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Abstract 

The purpose of the study was to examine if intrinsic motivation and work commitment to the 

organization differs between permanent doctors and hired doctors. The total of 63 doctors who 

participated in the study made an internet-based survey with 21 questions taken from the Basic 

Need Satisfaction at Work Scale and 3 questions from the section “work commitment” in QPS 

Nordic. The main results of the study showed that permanent doctors perceived a higher level of 

intrinsic motivation on all the three needs autonomy, competence and relatedness. Furthermore 

the result showed a tendency that permanent doctors perceived a higher level of work 

commitment to the organization then hired doctors.   
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om inre arbetsmotivation samt engagemang i 

organisationen skiljer sig mellan tillsvidareanställda och inhyrda läkare. Det gjordes genom en 

internetbaserad enkät som skickades ut till fem av Sveriges landsting. De totalt 63 läkarna som 

deltog i studien fick besvara totalt 21 frågor hämtade från Basic Need Satisfaction at Work Scale 

och 3 frågor från delen “engagemang i organisationen” i QPS Nordic. Studiens huvudresultat 

visade på att tillsvidareanställda läkare upplever en högre grad av inre motivation på alla tre 

behoven autonomi, kompetens och samhörighet. Resultatet visade också på en stark tendens till 

att tillsvidareanställda läkare upplevde högre grad av engagemang i organisationen än inhyrda 

läkare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Self-determination theory, inre arbetsmotivation, inhyrda läkare, engagemang i 

organisationen. 
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Introduktion 

 

Inhyrning av vårdpersonal 

År 1993 togs förbudet mot vinstdrivande arbetsförmedlingar bort. Det ledde till att flera 

vinstdrivande bemanningsföretag startades och sedan dess har inhyrd personal blivit en 

anställningsform som ökat snabbt (Ohlsson, 2012). Ungefär vid samma tid på 1990-talet blev det 

brist på läkare inom vården. Det öppnades därför möjligheter för bemanningsbranschen att hyra 

ut läkare och annan vårdpersonal till landstingen. Sedan dess har hyrläkare inom landstinget ökat 

enormt. Inhyrningen av vårdpersonal kostade drygt 2.3 miljarder kronor för landstingen år 2012 

(Dagens Industri, 2013). Hyrläkare är ett aktuellt ämne som diskuteras i olika sammanhang. I 

läkartidningen beskriver Nilsson (2009) att den kontinuerliga och sociala kontakten med 

patienterna är väldigt viktig för att kunna ge rätt vård. Nilsson menar dessutom att en hyrläkare 

inte har samma motivation att ta reda på bakgrunden till patientens problematik vilket kan leda 

till att dem ger sämre vård.  

 

Arbetsmotivation och engagemang i organisationen 

Många offentligt anställda personer kännetecknas för att tillfredställas utav inre belöningar 

medan privat anställda motiveras till högre grad utav yttre belöningar (Perry & Hondeghem, 

2008). Att motiverad och välmående personal presterar bättre är allmänt vedertaget. Enligt Allan 

och Sienko (1998) så är arbetsmotivationen hos tillfälligt anställd personal starkt ifrågasatt på 

grund av att de inte är en del av företaget. Samtidigt menar de på att det finns andra tillfälligt 

anställda som är starkt motiverade till sitt arbete för att de hoppas på att få en fast anställning. 

Deras studie visade på att tillfälligt anställd personal har högre arbetsmotivation än 

tillsvidareanställda. Det berodde bland annat på att den tillfälligt anställda personalen 

behandlades likadant som den tillsvidareanställda samt att de fick samma typ av arbetsuppgifter. 

Dessutom hade den tillfälligt anställda personalen högre uppgiftsidentitet än den 

tillsvidareanställda (Allan & Sienko, 1998). 

 Shepperd (1993) beskriver att låg motivation kan påverka produktiviteten i arbetet och 

att låg produktivitet karaktäriseras som ett problem till följd av låg motivation. Shepperd menar 

också att den låga motivationen uppstår när individer upplever att de inte bidrar med något värde 

eller att individen inte uppfattar sambandet mellan deras bidrag och önskvärt resultat eller att 

upplevelsen av vad som krävs av den enskilde är överdriven (Shepperd, 1993). 
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Motivationsskapande bland medarbetarna är ett av de viktigaste uppdragen för organisationer då 

motiverad personal bidrar till att verksamheten framgångsrikt når sina uppsatta mål - dels genom 

högre effektivitet men även genom ökad produktivitet (Flach, 2006). 

Den tillfälligt anställdes engagemang och relation till arbetet kan även påverka 

motivationen enligt Koh och Yer (2000). Den tillfälligt anställda personalens arbetsmotivation är 

beroende av vilken relation de har till organisationen. Resultatet i deras studie visade även på att 

tillfälligt anställd personal har högre känslomässigt engagemang i organisationen (Koh & Yer, 

2000). I en studie där man undersökte dödligheten på sjukhus och sjuksköterskors engagemang, 

påvisades ett starkt samband med arbetsengagemang som en av nyckelfaktorerna (Bizzard, 

2005). Det vill säga, är engagemanget lågt så ökar dödligheten på sjukhusen. 

 Enligt Manolopoulus (2008) är inre motivation extra viktigt för offentligt anställda på 

grund av den nya hårda mål- och resultatinriktade styrningen inom offentlig sektor. Det beror på 

att det nya styrsättet kan hämma produktionen då den utgör ett hot mot arbetsmiljöer som främjar 

autonomi (Manolopoulus, 2008). Kuvaas (2008) understyrker i sin studie att i och med det nya 

styrsättet är det extra viktigt med inre motivation hos offentligt anställd personal. 

