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Abstract 

Background: The relation between work motivation and well-being are relatively well 

theoretically entrenched, but few studies have been conducted on nurses within 

psychiatry. Objective: The aim of the present study was to examine the differences in 

intrinsic work motivation (autonomy, competence, relatedness), mental health and 

burnout between young (≤40 years) and older (>40 years) nurses employed in 

psychiatry. Method: The study was an observational study with a cross-sectional design 

and group comparisons, conducted as a survey. The sample constituted of 60 employed 

nurses. Chi2 analysis, ANOVA, t-test and linear regression analyses were conducted in 

SPSS (22,0). Result: Nurses had a relatively high intrinsic work motivation. Autonomy 

(M = 4,73) was estimated significantly lowest. Moreover, autonomy was estimated 

significantly higher in the younger (M = 5,02, SD = 0,77) than in the older (M = 4,55, 

SD = 0,81) group. There was a significant relationship between competence and mental 

well-being in both groups and a significant relationship between competence and 

burnout in the older group. Conclusion: The study showed that there were differences 

in how older and younger nurses reported motivation. Thus, in order to improve mental 

health among nurses it is necessary to focus on competence development in the work.  
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Sammanfattning 

Bakgrund: Sjuksköterskor vilka arbetar inom psykiatrin har en psykiskt tung 

arbetsmiljö och är drabbade av ohälsa. Samtidigt är sambandet mellan arbetsmotivation 

och välmående förhållandevis väl teoretiskt befäst och forskning har visat att motivation 

är en betydande mekanism i utvecklandet av utmattningssyndrom. Bland sjuksköterskor 

tycks arbetsmotivationen variera mellan olika åldrar. Studier inom området som gjorts 

med psykiatrisjuksköteskor är dock begränsade. Syfte: Syftet med föreliggande studie 

var att undersöka skillnader i inre arbetsmotivation, psykiskt välbefinnande och 

utmattning mellan yngre (≤40 år) och äldre (>40år) sjuksköterskor anställda inom 

psykiatrin. Ett ytterligare syfte var att undersöka vilka aspekter av inre arbetsmotivation 

som var relaterade till psykiskt välbefinnande och utmattning i de två 

sjuksköterskegrupperna. Metod: Studien var en kvantitativ observationsstudie med en 

tvärsnittsdesign och gruppjämförelser, vilken genomfördes som en enkätundersökning. 

Den oberoende variabeln var ålder och de beroende variablerna utgjordes av inre 

arbetsmotivation (autonomi, samhörighet och kompetens), psykiskt välbefinnande och 

utmattning. Urvalet bestod av 60 sjuksköterskor. Analyser gjordes i SPSS (22,0). Chi2 

analyser, ANOVA för upprepad mätning, separata ANOVOR, t-tester (independent 

sample) samt linjära regressionsanalyser genomfördes. Resultat: Sjuksköterskorna hade 

generellt sett en förhållandevis hög inre arbetsmotivation. Autonomi (M= 4.73) var det 

motivationsbehov som skattades lägst. Autonomi skattades högre bland de yngre (M = 

5,02, SD = 0,77) än bland de äldre (M = 4.55, SD = 0,81). Dessutom visades att både 

äldre och yngre sjuksköterskor som upplevde sig kompetenta på arbetet också hade ett 

högre psykiskt välbefinnande.  Kompetens var dock enbart relaterat till lägre grad av 

utmattning bland de äldre. Slutsats: Studien visade att det fanns skillnader i hur yngre 

och äldre sjuksköterskor skattade arbetsmotivation. Kompetens visades vara det 

motivationsbehov som hade samband med psykiskt välbefinnande och för att kunna 

förbättra den psykiska hälsan bland sjuksköterskor bör fokus således läggas på 

kompetensutveckling i arbetet.  

Nyckelord: Arbetsmotivation, Självbestämmandeteorin (SDT), Ålder, Sjuksköterskor, 

Utmattning, Psykiskt Välbefinnande
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Bakgrund 

I Sverige har antalet sjukfall med psykiska diagnoser ökat sedan 2009 och 

sjuksköterskor utgör en drabbad grupp. De tillhör en av de yrkeskategorier vilka har en 

hög risk att drabbas av långvarig psykisk ohälsa och långtidssjukskrivning (AFA, 2013). 

2011 hade sjuksköterskor en risk på 21,5 fall per 1000 sysselsatta att drabbas av mer än 

90 dagars sjukfrånvaro jämfört med läkare vilka hade en risk på 12,4 fall per 1000 

(Larsson, Normark, Paulsson, & Åkerström, 2013). Enligt Afa Försäkring är det för 

tidigt att säga om ökningen av antalet långtidssjukskrivna är en trend vilken hänger 

samman med svårare arbetsvillkor (Larsson, Normark, Paulsson, & Åkerström, 2013), 

dock har det visats att samtidigt som sjuksköterskor uppvisar en hög risk att bli 

sjukskrivna till följd av psykiska diagnoser upplever de den psykosociala arbetsmiljön 

som bristande (Försäkringskassan, 2013). I en arbetshälsorapport från 2012 framkom att 

kvinnliga sjuksköterskor i Stockholms län vilka bedömde sitt arbete som mycket 

stressande ökade från 14 procent 2006 till 20 procent 2010. Motsvarande siffror för 

kvinnliga läkare var 25 procent år 2006 respektive 8 procent 2010. För kvinnliga 

vårdare uppgick procentsiffran till 13 båda åren. Detta betyder att samtidigt som 

andelen mycket stressade kvinnliga sjuksköterskor har ökat, har andelen annan stressad 

hälso- och sjukvårdspersonal minskat eller varit oförändrad. Sjutton procent av 

sjuksköterskorna saknade dessutom stöd från överordnad och fyrtiofem procent uppgav 

att man på arbetsplatsen sällan eller aldrig belönas efter ett väl utfört arbete (Backhans, 

Hemmingsson, Söderberg, & Toomingas, 2012).  

Vidare har forskning visat att sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin oftare 

uppvisar känslomässig utmattning jämfört med sjuksköterskor inom andra 

sjukvårdsområden (Fazelzadeh, Mehdizadeh, Sahraian & Toobaee, 2008). En 

kunskapsöversikt utfärdad av Arbetsmiljöverket (2011) har visat att vård- och 

omsorgspersonals psykosociala arbetsmiljö har försämrats och hot och våld mot 

anställda har ökat. Anställda inom psykiatrin, däribland sjuksköterskor, utgör en av de 

mest utsatta grupperna och prevalensen av de som drabbas inom denna grupp uppgår till 

59 procent (Hallberg, 2011).  

Som ovan beskrivits är sjuksköterskor en speciellt utsatt grupp, men samtidigt 

konstateras det i Toode, Routasalo och Suominens (2011) översiktsartikel att 

sjuksköterskor verkar ha en förhållandevis hög arbetsmotivation. Resultaten är dock 
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blandade och författarna menar att det finns ett behov av mer forskning kring området 

för att få en mer omfattande inblick i sjuksköterskors arbetsmotivation. De menar att 

detta kan uppnås om motivation som koncept definieras så precist som möjligt.   

Ett visst belägg finns också för att arbetsmotivationen bland sjuksköterskor 

varierar mellan olika åldersgrupper, både gällande nivå av motivation, men också vilka 

faktorer som är motiverande. Exempelvis visade en tvärsnittsstudie (Mutale, Ayles, 

Bond, Mwanamwenge & Balabanova, 2013) med sjukvårdspersonal, där också 

sjuksköterskor var inkluderade, att deltagare med en ålder över 40 år, uppvisade en 

högre arbetsmotivation jämfört med de yngre studiedeltagarna. Gaki, Kontodimopoulos 

och Niakas (2013) genomförde också en tvärsnittsstudie, med 152 sjuksköterskor inom 

internmedicin, kirurgi och den tvärvetenskapliga sektorn som deltagare. Deras studie 

visade att en högre ålder (>35) predicerade uppfattningen att arbetsegenskaper och lön 

var motiverande. I linje med detta visade Kantek, Yildirim och Kavla (2013) att olika 

åldersgrupper upplever olika faktorer som motiverande. Deras studie visade att egen 

auktoritet, status, vägledning av andra, möjligheter till befordran och fysisk miljö 

rapporterades vara av större betydelse bland respondenter upp till 34 år jämfört med 

äldre respondenter. I en nyligen genomförd studie (Donoso, Demerouti, Hernández, 

Moreno-Jiménez & Cobo, 2015) vilken baserades på 265 strukturerade 

dagboksanteckningar, visades att arbetsmotivation bland sjuksköterskor hade ett 

samband med känslomässiga krav i arbetet. Om interna känslomässiga resurser fanns 

tillgängliga kunde känslomässiga krav särskilt fungera som en utmaning vilken 

främjade arbetsmotivation. 

