utsträckning i båda grupperna.   

En annan idé är att helt inrikta en studie på skillnader i arbetsmotivation mellan olika 

sjuksköterskeyrken, utan att fästa avseende vid om respondenterna är direktanställda eller 

bemanningsanställda. Ytterligare ett förslag är att jämföra sjuksköterskors arbetsmotivation 

med andra yrkesgrupper för att se om sjuksköterskornas arbetsmotivation i något avseende 

skiljer sig från deras.   

Ur det data som inhämtats i vår studie kan utläsas att bemanningsanställda 

sjuksköterskor har högre löner än direktanställda. Lönelägets påverkan på motivationen är ett 

ämne som diskuterats i flera vetenskapliga artiklar. Heyes (2005) menar att löneökningar 

bidrar till att locka personer med lägre motivation att söka sig till sjuksköterskeyrket medan 

Fedele (2017) hävdar att relativ hög lön under rätt förhållanden kan attrahera både fler och 

bättre personer. Arbetet med att klargöra dessa förhållanden bör lämpligen fortsätta.  

Det vore även intressant att undersöka bemanningsanställda och direktanställda 

sjuksköterskors arbetsmotivation med hjälp av kvalitativa metoder på liknande sätt som 

Kingma (2003) gjort i sin studie (deltagarobservationer, intervjuer av 95 personer, 

fokusgrupper) som kom fram till att motivationen gynnades av en avvägd blandning av antal 

faktorer: lönehöjning, kompensation för jobbrelaterade utgifter, möjlighet till befordran, 

subventionerad utbildning, mer ledighet, försäkringsförmåner, bättre arbetsförhållanden, 

tillgång till stödjande yrkesnätverk, större delaktighet i beslutsforum. I kombination med 

kvantitativa undersökningar i samma ämne skulle hänsyn då kunna tas till hur respektive 

grupp upplever att de grundläggande psykologiska behoven (kompetens, autonomi och 

gemenskap) tillgodoses, samt utvärdera om det föreligger eventuella skillnader och vad det 

kan orsakas av.   

 

Resultatens praktiska relevans  

De skillnader i arbetsmotivation (total, självbestämd respektive icke självbestämd) som 

kunde iakttas i studien bör kunna ligga till grund för anpassningar av sjuksköterskornas 

arbetsmiljö så att styrkor (exempelvis positiv feedback, hög grad av självbestämmande, 

stödjande social kontext) kan tillvaratas och utvecklas medan svagheter (exempelvis hård 

extern reglering, bristande befogenheter, negativ feedback) kan avhjälpas. Anpassningar kan 
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också göras av introduktion av nyanställda, teambuilding och vidareutbildning av befintlig 

personal på så sätt att faktorer gynnsamma för arbetsmotivation främjas på ett sätt som är 

optimalt för personalen.   

Arbetsgivaren bör fundera över hur den självbestämda motivationen ska öka. Lösningar 

och förbättringar som optimerar uppfyllelsen av de psykologiska behoven kompetens, 

autonomi och gemenskap leder till ökad självbestämd arbetsmotivation.   
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Bilagor  

  

Bilaga 1 - Enkät  

  

1. Vänligen ange din ålder (antal år)  

  

  

2. Vänligen ange ditt kön  

Man  

Kvinna   

Annat  

  

  

3. Vilken anställning har du? Anställd direkt av vårdgivare Anställd av 

bemanningsföretag  

4. Hur stor är din lön före skatt?  

  

  

5. Vänligen markera för den sektor inom vilken du huvudsakligen arbetar  

Stat  

Kommun  

Landsting  

Privat  

6. Vänligen ange det sammanlagda antal anställningsår du arbetat inom 

organisationen  
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Vänligen ange i vilken utsträckning vart och ett av följande påståenden stämmer 

överens med varför du för närvarande arbetar med det du gör.  

7. För att det här är den typen av arbete som jag har valt för att kunna uppnå en viss 

livsstil.  

1 Stämmer inte alls  

2  

3 

4  

5 Stämmer helt  

  

8. P.g.a. inkomsten det ger mig.  

1 Stämmer inte alls  

2  

3 

4  

5 Stämmer helt  

9. Jag ställer mig själv denna fråga, ”Varför arbetar jag med det jag gör?”, då jag ju 

inte verkar kunna hantera de viktiga arbetsuppgifterna som ingår i jobbet.  

1 Stämmer inte alls  

2  

3 

4  

5 Stämmer helt  

10. För att jag finner stort nöje i att lära mig nya saker.  

1 Stämmer inte alls  

2  

3 

4  

5 Stämmer helt  
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11. För att det har blivit en grundläggande del av den jag är.  