 Arbetsmotivation verkar inte vara beroende av varken kön (Eskildsen, Kristiensen & 

Westlund, 2004) eller ålder (Howard & Flink, 1996).   

 

SDT- Inre motivation 

Self-Determination Theory, som vanligtvis förkortas SDT, är en motivationsteori som förenklat 

utgår ifrån individens kontroll över situationen, ju mer kontroll individen har desto högre 

motivation.  En av teorins subteorier Basic Need Theory, uppmärksammar tre behov hos 

människan som är väsentliga för främjandet av inre arbetsmotivation hos människan (Weinsein 

& Ryan, 2011). Dessa tre är autonomi, kompetens och samhörighet. 

Med autonomi menas att individen upplever sig ha en viss självbestämmanderätt. 

Weinstein och Ryan (2011) menar att möjligheten att kunna arbeta självständigt stärker den inre 

motivationen eftersom det skapar en inre tillfredsställelse hos individen. Denna inverkan har stor 

betydelse då SDT antyder att autonomi är förknippat med hög stresstålighet och förmåga att 

hantera krävande situationer. Dessutom menar Weinstein och Ryan att individer som arbetar 

självständigt tenderar att söka efter nya livserfarenheter och ställer personliga livsmål, vilket i sin 

tur leder till mindre stress. Förhållningssättet som ökar självständigt arbete genererar flera 
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positiva effekter. Tidigare forskning har visat att självständigt (autonoma) orienterade arbetare 

upplever en njutning och värdesätter sitt arbete istället för att bara arbeta mot yttre belöningar 

som exempelvis pengar (Weinstein & Ryan, 2011). 

Kompetens är det mest fundamentala psykologiska behovet för att ge människan energi 

att aktivera sig och det anses dessutom vara signifikant för att människan ska kunna uppnå 

psykologiskt välmående på lång sikt och för att känna sig tillfredsställd (Deci & Ryan, 2000).  

Det tredje och sista grundläggande behovet för att främja individens välmående, 

prestanda och motivation är samhörighet (Deci & Ryan, 2000). Samhörighet definieras inom 

SDT-teorin som ett mänskligt begär efter att känna en gemenskap med andra människor. Det 

handlar på det djupare planet om att bry sig om andra människor samt att andra människor bryr 

sig om en. En intressant aspekt är att samhörighet ibland kan konkurrera med autonomi. 

Människan har ett starkt behov av att uttrycka en självständighet och få utlopp som person, 

samtidigt som det finns ett stort behov av att känna samhörighet med en grupp. För att maximal 

motivation ska kunna uppnås är det viktigt att det ges plats för båda dessa behov så att de kan 

samverka och existera i harmoni (Deci & Ryan, 2000). 

Sammanfattningsvis är det aktuellt att undersöka om det finns skillnader i inre motivation 

och engagemang i organisationen mellan inhyrda och tillsvidareanställda läkare då hyrläkare 

kostar landstingen mycket pengar. Dessutom visar tidigare studier på att inre motivation har 

störst inverkan på offentligt anställd personal, vilket gjorde att yttre motivation uteslöts från den 

här studien. Eftersom studier visar på att motiverad och engagerad personal presterar bättre så är 

det intressant att jämföra inhyrda läkare, som kostar landstinget mer pengar, med 

tillsvidareanställda läkare gällande arbetsmotivation och engagemang i organisationen.  
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det finns några skillnader i inre arbetsmotivation och 

engagemang i organisationen mellan inhyrda- och tillsvidareanställda läkare. 

 

Frågeställningar 

(1)Skiljer sig den inre arbetsmotivationen (mätt genom Basic Need Satisfaction at Work Scale) 

mellan inhyrda- och tillsvidareanställda läkare? 

(2)Skiljer sig engagemanget i organisationen (mätt genom QPS Nordic) mellan 

tillsvidareanställda och inhyrda läkare? 

 

Metod 

 

Deltagare/urval 

Samtliga landsting i Sverige tillfrågades att delta i enkätundersökningen. Respondenterna i 

studien är läkare från de fem olika landsting som valde att delta. Respektive avdelningschef vid 

de landsting som valde att delta, spred enkäten till alla läkare på deras avdelning. Totalt 

medverkade 16 (25 %) inhyrda läkare och 47 (75 %) tillsvidareanställda läkare. 

Könsfördelningen bland de inhyrda läkarna var 69 % män och 31 % kvinnor. Bland de 

tillsvidareanställda läkarna var det 49 % män och 51 % kvinnor. 

 

Material 

Enkäten var internetbaserad och utformades i Google forms. Totalt bestod enkäten av 

sammanlagt 24 frågor utifrån två redan beprövade enkäter (se bilaga 1). För att mäta den inre 

arbetsmotivationen användes ”Basic Need Satisfaction at Work Scale” (Deci, Ryan, Gagné, 

Leone, Usunov, & Kornazheva, 2001; Ilardi, Leone, Kasser, & Ryan, 1993; Kasser, Davey, & 

Ryan, 1992) som bestod av 21 frågor. Respondenterna fick fylla i det alternativ som passade in 

bäst på de själva på en sju-gradig skala där alternativ ett var “Stämmer inte alls” och alternativ 

sju var “Stämmer precis”. 