Sambandet mellan arbetsmotivation och välmående är förhållandevis väl 

teoretiskt befäst, särskilt i relation till generell och mental hälsa. Forskning har visat att 

lägre grad av individuell motivation är en nyckelmekanism i utvecklandet av 

utmattningssyndrom (Björklund, Jensen & Lohela-Karlsson, 2013; Salmela-Aro & 

Nurmi, 2004). En prospektiv studie utförd på 533 högskoleanställda visade att hög 

kvalitet på relationer med kollegor och självbestämmande arbetsmotivation kan 

samverka för att skydda anställda mot utmattningssyndrom i form av emotionell 

utmattning och personlighetsförändring (Fernet, Gagne & Austin, 2010). Ytterligare en 

studie utförd på 633 högskoleanställda visade att låg eller hög autonom motivation kan 

höja respektive sänka psykisk stress bland anställda beroende på graden av krav i 

arbetet (Trépanier, Fernet & Austin, 2013).  Dock visade resultatet av en, förvisso liten 
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tvärsnittsstudie utförd på 121 manliga sjuksköterskor i Taiwan, att prestationsbaserad 

arbetsmotivation inte hade något samband med utmattning (Hsu, Chen, Yu & Lou 

(2010) och antalet studier som har undersökt arbetsmotivation i relation till psykiskt 

välbefinnande bland sjuksköterskor är fortfarande mycket begränsat. Eftersom 

sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin har en psykiskt tung arbetsmiljö och är 

drabbade av ohälsa, är det således av intresse att undersöka dem närmare gällande deras 

hälsa och psykiska välbefinnande. Då arbetsmotivation dessutom tycks variera mellan 

olika åldrar inom andra sjuksköterskegrupper är det intressant att även studera om detta 

gäller bland sjuksköterskor inom psykiatrin. Detta för att undersöka om aspekter av inre 

motivation samt psykiskt välbefinnande och utmattning kan kopplas till 

sjuksköterskornas ålder. Om så är fallet kan man arbeta för att stärka inre 

motivationsaspekter inom den mest utsatta åldersgruppen och således bidra till att 

främja hälsa i arbetslivet. 

Motivation  

Arbetsmotivation har av Pinder (1998) definierats som en uppsättning energigivande 

krafter vilka har sitt ursprung både inom och utanför individen. Dessa krafter initierar 

arbetsrelaterat beteende, bestämmer dess form, riktning, intensitet och varaktighet 

(Pinder, 1998). Meyer och Becker (2004) menar att denna definition innehåller två 

anmärkningsvärda funktioner; motivation som en energigivande kraft, det vill säga vad 

som frambringar agerande hos människor. Vidare har denna kraft konsekvenser för 

formen, riktningen, intensiteten och varaktigheten av beteende. Detta förklarar vad 

människor är motiverade att utföra, hur de försöker åstadkomma det, hur hårt de arbetar 

för att utföra det samt när de avslutar det (Meyer & Becker, 2004).  

Self-determination Theory (SDT) 

Deci och Ryan (2000) har utvecklat en motivationsteori som benämns Self-

Determination Theory, SDT (självbestämmandeteorin). Denna teori utgår ifrån att 

människan har tre medfödda psykologiska behov vilka måste vara tillfredsställda för att 

en hög motivation ska kunna uppnås: autonomi, kompetens och samhörighet. Dessa 

behov är väsentliga för människans psykologiska utveckling och välbefinnande och 

anses vara grundläggande för förståelsen av processen och innehållet i strävan efter 

måluppfyllelse (Deci & Ryan, 2000).  
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Behovet av autonomi avser den fria viljan, det vill säga människans inneboende 

önskan om att själv organisera sina erfarenheter och beteenden och att det finns en 

överensstämmelse mellan det inre jaget och aktiviteter som ska utföras. Autonomi rör 

upplevelsen av integrering och frihet och är en viktig aspekt för människans hälsa (Deci 

& Ryan, 2000). Behovet av samhörighet avser önskan att känna samhörighet med 

andra, att visa kärlek och omsorg och att bli älskad och omhändertagen. Behovet av 

samhörighet uppfylls när människor känner gemenskap och utvecklar nära och intima 

relationer med andra (Deci & Ryan, 2000). Det tredje behovet, kompetens, definieras 

som individens inre önskan att känna sig kompetent och effektiv vid interaktion med sin 

omgivning. Det är en inre kraft hos människan vilken gäller förmågan att utforska och 

påverka omgivningen och att engagera sig i utmanande uppgifter för att testa och utöka 

sina kunskaper. Denna kraft är ett uttryck för viljan att inverka på omgivningen och 

uppnå värdefulla resultat inom den. Ett tillfredsställt kompetensbehov tillåter individer 

att anpassa sig till komplexa och föränderliga miljöer, medan ett ouppfyllt behov kan 

resultera i frustration, hjälplöshet och brist på motivation (Deci & Ryan, 2000).   

Centralt för SDT är distinktionen mellan kontrollerad och självstyrande 

motivation. Kontrollerad motivation innebär att individen agerar utifrån en känsla av 

påtryckningar och kravet att engagera sig i särskilda åtgärder. Yttre (exempelvis beröm) 

och inre (exempelvis skuld, skam) belöningar eller påtryckningar har visats framkalla 

kontrollerad motivation. I motsats till detta innebär självstyrande motivation att 

individen agerar utifrån en känsla av fri vilja och möjligheten att göra olika val. När 

människor engagera sig i en aktivitet på grund av intresse, utför de aktiviteten helt 

frivilligt (Gagné & Deci, 2005). Ett exempel på självstyrande motivation är inre 

motivation, vilken enligt SDT anses vara hög när de tre basala psykologiska behoven är 

uppfyllda (Deci & Ryan, 2000).  

Deci, Connell och Ryan (1989) har visat att upplevd autonomi har påverkan på 

den inre motivationen. Att uppleva hög autonomi genererar ökad motivation, 

tillfredsställelse och välbefinnande. Deci och Ryan (2000) menar att upplevd kompetens 

är nödvändig för alla typer av motivation, men upplevd autonomi krävs för att 

motivationen ska vara inneboende. Autonomi och kompetens anses vara de behov som 

bidrar mest till inre motivation, men samhörighet har visats vara betydande för 

bibehållandet av den. Det är således större sannolikhet att den inre motivationen 

kommer att vara hög i sammanhang vilken kännetecknas av en känsla av trygg 
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samhörighet (Deci & Ryan, 2000).  

Psykiskt välbefinnande  

Uppfattningen om vad välbefinnande innebär har varierat mellan olika forskare. 

Exempelvis Stones och Kozma (1985), har definierat det som ett endimensionellt 

begrepp vilket innebär att en individ som har ett högt välbefinnande också har låga 

nivåer av psykologisk stress. Headey, Holmstrom och Wearing (1985) menar istället att 

välbefinnande och psykologisk stress är två separata dimensioner, vilka kan benämnas 

som välbefinnande och icke välbefinnande.  De flesta forskare är dock överens om att 

välbefinnande kan definieras som ett tredimensionellt begrepp vilket består av 

livstillfredställelse (kognitiva bedömningar av ens liv som exempelvis relationer, kärlek, 

arbete och familjeliv), positiva känslor (exempelvis lycka och glädje) och negativa 

känslor (exempelvis nedstämdhet, ångest och skuld) (Diener, Suh, Lucas & Smith, 

1999). I denna studie ses psykiskt välbefinnande som ett endimensionellt begrepp.  

Utmattning 

Stress på arbetsplatsen är utbrett inom Europa. Det är det näst vanligaste rapporterade 

arbetsrelaterade problemet vilket drabbar 22 procent av den arbetande europeiska 

befolkningen. År 2002 uppmättes de ekonomiska kostnaderna för arbetsrelaterad stress 

till 20 miljarder Euro inom EU (Milczarek, Schneider & González, 2009). Det som i 

den engelskspråkiga litteraturen benämns som burnout kallas i denna studie för 

utmattningssyndrom. Det betraktas som ett arbetsrelaterat stressyndrom vilket ofta 

definieras utifrån tre dimensioner; känslomässig utmattning, personlighetsförändringar 

och nedsatt personlig prestation (Maslach & Jackson, 1981; Maslach, Schaufeli, & 

Leiter, 2001). Utmattning har ansetts vara den centrala, grundläggande 

stressdimensionen bland de tre komponenterna (Maslach et al., 2001). Det avser 

uttömning av en individs känslomässiga resurser samt minskning av energi (Maslach & 

Jackson, 1981) och det kännetecknas av en överväldigande känsla av överansträngning 

och att man dras neråt (Maslach et al., 2001). I denna studie beaktas enbart 

komponenten utmattning.   
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Föreliggande studie 

Som visats ovan drabbas sjuksköterskor generellt i stor utsträckning av psykisk ohälsa, 

men sjuksköterskor inom psykiatrin uppvisar oftare känslomässig utmattning jämfört 

med sjuksköterskor inom andra områden. Inom vissa vårdområden rapporterar yngre 

sjuksköterskor dessutom lägre motivation jämfört med äldre sjuksköterskor. Således är 

det av vikt att jämföra en grupp yngre psykiatrisjuksköterskor med en grupp äldre för att 

se om skillnaderna återfinns även bland dem. Jämförelser kommer att göras mellan inre 

arbetsmotivation och psykiskt välbefinnande och utmattning. Om de psykologiska 

behoven av inre arbetsmotivation (autonomi, samhörighet och kompetens) visar sig ha 

effekt på psykiskt välbefinnande och utmattning kan man sträva efter att stärka dessa 

motivationsbehov. Om motivationen kan kopplas till ålder kan man i sin tur arbeta för 

att förbättra motivationen inom den åldersgrupp där motivationen är lägst och således 

bidra till ett hälsofrämjande arbetsliv.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka skillnader i inre arbetsmotivation, 

psykiskt välbefinnande och utmattning mellan yngre (≤40 år) och äldre (>40år) 

sjuksköterskor anställda inom psykiatrin. Ett ytterligare syfte var att undersöka vilka 

aspekter av inre arbetsmotivation som var relaterade till psykiskt välbefinnande och 

utmattning i de två sjuksköterskegrupperna.  