1 Stämmer inte alls  

2  

3 

4  

5 Stämmer helt  

12. För att jag vill lyckas med detta arbete, annars skulle jag skämmas mycket över mig 

själv.  

1 Stämmer inte alls  

2  

3 

4  

5 Stämmer helt  

  

13. För att genom att välja den här typen av arbete kan jag uppnå mina karriärsmål. 

utmaningar.  

1 Stämmer inte alls  

2  

3 

4  

5 Stämmer helt  

14. För att det ger mig möjlighet att tjäna pengar.  

1 Stämmer inte alls  

2  

3 

4  

5 Stämmer helt  

15. För den tillfredsställelse jag upplever när jag tar mig an intressanta utmaningar.  

1 Stämmer inte alls  

2  

3 

4  

5 Stämmer helt  
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16. För att det ger mig möjlighet att tjäna pengar.  

1 Stämmer inte alls  

2  

3 

4  

5 Stämmer helt  

17. För att det är en del av det sätt jag valt att leva mitt liv på.  

1 Stämmer inte alls  

2  

3 

4  

5 Stämmer helt  

18. För att jag vill bli väldigt bra på det här arbetet, annars skulle jag bli väldigt 

besviken.  

1 Stämmer inte alls  

2  

3 

4  

5 Stämmer helt  

  

5 Jag vet inte varför jag valt att arbeta med det jag gör, våra arbetsvillkor är 

orealistiska.  

1 Stämmer inte alls  

2 

3 

4 

5 Stämmer helt  

19. För att jag vill vara en ”vinnare” i livet.  

1 Stämmer inte alls  

2  

3 

4  

5 Stämmer helt  
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20. För att genom att välja den här typen av arbete kan jag uppnå vissa viktiga mål i 

livet.  

1 Stämmer inte alls  

2  

3 

4  

5 Stämmer helt  

21. För den tillfredsställelse jag upplever när jag framgångsrikt klarar av svåra 

uppgifter.  

1 Stämmer inte alls  

2  

3 

4  

5 Stämmer helt  

22. För att denna typ av arbete ger mig olika typer av trygghet.  

1 Stämmer inte alls  

2  

3 

4  

5 Stämmer helt  

  

23. Jag vet inte varför jag valt att arbeta med det jag gör, det krävs alldeles för mycket 

av oss.   

1 Stämmer inte alls  

2  

3 

4  

5 Stämmer helt  

24. För att det här arbetet är en del av mitt liv.  

1 Stämmer inte alls  

2  

3 

4  

5 Stämmer helt  
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Enkäten är härmed avslutad. Stort tack för din medverkan!  
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Bilaga 2 - Missiv  

  

Hej!  

  

Vi är studenter på Högskolan i Gävle och läser Personal och arbetslivsprogrammet. Just nu 

genomför vi vårt examensarbete (c-uppsats). Syftet med vår studie är att undersöka skillnader 

i arbetsmotivation mellan olika grupper av sjuksköterskor.  

  

Ingen enskild individ kommer kunna identifieras i resultaten av de analyser som genomförs 

eller i den slutrapportering som kommer ske eftersom data kommer analyseras på gruppnivå 

som medelvärden för olika grupper. Som deltagare har du rätt att utan skäl avbryta ditt 

deltagande som sker helt på frivillig basis.   

  

Som deltagare ombeds du först besvara några bakgrundsfrågor. Sedan får du ta ställning till 

en uppsättning påståenden genom att markera i vilken grad de stämmer med din egen 

uppfattning. Alla frågor behöver besvaras för att enkäten ska kunna skickas in. Du kan gå 

fram och tillbaka mellan de olika sidorna i enkäten och ändra tidigare svar.  Enkäten består av 

24 frågor/påståenden. Den besvaras elektroniskt och tar ca 10 minuter att fylla i.   

  

Genom att besvara och skicka in enkäten samtycker du till din medverkan i studien och att 

dina svar används och hanteras i linje med studiens syfte. Du bekräftar därmed även att du 

tagit del av och är införstådd med ovanstående information.   

  

Har du frågor om studien är du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer.  

  

Med vänlig hälsning   

  

Jan-Henrik Sandberg                                                 

Student vid Högskolan i Gävle                    

Mail XXX  

Tel. XXX   

  

Olof Mård    

Student vid Högskolan i Gävle  

Mail XXX  

Tel. XXX   

  

Ola Nordhall  

Doktorand i Arbetshälsovetenskap  

Universitetsadjunkt i Psykologi  

Akademin för Hälsa & Arbetsliv  

Högskolan i Gävle  

Mail XXX  

Tel. XXX   

  

 

 