Frågorna gällande medarbetarnas engagemang i organisationen hämtades från delen 

“arbetsengagemang” i QPS Nordic (Dallner, Gamberale, Olsson, & Örelius, 1999) och bestod av 

tre påståenden som respondenterna besvarade genom att kryssa i hur väl påståendet 

överensstämmer med dem själva. Svarsalternativen var en fem-gradig skala som sträckte sig från 
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”tar totalt avstånd ifrån” till ”instämmer totalt”. I enkäten tillfrågades dessutom respondenterna 

om deras anställningsform (inhyrd eller tillsvidareanställd hos landstinget), kön och 

anställningstid. Med anställningstid menas hur länge respondenterna hade arbetat på den fysiska 

arbetsplats där de jobbade vid den tid som de fyllde i enkäten.  

 

Tillvägagångssätt 

Alla personalchefer vid de olika landstingen i Sverige blev inbjudna att delta i vår enkät. Därefter 

fick respektive avdelningschef vid de landsting som valt att delta i studien sprida enkäten till 

läkarna vid deras avdelning. Två påminnelsemail skickades ut till avdelningscheferna med 1-2 

veckors mellanrum.  Svaren från alla medarbetare samlades sedan in via en internetbaserad 

enkätundersökning där både tillsvidareanställda och inhyrda läkare besvarade samma enkät. 

 

Design/dataanalys 

Studien var kvantitativ med en mellanpersonsdesign där den inre motivationen och engagemang i 

organisationen jämfördes mellan tillsvidareanställd och inhyrd personal. Den oberoende 

variabeln var anställningsform (två lägen: inhyrda och tillsvidareanställda läkare) och fyra 

beroende variabler. Dessa var de tre behoven för inre arbetsmotivation autonomi, kompetens, 

samhörighet (mätt genom de tre delskalorna i ”Basic Need Satisfaction at Work Scale”) och 

engagemang i organisationen (mätt genom delskalan Engagemang i organisationen i QPS 

Nordic).  

För att analysera resultatet räknades medelvärdena ut för respektive beroende variabel 

hos de två lägena för den oberoende variabeln (Deci, Ryan, Gagné, Leone, Usunov, & 

Kornazheva, 2001; Ilardi, Leone, Kasser, & Ryan, 1993; Kasser, Davey, & Ryan, 1992). För att 

räkna ut medelvärdet för engagemang i organisationen användes QPS Nordic användarmanual 

(Dallner, Gamberale, Olsson, & Örelius, 1999). 

Resultatet för inhyrda och tillsvidareanställda läkare räknades ut genom en MANOVA i 

SPSS för inre arbetsmotivation och en ANOVA för engagemang i organisationen.  Då vi 

misstänkte att anställningstid kunde ha viss effekt på resultatet utfördes dessutom en 

MANCOVA för inre arbetsmotivation och en ANCOVA för engagemang i organisationen med 

anställningstid som kovariat. I studien betraktas p<.05 som signifikant.  
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Forskningsetiska överväganden 

Samtliga respondenter är anonyma och medverkandet i studien är frivilligt. För att säkerställa 

anonymiteten fick respektive avdelningschef sprida enkäten till sina medarbetare. Därefter 

fylldes enkäten i och skickades in via internet. På så vis fanns det ingen möjlighet varken för oss 

eller för avdelningscheferna att kunna spåra enkäten tillbaka till någon enskild person. 
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Resultat 

 

 

Engagemang i organisationen 

En envägs variansanalys med engagemang i organisationen som beroende variabel och 

anställningsform som oberoende variabel gjordes för att mäta om det fanns några skillnader i 

engagemang i organisationen mellan de olika anställningsformerna. Resultatet visade att 

tillsvidareanställda läkare upplever sig som mer engagerad (M=3.56, s=0.81) än inhyrda läkare 

(M=3.13, s=0.68). Detta visades av en stark tendens till en huvudeffekt av anställningsform F(1, 

62)=3.31, p<.06, 2
=.06. 

 

Engagemang med anställningstid som kovariat 

För att undersöka om anställningstid påverkar anställningsform gällande engagemang i 

organisationen gjordes dessutom en envägs kovariansanalys med engagemang i organisationen 

som beroende variabel, anställningsform som oberoende variabel och anställningstid som 

kovariat. Resultatet visade att anställningstid som kovariat påverkade resultatet då 

anställningsform inte fick någon signifikant skillnad mellan grupperna gällande engagemang i 

organisationen.  

 Anställningstid som kovariat var inte signifikant för engagemang i organisationen.  

 

Inre arbetsmotivation 

En variansanalys med inre motivationsbehov som beroende variabler och anställningsform som 

oberoende variabel gjordes för att undersöka om det fanns några skillnader i arbetsmotivation 

mellan de olika anställningsformerna (se tabell 1). De inre motivationsbehoven som mättes var 

autonomi, kompetens och samhörighet. MANOVAn visade en huvudeffekt av anställningsform, 

Ʌ =.78, F(1,61) = 5.59, p <.01, 2 =.22. Resultatet visade att tillsvidareanställda läkare upplever 

högre grad av autonomi (M=4.84, s= 0.84) än inhyrda läkare(M=3.86, s=1.04), F(1,61)=14.32, 

p<.01 2 =.19. Dessutom upplevde tillsvidareanställda läkare högre grad av kompetens (M=5.7, 

s= 0.77) än inhyrda läkare (M=5.27, s =0.6), F(1,61)=4.25, p<.05, 2 =.07. Till sist upplevde 

tillsvidareanställda läkare högre grad av samhörighet (M=5.68, s= 7.3) än inhyrda läkare 