Frågeställningar:  

1. Finns det skillnad i hur de tre inre motivationsbehoven (autonomi, samhörighet 

och kompetens) skattas av sjuksköterskorna? Hur ser den skillnaden i så fall ut?  

2. Finns det skillnader mellan yngre och äldre sjuksköterskors skattning av de inre 

motivationsbehoven (autonomi, samhörighet och kompetens)? Hur ser de 

skillnaderna i så fall ut?  

3. Finns det en skillnad mellan yngre och äldre sjuksköterskors skattning av 

psykiskt välbefinnande och utmattning? Hur ser de skillnaderna i så fall ut? 
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4. Vilka aspekter av den inre arbetsmotivationen är relaterade till psykiskt 

välbefinnande och utmattning i de två sjuksköterskegrupperna? 

Metod 

Design  

Föreliggande studie är en kvantitativ observationsstudie med en tvärsnittsdesign och 

gruppjämförelser, vilken genomfördes som en enkätundersökning. Den oberoende 

variabeln var ålder och de beroende variablerna utgjordes av inre arbetsmotivation 

(autonomi, samhörighet och kompetens), psykiskt välbefinnande och utmattning. 

Etablerade guidelines ur STROBE för observationsstudier har följts (Von Elm, Altman, 

Egger, Pocock, Gøtzsche & Vandenbroucke, 2007).  

Urval  

Förfrågan om deltagande i studien gick ut till totalt 123 sjuksköterskor vilka arbetade 

med inneliggande patienter eller öppenvård på någon av 15 psykiatriska avdelningar 

eller mottagningar vid 5 olika sjukvårdsområden inom Stockholms Län. Sjuksköterskor 

från 14 av de tillfrågade avdelningarna och mottagningarna tackade ja till att delta. 

Totalt inkom 60 ifyllda enkäter vilket gav en svarsfrekvens på 48,7 procent. 8 av 

enkäterna var inte komplett ifyllda men inkluderades för att förhindra en låg precision 

om mycket data skulle ha tagits bort. Det interna bortfallet som bestod av totalt 9 värden 

hanterades med enkel imputation, medianen eller typvärdet för respektive variabel lades 

in där data saknades. Deltagarna skulle ha arbetat minst sex månader på arbetsplatsen 

för att inkluderas. Bedömningen gjordes att denna tid behövdes för att de anställda 

skulle ha hunnit etablera sig på arbetsplatsen och vara bekanta med arbetet. Deltagarna 

delades in i två åldersgrupper, 25-40 respektive 41-67 år. Indelningen baserades på 

bedömningen att en ålder på 40 år utgör en gräns för vad som fortfarande är 

förhållandevis ungt. Som nämnts i bakgrunden till föreliggande studie har tidigare 

forskning om ålder och motivation också delat in grupperna vid mellan 35-40 år. 40 år 

valdes då det passade åldersfördelningen på urvalet och för att det således gav en jämn 

storlek på grupperna.  
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Datainsamling 

För insamling av data utformades en enkät. Under januari - mars 2015 delades denna ut 

i pappersform på plats på sjukhusen eller skickades via mail då det föredrogs av 

deltagarna. Enkäten bestod av totalt 47 frågor (Bilaga 1). 21 av frågorna mätte 

arbetsmotivation (Deci et al., 2001). Dessa hämtades från den reliabilitetstestade skalan 

Basic Need Satisfaction at work scale (BNS) (Van, D. Broeck, Vansteenkiste, De Witte, 

Soenens & Lens, 2010) vilken har översatts till svenska av Eriksson (2012). Frågorna var 

indelade i tre delskalor: autonomi (7 påståenden), kompetens (6 påståenden) och 

samhörighet (8 påståenden). Skalan utgjordes av en 7-gradig Likertskala vilken sträcker 

sig från 1= ”stämmer inte alls” till 7= ”stämmer precis”. Psykiskt välbefinnande mättes 

med en svensk översättning av 12 frågor från General Health Questionnaire (GHQ-12). 

Frågorna utgjordes av påståenden och svarsalternativen formulerades i följande 

kategorier: ”stämmer helt”, ”stämmer bra”, ”stämmer delvis” och ”stämmer inte alls”. 

Frågorna har validerats av Goldberg, et al. (1997), Sconfienza (1998) och Sánchez-

López och Dresch (2008). Tre frågor hämtade från Pines BM användes för att mäta 

utmattning (Blom, Bodin, Bergström, Hallsten, & Svedberg, 2013). Dessa frågor 

uttrycktes som “känslan av nedstämdhet”, ”känslomässig utmattning” och “känslan av 

nedkördhet”. Svaren gavs på en sjugradig Likertskala som sträcker sig från ”aldrig” till 

”alltid”. Dessutom inkluderades demografiska och socioekonomiska frågor gällande 

kön, ålder, sjukfrånvaro, specialistutbildning, anställningstid, anställningsform, 

arbetstid, vilket sjukhus de arbetade på samt antal arbetstimmar per vecka. En fråga om 

hot och våld i arbetslivet inkluderades också. För att testa enkätfrågorna genomfördes 

en mindre pilotstudie med sex deltagare innan datainsamlingen påbörjades. Synpunkter 

gällande enkätens layout uppkom och enkäten omarbetades efter detta. Se bifogad enkät 

(Bilaga 1) för vidare specificering av frågorna.  

Analys 

Reliabiliteten för de fem indexen som användes testades med Cronbach’s Alfa. 

Beskrivande statistik och Chi2 analyser genomfördes för demografiska, 

socioekonomiska frågor samt för frågan om hot om våld i arbetslivet, för att undersöka 

om någon av variablerna skiljde sig mellan åldersgrupperna (≤40 år/>40 år) och 

behövdes kontrolleras för i efterföljande analyser. Frågeställning 1 analyserades genom 
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en ANOVA för upprepad mätning där inre motivation utgjordes av de tre måtten 

kompetens, autonomi och samhörighet. Därefter gjordes ett Bonfferoni post hoc test för 

att undersöka mellan vilka behov det förelåg en skillnad. Frågeställning 2 analyserades 

med tre separata ANOVOR, en för varje motivationsbehov, med den oberoende 

variabeln ålder. Frågeställning 3 analyserades genom 2 t-tester (independent sample) 

där psykiskt välbefinnande utgjordes av ett beroendemått i den ena analysen och 

utmattning ett beroendemått i den andra. Den oberoende variabeln utgjordes av ålder. 

Frågeställning 4 analyserades med 4 linjära regressionsanalyser: en för utmattning för 

den yngre respektive den äldre gruppen samt en för psykiskt välbefinnande för vardera 

åldersgruppen. I regressionsanalyserna var variablerna utmattning och psykiskt 

välbefinnande kriterievariabler och de tre inre motivationsbehoven (autonomi, 

kompetens och samhörighet) var prediktorer. Dessutom prövades det statistiskt att 

grundantagandena för ovanstående analyser var uppfyllda. Statistikprogrammet SPSS 

(22,0) användes för analyserna.  

Litteratursökning   

Databaser och sökord 

För att identifiera artiklar i vilka inre arbetsmotivation, psykiskt välbefinnande och 

utmattning bland sjuksköterskor har studerats gjordes först en sökning i 

samkörningstjänsten Discovery, Ebsco. Detta för att skapa en bild av inom vilka 

databaser artiklar fanns att tillgå. De databaser som sedan användes var följande; 

Cinahl, PsychINFO och Scopus. Även Pubmed användes då den innehåller forskning 

om medicin och hälsa och därför var av intresse för det undersökta området. I Tabell 1 

nedan presenteras de ord som användes vid sökningarna i databaserna. 



 

10 

 

Tabell 1.  Sökord utifrån PICO - modellen   

P I C O 

Nurse* Motivation* "Self-

determination 

theory" 

Age Health  Burnout 

Nurses/ 

psychology* 

“Work 

motivation” 

SDT  ”Well-being” "Occupational 

stress” 

 Incentive Autonomy     

Inducement Competence 

Relatedness 

Tillägg: Då MeSh-termer fanns att tillgå användes dessa i första hand, annars gjordes 

fritextsökningar. Sökningarna gjordes med de booleska operatorerna ”OR” inom grupperna och 

”AND” mellan grupperna samt i vissa fall inom grupperna.   

Practical screen  

Inledningsvis gjordes en Practical Screen enligt Fink (2014). Detta för att avgränsa vad 

de studier som skulle inkluderas i litteraturgranskningen skulle omfattas av. Detta 

gjordes genom att inklusions - och exklusionskriterier formulerades. I Tabell 2 nedan, 

listas de inklusions- och exklusionskriterier som användes för att i ett första steg 

identifiera lämpliga artiklar.  

Sökningarna kombinerades i söksträngar som sökningarna därefter i respektive 

databas baserades på. Söksträngarna såg exempelvis ut som följande: (Motivation* OR 

“Work motivation” OR Incentive OR Inducement) NOT (students* OR patients*). En 

fullständig redovisning av söksträngar samt antal artikelträffar dessa genererade 

redovisas i Bilaga 3. Då det visade sig att en författare till en av de påträffade artiklarna 

varit delaktig i flera artiklar inom ämnet, gjordes även en författarsökning på "Fernet, 

C". Då sökningarna resulterade i omkring 100 träffar lästes titlarna igenom för att 

undersöka om någon artikel eller översikt var aktuell i relation till det undersökta 

området, om så var fallet lästes även sammanfattningen igenom. Därefter gjordes en 

bedömning om artikeln skulle gå vidare till kvalitetsgranskning.  
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Tabell 2. Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier   Exklusionskriterier 

Artiklar skrivna på engelska  Studier på patienter och studenter  

Artiklar ur vetenskapliga peer review 
tidskrifter 

Artiklar publicerade före 2010 

Artiklar publicerade under perioden 2010- 

2015 

 

Artiklar som finns tillgängliga i databaser på 

webben 

 

Artiklar i fulltext  

Kvalitetsgranskning 

Efter att artiklarna hade genomgått practical screen granskades de med hänsyn till 

studiekvaliteteten. Kvalitetskriterierna utformades utifrån STROBES mall för 

observationsstudier (Von Elm, Altman, Egger, Pocock, Gøtzsche & Vandenbroucke, 

2007) samt SBUs olika granskningsmallar (SBU, 2014). I tabell 3 nedan återfinns 

kriterierna. 
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Tabell 3. Kvalitetskriterier 

Introduktion/Syfte  

1. Den vetenskapliga bakgrunden och motiven för studien 
rapporteras 

2. Specifikt syfte finns formulerat 

Metod 

3. Nyckelelement i studiedesignen presenteras  

4. Kontext, platser och relevanta datum beskrivs 

5. Urval, antal deltagare och bortfall beskrivs 

6. Kriterier samt metoder för urval beskrivs (för matchade 
studier beskrivs matchkriterier och antal exponerade och 
oexponerade fall)  

7. Datainsamlingen är tydligt beskriven (mätinstrument) 

8. Analytiska metoder beskrivs (variabler, utfall, prediktorer) 

9. Etiska aspekter har övervägt och beskrivits 

Resultat 

10. Resultat beskrivs tydligt och kopplas till syfte 

Diskussion  

11. Nyckelresultat beskrivs och jämförs med tidigare 
forskning  

12. Begränsningar i studien beskrivs och diskuteras  

För att artiklar eller översiktsartiklar skulle bedömas ha en ”god kvalitet” krävdes 

att samtliga kriterier skulle vara uppfyllda. För översiktsartiklar krävdes dock inte 

kriteriet 9.  För att artiklarna skulle uppnå en ”tillräcklig kvalitet” skulle samtliga 

kriterier förutom kriteriet 9 vara uppfyllda. Studier och översiktsartiklar som inte 

uppnådde detta bedömdes inte ha en tillräcklig kvalitet och exkluderades således från 

studien. 

Sökresultat 

Efter att dubbletter hade tagits bort genererade sökningarna totalt i 22 artiklar och 1 

översiktsartikel vilka var relevanta för kvalitetsgranskning. Av dessa uppfyllde 6 av 

artiklarna samt översiktsartikeln en godtagbar kvalitet varvid de inkluderades i denna 

studie.  En beskrivning av dessa finns bifogad i bilaga 4. Fem av de granskade artiklarna 
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exkluderades med anledning av att de inte stämde överens med studiens syfte. 

Resterande 11 artiklar exkluderades då de inte uppfyllde en tillräcklig kvalitet.  

Forskningsetiska överväganden 

Allt datamaterial samlades in och hanterades enligt rådande regler och riktlinjer för 

forskning (Codex, 2013). Ett missivbrev (Bilaga 2) utformades och lämnades ut till 

deltagarna tillsammans med enkäten (Bilaga 1). Detta innehöll information om studiens 

syfte, vad undersökningen skulle användas till samt att deltagande var frivilligt. 

Respondenterna fick kryssa i en ruta vilken angav att de samtyckte till deltagande i 

studien. All data har behandlats konfidentiellt. Det fanns inte något beroendeförhållande 

mellan utföraren av studien och deltagarna, därmed gjordes bedömningen att 

etikprövning inte var nödvändig. Data har sparats för att kunna användas i eventuella 

fortsatta studier.  

Resultat  

I följande kapitel redovisas resultatet av genomförda analyser. Deltagarna utgjordes av 

49 kvinnor respektive 11 män. Deltagarna hade en ålder på mellan 25–67 år och 

medelåldern uppgick till 45 (median 45,5) år. I genomsnitt hade deltagarna arbetat 54,7 

månader (median 36) på sina nuvarande arbetsplatser och deras genomsnittliga arbetstid 

per vecka uppgick till 37,1 (median 38,2) timmar. I Tabell 4 redovisas resterande 

demografiska variabler uppdelat på de två åldersgrupperna 25-40 respektive 41-67 år. 
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Tabell 4. Chi2 analyser för bakgrundsfrågor samt frågan om hot om våld i procent 

uppdelat på ålder  

                             Procent uppdelat på ålder  

 25-40 år 41-67 år χ2 

Kön  

Man (n=11) 

Kvinna (n=49) 

 

21,7 

78,3 

 

16,2 

83,8 

 

is 

Specialistsjuksköterskeutbildning 

Ja (n=33) 

Nej (n=27) 

 

26,1 

73,9 

 

73,0 

27,0 

 

12,6*** 

Anställningsform 

Tillsvidare (n=55) 

Visstidsanställning/vikariat (n=5) 

 

95,7 

4,3 

 

89,2 

10,8 

 

is 

Arbetstid 

Dagtid (n=18) 

Två-skift (n=36) 

Endast nattarbete (n=6) 

 

21,7 

73,9 

4,3 

 

53,1 

51,4 

13,5 

 

is 

Sjukfrånvaro färre än 14 dagar i följd senaste 6 månaderna 

Nej (n=30) 

Ja, 1 gång (n=18) 

Ja, 2-4 gånger (n=12) 

 

31,9 

34,8 

26,1 

 

56,8 

27,0 

16,2 

 

is 

Sjukfrånvaro fler än 14 dagar i följd senaste 6 månaderna 

Nej (n=57) 

Ja, 1 gång (n=3) 

 

100,0 

0,0 

 

91,9 

8,1 

 

is 

Hot om våld senaste 6 månaderna 

Något arbetspass/vecka (n=3) 

Något arbetspass/månad (n=12) 

Något/några arbetspass senaste 6 månaderna (n=11) 

Inte alls senaste 6 månaderna (n=34) 

 

8,7 

17,4 

21,7 

52,2 

 

2,7 

21,6 

16,2 

59,5 

 

is 

 

***p<0,001 
is=icke signifikant  
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Reliabiliteten för de fem index som användes testades med Cronbach’s Alfa. Resultaten 

redovisas i Tabell 5.  

Tabell 5. Reliabilitet utifrån Cronbach’s Alfa  

 Cronbach’s - Alfa Antal 
komponenter 

GHQ-12 0,79 12 

Pines BM 0,86 3 

Autonomi 0,65 7 

Kompetens 0,53 6 

Samhörighet 0,75 8 

 

För att studera om det fanns någon skillnad i hur de tre inre motivationsbehoven 

(autonomi, samhörighet och kompetens) skattades av sjuksköterskorna gjordes en 

ANOVA för upprepad mätning. Mauchly´s test för sfäriskhet visade att data inte bröt 

mot kravet på sfäricitet, p=0,74. Vidare visade testet att det fanns en statistiskt 

signifikant skillnad mellan hur behoven skattades av sjuksköterskorna, F(2,118)=49,93, 

p<0,001, η= 0,45. Bonferroni uppföljningstest visade att autonomi (M=4,73, SD=0,10) 

skattades signifikant lägre än kompetens (M=5,49, SD=0,10), p<0,001 och samhörighet 

(M=5,63, SD=0,09), p<0,001, men mellan kompetens och samhörighet fanns det inte 

någon signifikant skillnad, p>0,05.   
För att undersöka om det förelåg någon skillnad mellan de inre 

motivationsbehoven (autonomi, samhörighet och kompetens) i de två åldersgrupperna 

gjordes tre separata ANOVOR, en för varje motivationsbehov med den oberoende 

variabeln ålder (Se Tabell 6). Levene´s test visade ett signifikant värde på p= 0,673 

vilket innebar att spridningen inom grupperna var densamma. Analyserna visade att 

autonomi skattades signifikant högre i den yngre (M=5,02, SD=0,77) än den äldre 

(M=4,55, SD=0,81) gruppen, F(1,58)=4,88, p<0,05, η= 0,07. För samhörighet och 

kompetens visades dock inte någon signifikant skillnad mellan grupperna, p>0,05. 