(M=4.91, s= 0.89), F(1,61)=11.66, p<.01, 2 =.16. 
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Inre arbetsmotivation med anställningstid som kovariat 

För att kontrollera effekten av anställningstid utfördes en multivariat kovariansanalys. Den 

multivariata kovariansanalysen bestod av inre motivationsbehov som beroende variabler och 

anställningstid som kovariat samt anställningsform som oberoende variabel (se tabell 1).  De inre 

motivationsbehoven som mättes var autonomi, kompetens och samhörighet. MANCOVAn 

visade en huvudeffekt av anställningsform Ʌ =.86, F(1,60) = 3.05, p <.04, 2 =.14. MANCOVAn 

visade en tendens till huvudeffekt för anställningstid Ʌ =.84, F(1,60) = 2.32, p <.09,2 =.11. 

Resultatet visade att tillsvidareanställda läkare upplever högre grad av autonomi (M=4.84, s= 

0.84) än inhyrda läkare (M=3.86, s=1.04), F(1,60)=8,45, p<.01 2 =.12. Därtill upplever 

tillsvidareanställda läkare högre grad av samhörighet (M=5.68, s= .73) än inhyrda läkare 

(M=4.91, s= 0.89), F(1,60)=5.17, p<.03, 2 =.08. Till skillnad ifrån MANOVAn visades ingen 

signifikant skillnad visades mellan grupperna gällande kompetens.  

Multivariata kovariansanalysen visade att anställningstid som kovariat var signifikant för 

samhörighet F(1,60)=6.82, p<.02, 2 =.10. Anställningstid som kovariat var inte signifikant för 

autonomi och kompetens.  
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Tabell 1. Error, F-kvot, effektstorlek, och signifikansnivå för de tre inre arbetsmotivationsbehoven; 

autonomi, kompetens och samhörighet. Två analyser, en multivariat variansanalys (MANOVA) med 

anställningsform som oberoende variabel och en multivariat kovariansanalys (MANCOVA) med 

anställningstid som kovariat och anställningsform som oberoende variabel.

 

Variabler Df F 
2 p 

 

MANOVA 
Autonomi 

    
Anställningsform 1 14.32** .19 .01 

Error 61 (0.80) 

  
Kompetens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställningsform 1 4.25* .07 .04 

Error 61 (0.54) 

  
Samhörighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställningsform 1 11.66** .16 .01 

Error 61 (0.59) 

  
 

MANCOVA 
Autonomi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställningsform 1 8.45** .12 .01 

Anställningstid 1 2.55 .04 .12 

Error 60 (0.78)   

Kompetens     

Anställningsform 1 1.63 .03 .21 

Anställningstid 1 2.77 .04 .11 

Error 60 (0.52)   

Samhörighet     

Anställningsform 1 5.17* .08 .03 

Anställningstid 1 6.82* .10             .02 

Error 60 (0.54)   

Not. Värden inom parentes är MS (mean square error). *p< .05. 
**

p< .01.  
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Diskussion 

 

Huvudresultatet visade på att tillsvidareanställda läkare i den här studien upplever högre grad av 

inre arbetsmotivation än inhyrda läkare. Analysen där vi inte kontrollerade effekten utav 

anställningstid (MANOVA) visade att tillsvidareanställda läkare upplever en signifikant högre 

grad av autonomi, samhörighet och kompetens än inhyrda läkare. Det fanns en stark tendens till 

att engagemanget i organisationen var något högre hos tillsvidareanställda (p<.06)..Vi gjorde 

även en analys med anställningstid som kovariat för att undersöka om anställningstidens effekt 

på resultatet. Resultatet för den senare analysen (MANCOVAn) visade på att anställningstid som 

kovariat endast hade en signifikant effekt på samhörighet. Att anställningstid som kovariat var 

signifikant med samhörighet var ganska väntat, då antal år i organisationen bör påverka ens 

samhörighet med resten av kollegorna.  Resultatet där vi kontrollerat för effekten av 

anställningstid visade inte på någon signifikant skillnad mellan grupperna på kompetens och 

engagemang i organisationen. Varför engagemang endast hade en stark tendens på analysen utan 

kovariat och ingen skillnad på den med kovariat kan ha att göra med att resultatet för 

engagemang i organisationen endast mättes utifrån tre frågor och fem svarsalternativ, vilket gör 

att skillnaderna mellan svaren blir så markanta att det blir svårt att få en signifikant skillnad.  

Resultatet från vår studie visar att tillsvidareanställd personal har högre arbetsmotivation 

än inhyrd personal. En studie av Allan och Sienko (1998) visade på motsatsen, nämligen att 

tillfälligt anställd personal har högre arbetsmotivation än tillsvidareanställd personal. Det kan 

bero på att i vissa organisationer strävar den inhyrda personalen efter att bli fast anställd vilket 

kan höja deras motivation. I Sverige råder det brist på läkare vilket gör att de känner sig trygga i 

sin anställning även om de är inhyrda. Det kan medföra att de inte behöver prestera på topp och 

hålla motivationen uppe i lika hög grad för att imponera på sin arbetsgivare.  