Skillnaden i skattning av autonomi kvarstod även efter kontroll för variationen i 

specialistsjuksköterskeutbildning,F(3,56)=4,48,p<0,05. 
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Tabell 6. Skillnader mellan de inre motivationsbehoven uppdelat på ålder 

 Ålder  Medelvärde 

(SD) 

F 

Autonomi 25-40 5,02 (0,77) 4,88* 

 41-67 4,55 (0,81)  

Samhörighet 25-40 5,71 (0,75) is 

 41-67 5,58 (0,73)  

Kompetens 25-40 5,57 (0,69) is 

 41-67 5,43 (0,84)  

*p<0,05 
is= Icke signifikant    

Skillnader i psykiskt välbefinnande och utmattning mellan yngre och äldre 

sjuksköterskor analyserades med t-tester (independent sample). För varken 

välbefinnande eller utmattning förelåg det någon signifikant skillnad mellan 

åldersgrupperna, p>0,05.  

Som ett första steg innan regressionsanalysen kontrollerades för multikollinearitet 

mellan prediktionsvariablerna (samhörighet, autonomi och kompetens). Denna visade 

att det inte förelåg någon multikollinearitet eftersom inga av variablerna korrelerade 

högre än 0,80 med varandra (Se Tabell 7) (Petrie & Sabin, 2009). 

Tabell 7. Pearson korrelationer mellan de inre motivationsbehoven  

 Autonomi Samhörighet Kompetens 

Autonomi 1   

Samhörighet 0,58** 1  

Kompetens 0,57** 0,47** 1 

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-tailed) 

För att undersöka vilka aspekter av den inre arbetsmotivationen som var 
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relaterade till psykiskt välbefinnande och utmattning i de två sjuksköterskegrupperna 

gjordes därefter två stegvisa linjära regressionsanalyser för respektive åldersgrupp med 

de inre motivationsbehoven (autonomi, kompetens och samhörighet) som prediktorer 

och GHQ samt utmattning som kriterievariabler (Se Tabell 8).  

Vid den första stegvisa regressionsanalysen med den yngre åldersgruppen 

framkom en signifikant modell som visade att kompetens var relaterat till psykiskt 

välbefinnande, F(1,21)=16,37, p<0,01. Kompetens förklarade 41 procent 

(R2
adjusted=0,411) av variansen i psykiskt välbefinnande. Samhörighet och autonomi 

bidrog inte till att förklara förändringen i psykiskt välbefinnande. Även för den andra 

stegvisa regressionsanalysen med den äldre gruppen, framkom en statistiskt signifikant 

modell vilken visade på en relation mellan kompetens och psykiskt välbefinnande, 

F(1,35)=10,85, p<0,01. Kompetens visades förklara 24 procent (R2
adjusted=0,240) av 

variansen i psykiskt välbefinnande. Samhörighet och autonomi bidrog inte till att 

förklara förändringen.  

Den tredje stegvisa regressionsanalysen med den yngre åldersgruppen visade inte 

på någon statistiskt signifikant modell för motivationsbehoven i relation till utmattning, 

p> 0,05. I den fjärde och sista stegvisa regressionsanalysen för den äldre åldersgruppen 

framkom en signifikant modell vilken visade att kompetens var relaterat till utmattning 

F(1,35)=7,54, p<0,01. Kompetens förklarade 15 procent (R2
adjusted=0,154) av variansen i 

utmattning, p<0,05. Autonomi och samhörighet bidrog inte till att förklara förändringen 

i utmattning.  
 
Tabell 8. Stegvisa regressionsanalyser för relationen mellan kompetens och psykiskt 
välbefinnande samt utmattning uppdelat på ålder 

 B R2  β  

Psykiskt 
välbefinnande 

Steg 1 Kompetens  

    

25-40 år  0,37 0,43 0,66**  

41-67 år  0,24 0,23 0,48**  

Utmattning 

Steg 1 Kompetens  

    

41-67 år  0,61 0,17 0,42**  

**p<0,01 
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Diskussion 

Resultatdiskussion  

Denna studie undersökte om det fanns någon skillnad mellan uppfyllelsen av de inre 

motivationsbehoven (autonomi, kompetens och samhörighet) hos sjuksköterskor inom 

psykiatrin samt skillnader i inre arbetsmotivation, psykiskt välbefinnande och 

utmattning mellan yngre (≤40 år) och äldre (>40år) sjuksköterskor. Ett ytterligare syfte 

var att undersöka vilka aspekter av inre arbetsmotivation som var relaterade till psykiskt 

välbefinnande och utmattning i de två sjuksköterskegrupperna. Studien utgick ifrån 

Deci och Ryans (2000) teori, Self-Determination Theory, SDT 

(självbestämmandeteorin) om motivation som tre medfödda psykologiska behov: 

autonomi, samhörighet och kompetens.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna generellt sett skattade de inre 

motivationsbehoven förhållandevis högt då alla behoven skattades över 4,5 där 3,5 

utgjorde det mittersta värdet på skalan. Detta resultat är i linje med tidigare forskning 

som visat på en hög motivation bland sjuksköterskor (Toode, Routasalo, & Suominen, 

2011).  

Autonomi (M=4,73) var det motivationsbehov som signifikant skattades lägst, 

lägre än både kompetens (M=5,49) och samhörighet (M=5,63). Vidare fanns det ingen 

skillnad mellan hur kompetens och samhörighet skattades, men samhörighet var det 

behov som skattades som högst. Med utgångspunkt i självbestämmandeteorin menar 

Deci och Ryan (2000) att autonomi och kompetens är de behov som bidrar mest till inre 

motivation. De menar vidare att samhörighet är betydande för bibehållandet av inre 

motivation och sannolikheten är större att inre motivation är hög i sammanhang vilken 

karaktäriseras av en känsla av samhörighet. Detta kan således vara en förklaring till att 

sjuksköterskorna generellt skattade inre motivation högt eftersom de skattade 

samhörighet tillsammans med kompetens högt.  

Vidare skattades autonomi signifikant högre bland de yngre än bland de äldre. 

Denna skillnad kvarstod även efter kontroll för variationen i 

specialistsjuksköterskeutbildning. Samhörighet och kompetens skattades inte olika 

mellan grupperna. Att skillnader förelåg mellan hur äldre och yngre skattade autonomi 

är i linje med tidigare forskning som visat på att äldre och yngre sjuksköterskor 

upplever olika faktorer som motiverande (Gaki, Kontodimopoulos & Niakas, 2013; 
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Kantek, Yildirim och Kavla, 2013). Kantek, Yildirim och Kavla (2013) har exempelvis 

visat att bland respondenter upp till 34 år jämfört med äldre respondenter var det av 

större betydelse att ha auktoritet, status, kunna vägleda andra och ha möjligheter till 

befordran. En möjlig förklaring till att de äldre inte skattade autonomi lika högt som de 

yngre skulle kunna vara att de är kvar i gamla mönster som gör att de inte ser vilka 

möjligheter till självbestämmande som faktiskt finns i yrket och istället begränsas de 

och upplever sig ha en lägre grad av frihet. En annan förklaring kan vara att de äldre har 

erfarenheter och upplevelser som de yngre saknar, som gör att de ser begränsningar i 

större utsträckning och inser att självbestämmandet är begränsat. Ytterligare en möjlig 

förklaring kan vara att arbetsgivare faktiskt har större fördrag med yngre anställda och 

ger dem mer fria tyglar för att de fortfarande formas som människor och har ett större 

behov av att gå sin egen väg och inte vill inordna sig i de färdiga systemen.  

Resultatet visade också att kompetens var relaterat till psykiskt välbefinnande 

både bland de äldre och yngre sjuksköterskorna.  Hur mycket av variansen i psykiskt 

välbefinnande som förklarades av kompetens skiljde sig dock mellan grupperna, 41 

procent bland de yngre respektive 24 procent bland de äldre. Vidare visades att det 

fanns en relation mellan kompetens och utmattning inom den äldre åldersgruppen. Om 

kompetensbehovet är tillfredsställt på arbetsplatsen har man således också en lägre grad 

av utmattning. Tidigare forskning har också visat att motivationsbehoven är viktiga för 

att förebygga psykisk ohälsa. I motsats till denna studies resultat har dock autonomi och 

samhörighet visats vara de centrala behoven. En studie utförd på 533 högskoleanställda 

visade att hög kvalitet på relationer med kollegor och självbestämmande 

arbetsmotivation tillsammans kunde skydda anställda mot utmattningssyndrom (Fernet, 

Gagne & Austin, 2010). En studie utförd på högskoleanställda visade att hög grad av 

autonom motivation kunde minska psykisk stress bland anställda om krav i arbetet var 

höga (Trépanier, Fernet & Austin, 2013). Att kompetens var viktigt både för det 

psykiska välbefinnandet och utmattning bland de äldre i denna studie, men inte bland de 

yngre kan möjligen förklaras av att man som äldre har ett starkare behov om att uppleva 

sig som kompetent inom yrket eftersom man har ett helt yrkesliv bakom sig. Kanske 

känner man att man har förväntningar på sig att vara kunnig inom sitt område. Om man 

känner sig kompetent kan man känna sig trygg i det man gör och det är ett kvitto på att 

man kan sitt yrke. Om detta uppfylls mår man således också bättre. Att detta inte är lika 

viktigt för de yngre kan bero på att man som ung inte har lika stor yrkesmässig 
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erfarenhet och således inte samma förväntningar på sig. Kanske är man därför också 

mer förlåtande gentemot sig själv och inte pressar sig lika hårt.  

Ett resultat som inte var signifikant med ålder, men som ändå är värt att nämna, är 

att hot om våld i arbetet var vanligt förekommande bland sjuksköterskorna. Så många 

som 43 procent hade någon gång, eller upp till och med någon gång per vecka under de 

senaste 6 månaderna, utsatts för hot om våld. Att detta är vanligt bland sjuksköterskor 

har visats tidigare. En kunskapsöversikt utfärdad av Arbetsmiljöverket (2011) visade att 

vård- och omsorgspersonals psykosociala arbetsmiljö har försämrats och hot och våld 

mot anställda har ökat. Anställda inom psykiatrin, däribland sjuksköterskor, utgör en av 

de mest utsatta grupperna (Hallberg, 2011).  

Till tidigare forskning inom arbetshälsoområdet tillför denna studie ny kunskap 

om kompetens som en betydande faktor för psykiskt välbefinnande både bland yngre 

(≤40 år) och äldre (>40år) sjuksköterskor. Det visades att äldre sjuksköterskor vilka 

upplevde sig kompetenta också hade en lägre grad av utmattning. För att förbättra den 

psykiska hälsan bland sjuksköterskor inom psykiatrin kan det således vara 

framgångsrikt att som arbetsgivare, eller i hälsofrämjande interventioner, fokusera på 

kompetensutveckling bland medarbetarna. Viktigt är också att uppmuntra och skapa 

förutsättningar på arbetsplatsen för att medarbetarna ska kunna vara och känna sig 

kompetenta i sitt arbete. 

Metoddiskussion  

Styrkor och svagheter 

Det externa bortfallet uppgick till 51,3 procent vilket innebär att det är svårt att avgöra 

om de som valde att inte delta i studien på något sätt skiljde sig från studiedeltagarna. 

De som ingick i studien kan exempelvis ha varit särskilt engagerade och motiverade i 

sitt arbete. Sjuksköterskor som arbetade inom den psykiatriska öppenvården var också 

underrepresenterade, vilket innebär att selektionsbias kan ha påverkat resultatet i form 

av över- eller undervärdering. Ett annat mätfel som kan påverka kvaliteten är det interna 

bortfallet på frågor (Dahlström, 2012). I denna studie uppgick det interna bortfallet till 

totalt 9 värden, vilket bedömdes som mycket lågt och således är risken liten att det har 

påverkat resultatet.  
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Övervägande del av de intervjufrågor som användes var beprövade och validerade 

sedan tidigare. Frågorna som mätte arbetsmotivation kom från den reliabilitetstestade 

skalan Basic Need Satisfaction at work scale (BNS) (Van, D. Broeck, Vansteenkiste, De 

Witte, Soenens & Lens, 2010) som översatts av Eriksson (2012). Psykiskt välbefinnande 

mättes med frågor från General Health Questionnaire (GHQ-12) vilken har validerats av 

Goldberg, et al. (1997), Sconfienza (1998) och Sánchez-López och Dresch (2008). 

Reliabilitetstester gjordes för alla de inkluderade indexen. Generellt visade 

reliabilitetstesterna på en god reliabilitet med ett Cronbach’s Alfa över 0,6. Kompetens 

låg dock strax under, med en Cronbach´s Alfa på 0,53, vilket indikerar en något låg 

reliabilitet av denna aspekt.  

En del av enkätfrågorna var retrospektiva och rörde sådant som deltagarna hade 

varit med om och hur de hade mått under de senaste 6 månaderna. Det kan ha inneburit 

att deltagarna mindes fel och således inte rapporterade helt korrekt.  Eventuellt kan detta 

ha haft en viss inverkan på resultaten.  

I denna studie användes en pappersbaserad enkät vilken i de flesta fall delades ut 

på plats på sjukhusen och mottagningarna, i enstaka fall mailades den ut . I de fall då 

enkäten delades ut på plats fick författaren direktkontakt med deltagarna och kunde 

uppmuntra till deltagande. Detta ses som en styrka då en helt webbaserad enkät 

förmodligen skulle ha medfört ett större bortfall. Ytterligare en styrka är att deltagarna 

fick tydlig information om studien och vad deltagande innebar i form av ett missivbrev 

(Bilaga 2).  

På grund av det relativt stora bortfallet bör generalisering av resultaten göras med 

försiktighet. Säkerhetsnivån för analyserna sattes också till 95 procent, vilket betyder att 

det finns en femprocentig risk att resultaten inte är överförbara till populationsnivå.  

Vidare forskning 

Inledningsvis fanns det tankar kring att jämföra psykiatrisjuksköterskor med en grupp 

sjuksköterskor med en mindre tung arbetssituation. Detta för att undersöka om 

motivationen skiljer sig mellan dessa grupper då sjuksköterskor inom psykiatrin har 

visats vara en särskilt drabbad yrkesgrupp vad gäller ohälsa och eftersom motivation har 

visats vara relaterat till hälsa. För att ytterligare kunna förbättra motivationen och hälsan 

bland psykiatrisjuksköterskor finns det således ett behov av forskning gällande detta.  
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Slutsats  

Denna studie visade att sjuksköterskorna generellt sett hade en förhållandevis hög inre 

arbetsmotivation. De skattade motivationsbehovet autonomi lägre än kompetens och 

samhörighet och autonomi skattades högre bland de yngre än bland de äldre. Det fanns 

inte några skillnader i psykiskt välbefinnande eller utmattning mellan de yngre och de 

äldre. Det visades att både äldre och yngre sjuksköterskor som upplevde sig kompetenta 

på arbetet också hade ett högt psykiskt välbefinnande.  Bland de äldre var känslan av 

kompetens även relaterat till lägre grad av utmattning. Således visade studien att det 

fanns skillnader i hur yngre och äldre sjuksköterskor skattade arbetsmotivation, men ett 

uppfyllt kompetensbehov var betydande för både de yngre och äldres psykiska hälsa. 

För att kunna förbättra den psykiska hälsan bland sjuksköterskor inom psykiatrin kan 

det således vara framgångsrikt att som arbetsgivare, eller i hälsofrämjande 

interventioner, fokusera på kompetensutveckling i arbetet, men också på att skapa 

förutsättningar för att medarbetarna känner sig kompetenta i sitt arbete. Eftersom 

autonomi framkom som det motivationsbehov som var lägst uppfyllt, är det också av 

vikt att arbeta för att stärka självbestämmandet bland medarbetarna, särskilt bland de 

äldre.
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Bilaga 1. Enkät 

 

 

 

 

 

Enkät om arbetsmotivation och hälsa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
�Jag har tagit del av information kring studien och samtycker till deltagande



 

 

1. Kön 
� Man   

� Kvinna  

2. Ålder  
 
__________ år 
 
3. Har du någon specialistsjuksköterskeutbildning?  

� Ja Vilken? __________  

� Nej  

 
4. Vilket sjukhus arbetar du på?  
 
__________ __________ __________ 
 
 
5. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
 
__________ år __________ månader 
 
6. Anställningsform: 

� Tillsvidareanställning 

� Visstidsanställning/vikariat 

 
7. Vilket av följande beskriver bäst din arbetstid? 
� Dagtid  
� Två-skiftsarbete  
� Tre-skiftsarbete  
� Endast nattarbete  
 
8. Hur många timmar arbetar du vanligtvis per vecka?  
__________ timmar 
 
9. Har du varit sjukfrånvarande i kortare perioder (färre än 14 dagar i följd) under de senaste 6 
månaderna? 
� Nej 
� Ja, 1 gång 
� Ja, 2-4 gånger 
� Ja, 5-9 gånger 
� Ja, 10 gånger eller fler 
 
10. Har du varit sjukfrånvarande i längre perioder (fler än 14 dagar i följd) under de senaste 6 
månaderna? 
� Nej 
� Ja, 1 gång 
� Ja, 2-3 gånger 
� Ja, 4 gånger eller fler 
 
11. Hur ofta under de senaste 6 månaderna har du varit utsatt för hot om våld i ditt arbete? 
� Varje arbetspass 
� Något arbetspass i veckan 
� Något arbetspass i månaden 
� Något/några arbetspass de senaste 6 månaderna 
� Inte alls de senaste 6 månaderna



 

 

Markera på skalan det påstående som passar dig bäst relaterat till ditt arbete. 