På arbetsplatser där det finns stor möjlighet att arbeta självständigt menar Weinstein och 

Ryan (2011) att det skapar en inre tillfredsställelse hos individen som i sin tur kan leda till hög 

stresstålighet och bättre förmåga att hantera krävande situationer. Om deras resultat generaliseras 

kan det tolkas som att tillsvidareanställda läkare har högre inre tillfredställelse då dessa upplevde 

sig ha högre grad av autonomi. Anledningen till att tillsvidareanställda läkare upplever sig ha 

högre autonomi än inhyrda läkare beror förmodligen på att de oftast har jobbat i organisationen 

under en längre tid. Desto längre man har jobbat i en organisation desto mer lär man känna 

organisationen, vilket antagligen också leder till att man kan jobba mer självständigt.  
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Utan att ha kontrollerat för effekten av anställningstid visade resultatet på att 

tillsvidareanställda läkare upplever en högre grad av kompetens än inhyrda läkare. Det kan bero 

på att tillsvidareanställd personal ofta får mer internutbildning och kompetensutveckling då 

arbetsgivarna ser dessa som långvariga resurser som det är värt att investera i. Inhyrda läkare 

däremot ses ofta som en tillfällig resurs och många arbetsgivare anser därför att det inte är lönt 

att spendera mer resurser på dessa. Det kan också bero på att tillsvidareanställd personal oftast 

har jobbat längre inom en och samma organisation vilket gör att de lärt sig alla arbetsuppgifter 

bättre än inhyrd personal, som kanske byter avdelning/organisation oftare och måste då lära sig 

nya saker.   

  Samhörigheten upplevs också högre för de tillsvidareanställda läkarna i båda analyserna. 

Deci & Ryan (2000) beskriver att kombinationen med hög samhörighet och autonomi, är den 

optimala kombinationen för maximal motivation. Vi tror att en av anledningarna till att inhyrda 

läkare fick ett lägre resultat på samhörighet kan bero på att de byter arbetsplats oftare än 

tillsvidareanställd personal. Det leder i sin tur att man förmodligen inte skapar lika starka och 

långvariga relationer med sina arbetskollegor. Förmodligen beror det också på att desto längre 

man varit i en organisation desto högre grad av upplevd samhörighet. Resultatet där vi hade 

kontrollerat effekten av anställningstid tyder på just det här, att anställningstiden påverkar 

samhörigheten.  

Arbetsmotivationen influeras också av andra sociala och psykologiska faktorer som 

exempelvis arbetsengagemang (Dallner et al., 2000).  I analysen utan anställningstid som 

kovariat hade tillsvidareanställda läkare en stark tendens till högre engagemang i organisationen 

än inhyrda läkare. I en studie av Koh och Yer (2000) så har den “tillfälligt” anställda personalen 

högre arbetsengagemang än tillsvidareanställd personal. De skriver också att arbetsmotivationen 

är beroende av vilken relation som personalen har till organisationen. En slutsats som man kan 

dra av det är att det är viktigt att behandla personalen likvärdigt och få alla att känna sig som en 

viktig del av organisationen.  

Inhyrda läkare upplever sig i analysen utan kovariat ha lägre arbetsmotivation och 

engagemang. Analysen där vi kontrollerade effekten av anställningstid visade också på att 

tillsvidareanställda läkare upplever högre grad av autonomi och samhörighet. Vad det beror på är 

svårt att säga, men det kan bero på att inhyrd personal ofta ses som en “tillfällig resurs” och 

därför kan få sämre förutsättningar än tillsvidareanställd personal. Då läkare har en viktig roll i 
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samhället och tar viktiga och avgörande beslut för den enskilda individens hälsa så är det viktigt 

att inhyrda läkare får samma förutsättningar som tillsvidareanställd personal, för att uppnå en 

hög arbetsmotivation. I Allan och Sienkos (1998) studie visades nämligen att tillfälligt anställd 

personal var högre motiverade när de hade samma förutsättningar som tillsvidareanställd 

personal. Att den tillfälliga personalen i Koh och Yers (2000) studie har ett högre 

arbetsengagemang än de tillsvidare anställda, till skillnad från i vår studie, kan således bero på 

att den tillfälliga personalen i deras studie fått samma förutsättningar som den tillsvidareanställda 

personalen, medan de inhyrda läkarna i vår studie får sämre förutsättningar än de 

tillsvidareanställda läkarna. Det bör dock poängteras att detta endast är spekulationer. 

Manolopoulus (2008) menar på att det är extra viktigt med inre motivation hos offentligt 

anställda då de nya resultat- målinriktade styrsätten inom offentlig sektor försämrar produktionen 

på grund av att det utgörs ett hot mot arbetsmiljöer som främjar autonomi. Läkartidningen 

beskrev problematiken kring att inhyrda läkare som har lägre motivation kan leda sämre vård för 

patienten (Nilsson, 2009). I studier har man påvisat att effektiviteten och produktiviteten var 

lägre hos medarbetare med låg motivation (Flach, 2006). Om man utgår ifrån att låg motivation 

hos läkare generar sämre vård, skulle man kunna anta att inhyrda läkare ger sämre vård. Vi anser 

dock att det är svårt att dra en sådan hård slutsats med enbart resultatet från den här studien. Det 

som kan sägas är att landstingen utifrån den här studien bör tänka efter en extra gång innan de 

hyr in personal. Är tanken att samarbetet ska vara långvarigt är det förmodligen bättre att anställa 

personen på en gång, då resultatet från där analysen där inte effekten av anställningstid 

kontrollerades visade på att både engagemang i organisationen och arbetsmotivationen är högre 

hos tillsvidareanställda läkare än inhyrda. Även analysen där vi kontrollerade effekten av 

anställningstid visade på att tillsvidareanställda upplever en högre grad av autonomi och 

samhörighet Dessutom är det billigare för landsting än att hyra in personal.                    