 
     Stämmer inte alls           Stämmer något         Stämmer precis 
 

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

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

13. Jag gillar mina 
arbetskamrater 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

14. Jag behärskar inte 
riktigt mitt jobb 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

15. På jobbet får jag 
uppskattning för 
mitt arbete 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

16. Jag känner mig 
pressad på arbetet 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

17. Jag kommer 
överens med mina 
arbetskamrater 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

18. Jag håller mig för 
mig själv på jobbet 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

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

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

20. Jag betraktar mina 
arbetskamrater 
som mina vänner 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

21. Jag har lärt mig 
nya och intressanta 
färdigheter på 
jobbet 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

        



 

 

  Stämmer inte alls            Stämmer något         Stämmer precis 
 

22. När jag är på jobbet 
måste jag göra vad 
jag blir tillsagd 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

23. De flesta dagarna 
känner jag att jag 
uträttar något på 
jobbet 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

24. Mina känslor 
beaktas på jobbet 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

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

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

26. Mina 
arbetskamrater bryr 
sig om mig 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

27. Jag har inte många 
nära vänner på 
jobbet 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

28. Jag känner att jag 
kan vara mig själv 
på jobbet 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

29. Mina 
arbetskamrater 
gillar mig inte 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

30. Jag känner ofta att 
jag saknar 
kompetens i mitt 
arbete  

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

 

31. Jag har få 
påverkans-
möjligheter i mitt 
arbete 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

32. Människor är 
vänliga på mitt 
arbete 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 



 

 

Markera det påstående som stämmer bäst överens med hur du har känt dig 
under de senaste veckorna.  
 

  

 
Stämmer inte 

alls 
Stämmer 

delvis 
 

Stämmer bra 
 

Stämmer helt 

33. Jag kan 
koncentrera mig på 
vad jag gör 

 

☐  
 

☐  
 

☐  
 

☐  

34. Jag har svårt att 
sova p.g.a. problem 
och svårigheter 

 

☐  
 

☐  
 

☐  
 

☐  

35. Jag känner att jag 
spelar en 
betydelsefull roll för 
andra 

 

☐  
 

☐  
 

☐  
 

☐  

36. Jag känner mig 
kapabel att fatta 
beslut 

 

☐  
 

☐  
 

☐  
 

☐  

37. Jag känner mig 
väldigt pressad 

 

☐  
 

☐  
 

☐  
 

☐  

38. Jag kan inte klara 
av de dagliga 
problemen 

 

☐  
 

☐  
 

☐  
 

☐  

39. Jag kan uppskatta 
det positiva i 
tillvaron 

 

☐  
 

☐  
 

☐  
 

☐  

40. Jag kan ta itu med 
svårigheter 

 

☐  
 

☐  
 

☐  
 

☐  

41. Jag känner mig 
olycklig och 
nedstämd 

 

☐  
 

☐  
 

☐  
 

☐  

42. Jag har känt att mitt 
självförtroende har 
minskat 

 

☐  
 

☐  
 

☐  
 

☐  

43. Jag har tänkt på 
mig själv som en 
betydelselös person 

 

☐  
 

☐  
 

☐  
 

☐  

44. Jag har känt mig 
ganska lycklig på 
det hela taget 

 

☐  
 

☐  
 

☐  
 

☐  



 

 

Markera det påstående som stämmer bäst överens med hur du har känt 
dig under de senaste 6 månaderna.  
 

   

Aldrig 
En eller 
ett par 
gånger 

 

Sällan 
 

Ibland 
 

Ofta 
 

Vanligtvis 
 

Alltid 

 

45. Hur ofta 
under de 
senaste 6 
månaderna 
har du känt 
dig 
nedstämd? 

 

 

☐  

 

 

☐  

 

 

☐  

 

 

☐  

 

 

☐  

 

 

☐  

 

 

☐  

 
46. Hur ofta 

under de 
senaste 6 
månaderna 
har du känt 
dig 
utmattad? 

 

 

☐  

 

 

☐  

 

 

☐  

 

 

☐  

 

 

☐  

 

 

☐  

 

 

☐  

47. Hur ofta 
under de 
senaste 6 
månaderna 
har du känt 
dig 
nedkörd? 

 

 

☐  

 

 

☐  

 

 

☐  

 

 

☐  

 

 

☐  

 

 

☐  

 

 

☐  

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!



 

 

Bilaga 2. Missivbrev  

 

 

Vill du som sjuksköterska inom medicin eller psykiatri delta i 
en enkätundersökning om arbetsmotivation och hälsa? 
Syftet med enkätundersökningen är att studera skillnader i arbetsmotivation, 
psykiskt välbefinnande och utmattning bland sjuksköterskor. Enkäten består av 
46 stycken frågor och påståenden och tar ca 10 minuter att besvara. 
Deltagande i undersökningen är frivilligt. Enskilda svar kommer inte att kunna 
identifieras. Resultaten kommer enbart att redovisas gruppvis och användas för 
forskningsändamål. 
 
Enkäten finns att hämta på den avdelning där du arbetar i en låda märkt med 
”enkät”. När du har besvarat enkäten lämnar du den i lådan märkt med ”lämna 
enkät här”.  
 
Jag studerar Masterprogrammet i Arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle 
och resultaten av enkätundersökningen kommer att ligga till grund för mitt 
examensarbete.  
 
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller 
min handledare för mer information. 
 
Moa Garell 
Tfn: XXX 
E-post: XXX 
 
Handledare 
Eva Boman, Universitetslektor – Fil dr i tillämpad psykologi 
Tfn: XXX 
E-post: XXX



 

 

Bilaga 3. Söksträngar  

Databas Söksträng Resultat Relevant resultat efter 
practical screen 

PUBMED (Motivation* OR “Work motivation” 

OR Incentive OR Inducement) NOT 

(students* OR patients*)  

33669 X 

 ("Self-determination theory") OR 

(autonomy AND competence AND 

relatedness) NOT (students* OR 

patients*)  

273 X 

 (Motivation* OR “Work motivation” 
OR Incentive OR Inducement) AND 
("self-determination theory" OR 
SDT) OR (autonomy AND 
competence AND relatedness) NOT 
(students* OR patients*)  

218 X 

 (Motivation* OR “Work motivation” 
OR Incentive OR Inducement) AND 
("self-determination theory" OR 
SDT) OR (autonomy AND 
competence AND relatedness) AND 
(Health [Mesh] OR ”Well-being” 
OR burnout) NOT (students* OR 
patients*)  

38 1 

 (Motivation* OR “Work motivation” 
OR Incentive OR Inducement) AND 
(Nurses/psychology*) NOT 
(students* OR patients*) 

101 5 

 (Motivation* OR “Work motivation” 
OR Incentive OR Inducement) AND 
(nurs* OR Nurses/psychology*) 
NOT (students* OR patients*) 

2358 X 

 (Motivation* OR “Work motivation” 
OR Incentive OR Inducement) AND 
(nurs* OR Nurses/psychology*) 
AND (Health[Mesh] OR ”Well-
being” OR burnout) NOT (students* 
OR patients*) 

224 X 



 

 

 (Motivation* OR “Work motivation” 
OR Incentive OR Inducement) AND 
(nurs* OR Nurses/psychology*) 
AND (Health[Mesh] OR ”Well-
being” OR burnout) AND (age) 
NOT (students* OR patients*) 

26 1 

 

 

 

 

 

(Motivation* OR “Work motivation” 
OR Incentive OR Inducement) AND 
(nurs*) AND ("self-determination 
theory" OR SDT) OR (autonomy 
AND competence AND relatedness) 
NOT (students* OR patients*)  
 

67 1 

 

 (Fernet Claude [Author] 7 0 

  

Databas Söksträng Resultat Relevant resultat 
efter practical screen 

CINAHL (“Work motivation” OR Incentive 
OR Inducement) NOT (students* OR 
patients*) 

3651 X 

 ("Self-determination theory") OR 
(autonomy AND competence AND 
relatedness) NOT (students* OR 
patients*) 

83 X 

 (Motivation* OR “Work motivation” 
OR Incentive OR Inducement) AND 
("self-determination theory" OR 
SDT) OR (autonomy AND 
competence AND relatedness) NOT 
(students* OR patients*)  

63 1 

 

 (Motivation* OR “Work motivation” 
OR Incentive OR Inducement) AND 
(nurs* OR Nurses/psychology*) 
NOT (students* OR patients*) 

351 X 

 (Motivation* OR “Work motivation” 
OR Incentive OR Inducement) AND 
(nurs* OR Nurses/psychology*) 
AND (Health[Mesh] OR ”Well-
being” OR burnout) NOT (students* 
OR patients*) 

20 3 



 

 

 (Motivation* OR “Work motivation” 
OR Incentive OR Inducement) AND 
(nurs* OR Nurses/psychology*) 
AND ("self-determination theory" 
OR SDT) OR (autonomy AND 
competence AND relatedness) NOT 
(students* OR patients*) 

16 0 

 (Fernet Claude) 6 1 

 