 

Metoddiskussion 

Det finns vissa begränsningar i samband med enkätundersökningar. Exempelvis så skriver 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (s.86, 2001) att det inte är möjligt att garantera svarssituationen. 

Med andra ord att det inte är möjligt att kontrollera att rätt person fyller i enkäten. Vi har skickat 

ut enkäten till avdelningscheferna för alla de landsting som valt att delta. Avdelningschefen har 

sedan skickat ut enkäten till en personlig e-postadress till varje läkare som deltagit i studien. Att 
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enkäten skickats till en personlig e-postadress gör att vi i största möjliga mån lyckats garantera 

svarssituationen. Svarsfrekvensen i enkätundersökningar är ofta ganska låg på grund av att de tar 

lång tid att fylla i (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Vi utformat vår enkät så att den går 

snabbt att fylla i samt att vi haft kontaktpersoner inom varje landsting som uppmuntrat läkarna 

att fylla i enkäten. Dessutom har två påminnelsemail skickats ut för att få så bra svarfrekvens 

som möjligt. 

Det är respektive avdelningschef vid de landsting som valt att delta som spridit enkäten 

till sina medarbetare. Det gör att vi inte har inte vet hur stort antal personer som enkäten spridits 

till, därför har inte svarsfrekvensen kunnat mätas. Det som dock är tydligt är att det är färre antal 

inhyrda läkare som har svarat på enkäten. Detta beror förmodligen på att det finns fler 

tillsvidareanställda läkare än inhyrda läkare. I och med att det skiljer sig i antal respondenter i 

respektive grupp kan det påverka resultatet. Det kan finnas en risk att resultatet för inhyrda 

läkare inte blivit normalfördelat. Vi undersökte om det fanns outliers i grupperna och inga 

hittades. 

Anledningen till att en internetbaserad enkätundersökning användes var för att 

respondenterna befinner sig utspritt över hela landet. Det blir därmed lättare att skicka ut enkäten 

till alla respondenter. Dessutom har läkare en tung arbetsbörda, vilket gör att de inte har mycket 

tid över. En internetbaserad enkät kan göras mer komplex utan att respondenternas arbetsbörda 

ökar väsentligt (Statistiska centralbyrån,2001). Dessutom ökar möjligheten för respondenten att 

förbli anonym och kan svara på enkäten när det passar honom eller henne (Statistiska 

centralbyrån, s.21,2001). 

  

 

 

 

Vidare forskning 

Förslag till vidareforskning är att replikera vår studie, men med fler antal respondenter för att öka 

reliabiliteten Då de inhyrda läkarna i vår studie har lägre inre arbetsmotivation så vore det 

intressant att göra studier för att undersöka om det finns skillnader mellan inhyrda och 

tillsvidareanställda läkare i yttre motivation. Eventuellt finns det andra yttre faktorer som 

motiverar de inhyrda läkarna som exempelvis högre lön. För att undersöka om det finns belägg 
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för antaganden om inhyrda läkare ger sämre vård, ser vi även att vidare studier kan göras med en 

patientundersökning för att undersöka om patienterna upplever sämre vård. 

  

 

  

 

  



 

15 
 

Referenser 

 

Allan, P., & Sienko, S. (1998). Job motivations of professional and technical contingent 

workers: Are they different from permanent workers? Journal of Employment 

Counseling, 35(4), 169-178. Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/619382756?accountid=14538 

  

Baard, P. P., Deci, E. L., Ryan, R. M. (2004). Intrinsic need satisfaction: A motivational basis 

of performance and well-being in two work settings. Journal of Applied Social 

Psychology, 34 , 2045-2068. 

  

Bemanningsföretagen Almega (2012). Antal anställda och penetrationsgrad i 

bemanningsbranschen 2012. Stockholm: Bemanningsföretagen almega. Hämtat från: 

http://www.bemanningsforetagen.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=95c

9a545-2dae-439c-a48c-fdef6ff47eb5&FileName=Anst_o_penetrationsgrad_2012_B.pdf 

  

Blizzard R. (2005) Nursing Engagement Key to Reducing Medical Errors. Gallup Poll News 

Service. People more important than technology. Hämtad 14 maj 2013: 

http://www.gallup.com/poll/20629/Nurse-Engagement-Key-Reducing-Medical-

Errors.aspx 

  

Dagens Industri, Miljard nota för hyrläkare. Hämtat från: 

http://www.di.se/artiklar/2013/4/3/miljardnota-for-hyrlakare/ 

  

Dallner M, Gamberale F, OlssonA M, Örelius D. Testning av ett samnordiskt frågeformulär om 

psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet, QPSNordic. Arbetslivsinstitutet, 

Arbetslivsrapport. 1999: 14. 

  

  

Dallner, M., Lindström, K., Elo, A-L., Skogstad, A., Gamberale, F., Hottinen,V., Knardahl, S. 

& Elsa Ørhede, E. Användarmanual för QPSnordic. Nordiska ministerrådet och 

Arbetslivsinstitutet. Arbetslivsrapport . 2000:19 (2000) 

http://search.proquest.com/docview/619382756?accountid=14538
http://search.proquest.com/docview/619382756?accountid=14538
http://www.bemanningsforetagen.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=95c9a545-2dae-439c-a48c-fdef6ff47eb5&FileName=Anst_o_penetrationsgrad_2012_B.pdf
http://www.bemanningsforetagen.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=95c9a545-2dae-439c-a48c-fdef6ff47eb5&FileName=Anst_o_penetrationsgrad_2012_B.pdf
http://www.bemanningsforetagen.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=95c9a545-2dae-439c-a48c-fdef6ff47eb5&FileName=Anst_o_penetrationsgrad_2012_B.pdf
http://www.gallup.com/poll/20629/Nurse-Engagement-Key-Reducing-Medical-Errors.aspx
http://www.gallup.com/poll/20629/Nurse-Engagement-Key-Reducing-Medical-Errors.aspx
http://www.gallup.com/poll/20629/Nurse-Engagement-Key-Reducing-Medical-Errors.aspx
http://www.di.se/artiklar/2013/4/3/miljardnota-for-hyrlakare/


 

16 
 

  

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: Human needs and the 

self-determination of behaviour. Psychological Inquiry, 11, 319–338. 

  

Deci, E. L., Ryan, R. M., Gagné, M., Leone, D. R., Usunov, J., & Kornazheva, B. P. (2001). 

Need satisfaction, motivation, and well-being in the work organizations of a former 

Eastern Bloc country. Personality and Social Psychology Bulletin,27, 930-942. 

  

Eriksson, L. T., & Wiedersheim-Paul, F. (2001). Att utreda forska och rapportera 

(Vol. 7). Karlshamn: Liber. 

 

Eskildsen, J. K., Kristensen, K., & Westlund A. H. (2004).Work motivation and job  satisfaction  

in the nordic countries. Employee Relations, 26(1/2), 122-136. 

 

Flach, B. (2006) Personalledning – Human resource management i forskning och praktik. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Howard, J.L. & Frink, D.D. (1996). The Effects of Organizational Restructure on Employee 

Satisfaction. Group and Organization Management, 21, 278-304. 

 

Ilardi, B. C., Leone, D., Kasser, R., & Ryan, R. M. (1993). Employee and supervisor ratings  

of motivation: Main effects and discrepancies associated with job satisfaction and 

adjustment in a factory setting. Journal of Applied Social Psychology, 23, 1789-1805. 

 

 Kasser, T., Davey, J., & Ryan, R. M. (1992). Motivation, dependability, and  

employee-supervisor discrepancies in psychiatric vocational rehabilitation settings. 

Rehabilitation Psychology, 37, 175-187 

 

Koh, W. & Keow Yer, L. (2000) The impact of the employee-organization relationship on 

temporary employees' performance and attitude: testing a Singaporean sample. The 

International Journal of human Resource Management, 11:2, 366-387. 

  



 

17 
 

 

Kuvaas, B. (2008). “A test of hypotheses derived from self-determination theory among public 

sector employees”. Department of Leadership and Organisational management. 

Norwegian school of management. Oslo, Norway 

  

Manolopoulus, D. (2008), “An evaluation of employee motivation in the extended public sector 

in Greece”, Employee Relations, Vol. 30 No. 1, pp. 63-85. 

  

Nilsson, G. (2009). God läkarkontinuitet kan ge bättre vård resultat, Lärkartidningen. Hämtat  

från: 

http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/11283/LKT0906s344_345.pdf 

  

Ohlsson, Å. (2012, 5 oktober). Bemanningsbranschen. Liten marknad med stor tillväxt. 

Chefstidningen. Hämtat från: http://www.chefstidningen.se/text/tema-

bemanningsbranschen 

  

Perry, J.L., and Hondeghem, A. (2008), ‘Editors’ Introduction,’ in Motivation in Public 

Management: The Call of Public Service, eds. J.L. Perry and A. Hondeghem, Oxford: 

Oxford University Press, pp. 268– 293. 

  

Shepperd, JA (1993). Productivity loss in performance groups: a motivation analysis. 

Psychological Bulletin, 113 (1), 67-81.doi: http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.113.1.67 

  

Statistiska centralbyrån. (2001). Fråga rätt! Örebro: Statistiska centralbyrån. 

  

Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., De Witte, H., Soenens, B., & Lens, W. (2010). 

Capturing autonomy, competence, and relatedness at work: Construction and initial 

validation of the Work-related Basic Need Satisfaction scale. Journal Of Occupational & 

Organizational Psychology, 83(4), 981-1002. doi:10.1348/096317909X481382 

  

Weinstein, N., & Ryan, R. M. (2011). A Self-Determination Theory Approach to 

Understanding Stress Incursion and Responses.Stress and Health , 27 (1), 4-17. 

http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/11283/LKT0906s344_345.pdf
http://www.chefstidningen.se/text/tema-bemanningsbranschen
http://www.chefstidningen.se/text/tema-bemanningsbranschen
http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.113.1.67
http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.113.1.67


 

18 
 

  

White, R. W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. Phsycological 

Review, 297-333. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Bilaga 1, enkäten 

En enkätundersökning om arbetsmotivation och 
engagemang  

Hej,  

Vi är två studenter från Personal- och arbetslivsprogrammet på Högskolan i Gävle som skriver en C-
uppsats om arbetsmotivation och engagemang i organisationen. Vi kommer att undersöka det genom 
denna enkät som riktar sig till läkare på ett flertal landsting runt om i landet. Att svara på frågorna i 
enkäten är frivilligt, men eftersom du är en av få som vi ställt de här frågorna till, är ditt svar viktigt för oss. 
Att just du fick enkäten beror på beror på att vi tidigare varit i kontakt med din chef som godkänt att vi 
skickar ut enkäten till dig.  