Databas Söksträng Resultat Relevant resultat 
efter practical screen 

PsycINFO (DE "Motivation") NOT (students* 
OR patients*) 

6048 X 

 ("Self-determination theory") OR 
(autonomy AND competence AND 
relatedness) NOT (students* OR 
patients*) 

837 X 

 

 

(DE "Motivation") AND ("self-
determination theory" OR SDT) OR 
(autonomy AND competence AND 
relatedness) NOT (students* OR 
patients*) 

429 X 

 (DE "Motivation") AND ("self-
determination theory" OR SDT) OR 
(autonomy AND competence AND 
relatedness) AND (DE "Health" OR 
DE "Occupational Stress") NOT 
(students* OR patients*) 

285 X 

 (DE "Motivation") AND ("self-
determination theory" OR SDT) OR 
(autonomy AND competence AND 
relatedness) AND (DE "Health" OR 
DE "Occupational Stress") AND 
(DE "Nurses") NOT (students* OR 
patients*) 

175 X 

 (DE "Motivation") AND (DE 
"Nurses") NOT (students* OR 
patients*) 

26 4 

 (Claude Fernet) 18 5 

Tillägg: DE= Thesaurus, dvs. ämnesterm 



 

 

 

Databas Söksträngar Resultat Relevant resultat 
efter practical screen 

Scopus (Motivation* OR “Work motivation” 
OR Incentive OR Inducement) AND 
NOT (students* OR patients*) 

60260 X 

 (”Self-determination theory") OR 
(autonomy AND competence AND 
relatedness) AND NOT (students* 
OR patients*) 

767 X 

 (Motivation* OR “Work motivation” 
OR Incentive OR Inducement) AND 
("self-determination theory" OR 
SDT) OR (autonomy AND 
competence AND relatedness) AND 
NOT (students* OR patients*) 

545 X 

 (Motivation OR "Work motivation" 
OR Incentive OR Inducement) AND 
("self-determination theory") OR 
(autonomy AND competence AND 
relatedness) AND (Health* OR 
"Well-being" OR burnout) AND 
NOT (students* OR patients*) 

181 X 

 (Motivation OR ”Work 
motivation” OR incentive OR  
inducement)  AND  ( "self-
determination theory")  OR  
(autonomy  AND  competence  
AND  relatedness)  AND  ( health*  
OR  "Well-being"  OR  burnout)  
AND  (nurs*) AND (age) AND 
NOT  (students* OR patients*)  

74 2 

 (Motivation OR “Work motivation” 
OR Incentive OR Inducement) AND 
(nurs*) AND NOT (students* OR 
patients*) 

845 X 

 (Motivation OR “Work motivation” 
OR Incentive OR Inducement) AND 
(nurs*) AND (Health[Mesh] OR 
”Well-being” OR burnout) AND 
NOT (students* OR patients*) 

38 3 



 

 

 

 

 

 

(Motivation OR “Work motivation” 
OR Incentive OR Inducement) AND 
(nurs*) AND ("self-determination 
theory" OR SDT) OR (autonomy 
AND competence AND relatedness) 
AND NOT (students* OR patients*) 

9 1 

 (Fernet, C)  18 5 

Tillägg: Resultatet markerat med fetstil utgör de artikelsammanfattningar som lästes 
igenom och som det slutgiltiga resultatet i form av inkluderade artiklarna hämtades 
ifrån.



 

 

Bilaga 4. Artikelmatris  

Författare, 
år, land  

Syfte Metod/Design Urval/ 
Inkluderade 
studier 

Resultat Kvalitet 

Toode, K., 
et al. (2011). 
Finland, 
Estland. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
arbetsmotivation ur 
sköterskornas 
perspektiv. 

Översiktsartikel 

Grundlig 
litteratursökning 

Innehållsanalys 

24 inkluderade 
studier  

(1783 sökträffar) 

Trots begränsade empiriska 
bevis tycks sköterskorna 
vara motiverade. Fem 
faktorer som påverkar 
arbetsmotivationen 
identifierades: arbetsplats 
egenskaper, arbetsvillkor, 
personliga egenskaper, 
enskilda prioriteringar, och 
interna psykologiska 
tillstånd. 

God. Ett väl 
beskrivet 
tillvägagångsätt 
och ingående 
redogörelse för 
inkluderade 
studier. 

Gaki, E., et 
al. (2013). 
Grekland.  

 

Undersöka om 
demografiska 
variabler och 
arbetsrelaterade 
faktorer predicerar 
arbetsmotivation. 

Kvantitativ, 
tvärsnittsstudie, 

Enkät (design 
något bristfälligt 
beskriven) 

 

152 
tillsvidareanställd
a sjuksköterskor  

24 % bortfall 

Ålder och 
arbetstillfredsställelse var 
signifikant relaterade till 
motivationsfaktorer.  

God. Alla 
kvalitetsaspekter 
finns med, vissa 
bitar hade dock 
kunnat förklaras 
tydligare. 

Donoso, 
L.M.B., et 
al. (2015). 
Spanien.  

Undersöka om 
känslomässiga krav 
inom 
omvårdnadsarbete 
har en positiv 
effekt på 
sjuksköterskors 
dagliga 
arbetsmotivation 
och välbefinnande 
hemma. 

(rubrik till syfte 
saknades) 

Kvantitativ 

Dagbok i form 
av en 5-dagars 
enkät 

 

53 sjuksköterskor 
anställda på 
sjukhus eller 
inom 
primärvården 

(265 
observationer) 

30 % bortfall 

Emotionella krav i arbetet 
hade en positiv effekt på 
styrka på arbetet och på 
vitalitet hemma. 

God. Alla 
kvalitetsaspekter 
finns med, urvalet 
var dock liter, 
kontroll har gjorts 
för detta i analys.   

 

Mutale, W., 
et al. (2013). 
Zambia. 

Att mäta 
hälsoarbetares 
motivation som 
baslinje för en 
intervention. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Enkät 

96 hälso- och 
sjukvårdsarbetare 

0 % bortfall 

Univariata analyser visade 
på samband mellan 
arbetsmotivation och ålder. 
Multivariata analyser visade 
inte på samband. 

God. Alla 
aspekter berörs, 
även etik. Väl 
beskriven metod.  
Dock litet urval. 

Hsu, H-Y., 
et al. (2010). 
Taiwan.  

Undersöka 
relationer mellan 
jobb stress, 
prestations- 
motivation och 
utbrändhet bland 
manliga 
sjuksköterskor. 
Prediktorer för 
utbrändhet 
identifierades. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Enkät 

121 manliga 
sjuksköterskor  

 

22 % bortfall 

Inget statistiskt samband 
mellan prestationsbaserad 
motivation och utmattning.  

Tillräcklig. Etisk 
prövning har 
godkänts, utöver 
detta nämns 
ingenting om etik.   

Fernet, C., et 
al. (2010).  

Kanada. 

Undersökte 
samspelet mellan 
kvalitet på 
relationer med 
kollegor och 
arbetsmotivationen 

Kvantitativ 

Prospektiv 
studie med 
upprepad 
mätning efter två 

533 anställda på 
college  

380 deltagare 
(mätning 1) 

63 % bortfall 

Negativ huvudsaklig effekt 
för högkvalitativa relationer 
och självbestämmande 
motivation på utbrändhet. 
En signifikant 
interaktionseffekt mellan 

Tillräcklig. 
Gällande etik 
nämnds enbart att 
deltagarna 
samtyckte till 
deltagande.  Över 



 

 

i att predicera 
utbrändhet. Med 
tanke på 
självbestämmande 
motivation i arbetet 
som en potentiell 
moderator 
undersöktes om 
relationer med 
medarbetare är lika 
viktigt för alla 
anställda för att 
förebygga 
utbrändhet 

år 

Enkät  

(insamling av 
demografiska 
data beskrivs 
bristfälligt) 

123 deltagare 
(mätning 2) 

77 % bortfall 

dessa två faktorer på 
utbrändhet framkom också.  

lag förhållandevis 
tydligt beskriven 
studie. Dock 
mycket stort 
bortfall.  

Trépanier, 
S-G. (2013). 
Kanada.  

Undersökte om 
autonom 
motivation 
dämpade 
förhållandet mellan 
arbetskrav och 
psykiskt stress. 

Kvantitativ 

Två likadana 
studier där 
resultaten 
jämförts mot 
varandra  

Enkät  

Bristfällig 
beskrivning av 
datainsamling 
gällande 
demografiska 
data samt analys. 

356 anställda 
inom skolstyrelse 
(studie 1) 

54 % bortfall  

277 
kollegeanställda 
(studie 2) 

bortfall ej angivet 

Hierarkiska multipla 
regressionsanalyser visade 
tydliga sänkta effekter, 
vilket tyder på att autonomt 
motiverade medarbetare 
upplever mindre 
psykologisk stress vid krav  

Tillräcklig. Alla 
kvalitetsaspekter 
uppfylls. Mycket 
lite nämns 
gällande hur 
etiska aspekter har 
hanterats. 
Förhållandevis väl 
beskriven studie.   

 
 

 

 

 

 