Enkäten tar ca 10 min att besvara. Din medverkan är frivillig och dina svar kommer att vara anonyma. 
Resultatet kommer att presenteras i vår uppsats. Enkäten är öppen till och med 19 april.  

 
Om du har några frågor om undersökningen, är du välkommen att höra av dig till oss: 
Oscar Ohlsén - 073 643 60 32, Oscar.ohlsen@gmail.com 
Stina Lisa Österström - 076 022 20 36, Stinalisa.osterstrom@gmail.com 
Handledare: Linda Langeborg - 026-648 459, Linda.Langeborg@hig.se 

Tack för din medverkan! 
Oscar Ohlsén & Stina Lisa Österström 

 
 
 

  

mailto:Oscar.ohlsen@gmail.com
mailto:Stinalisa.osterstrom@gmail.com
mailto:Linda.Langeborg@hig.se
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En enkätundersökning om arbetsmotivation och 

engagemang  
 

*Obligatorisk 

Grundläggande frågor 
Kön* 

 Man 

 Kvinna 
 
Anställningsform* 

Vilken anställningsform har du på ditt nuvarande arbete? Är du tillfälligt inhyrd eller tillsvidareanställd på 

arbetsplatsen? 

 Inhyrd/Bemanningsanställd 

 Tillsvidareanställd/Fast anställd 
 
Anställningstid* 

Ovavsett vilken anställningsform du har, hur länge har du arbetat på den fysiska arbetsplatsen där du 

arbetar just nu? Svara gärna så exakt som möjligt i år och månader. 
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En enkätundersökning om arbetsmotivation och 

engagemang  
 

*Obligatorisk 

Arbetsmotivation 
Frågorna nedan gäller den fysiska arbetsplatsen där du jobbar just nu. Fyll i det alternativ som stämmer 

bäst in på dig Svarsalternativ: 1 2 3 4 5 6 7 Stämmer inte alls stämmer till viss del stämmer precis  

1. Jag har goda möjligheter att påverka hur mitt arbete ska utföras* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 

2. Jag gillar mina arbetskamrater* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 

3. Jag behärskar inte riktigt mitt jobb * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 

4. På jobbet får jag uppskattning för mitt arbete* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 

5. Jag känner mig pressad på arbetet* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 

6. Jag kommer överens med mina arbetskamrater* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 
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7. Jag håller mig för mig själv på jobbet* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 

8. Jag kan fritt uttrycka vad jag tycker och tänker på jobbet* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 

9. Jag betraktar mina arbetskamrater som mina vänner* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 

10. Jag har lärt mig nya intressanta färdigheter på jobbet* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 

11. När jag är på jobbet måste jag göra vad jag blir tillsagd * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 

12. De flesta dagar känner jag att jag uträttat något på jobbet* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 

13. Mina känslor beaktas på jobbet* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 

14. Jag har inte stora möjligheter att visa vad jag går för på jobbet* 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 

15. Mina arbetskamrater bryr sig om mig* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 

16. Jag har inte många nära vänner på jobbet* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 

17. Jag känner att jag kan vara mig själv på jobbet* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 

18. Mina arbetskamrater gillar mig inte* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 

19. Jag känner ofta jag saknar kompetens i mitt arbete* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 

20. Jag har få påverkansmöjligheter i mitt arbete* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 

21. Människor är vänliga på mitt jobb* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Stämmer i nte alls, till 7, Stämmer precis, .  

       
Stämmer precis 
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En enkätundersökning om arbetsmotivation och 

engagemang  

 
*Obligatorisk 

Engagemang i organisationen/arbetsplatsen 
Frågorna nedan gäller den fysiska arbetsplatsen där du jobbar just nu. Fyll i det alternativ som passar 

bäst in på dig. Svaren på skalan motsvarar: 1. Tar totalt avstånd ifrån 2. Tar i viss mån avstånd 3. Neutral 

4. Instämmer i viss mån 5. Instämmer totalt 

1. För mina vänner berättar jag att organisationen är ett mycket bra ställe att arbeta på* 

 
1 2 3 4 5 

 

Tar totalt avstånd ifrån 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Tar totalt  avstånd ifr ån, till 5, Ins tämmer totalt, .  

     
Instämmer totalt 

2. Mina egna värderingar är mycket lika organisationens* 

 
1 2 3 4 5 

 

Tar totalt avstånd ifrån 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Tar totalt  avstånd ifr ån, till 5, Ins tämmer totalt, .  

     
Instämmer totalt 

3. Organisationen inspirerar mig verkligen att göra mitt bästa* 

 
1 2 3 4 5 

 

Tar totalt avstånd ifrån 
Välj ett  värde i i nter vallet 1, Tar totalt  avstånd ifr ån, till 5, Ins tämmer totalt, .  

     
Instämmer totalt 

 

 

  



 

25 
 

En enkätundersökning om arbetsmotivation och engagemang  
Ditt svar är registrerat. Tack för din medverkan, vi uppskattar verkligen att du tog dig tid att svara på 
frågorna!  

 


