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Charlotte Jansson 

Arbetsmotivation och hälsa 
bland sjukvårdspersonal  

Det är av intresse för alla organisationer att skapa en tillfredsställd 
personalstyrka som är motiverad till att prestera bra på arbetsplatsen och 
därmed har arbetsmotivation. Dock krävs det en frisk personalstyrka som 
är vid hälsa och därmed är närvarande vid arbetsplatsen, för att 
organisationen ska kunna ta del av dessa prestationer. Det är därför viktigt 
att finna faktorer som uppmuntrar personalen att prestera bra på arbetet 
och samtidigt främja välmående.  Den här studien undersöker huruvida det 
föreligger ett samband mellan arbetsmotivation och hälsa bland 
sjukvårdspersonal. Resultatet bygger på en enkät med fasta 
svarsalternativ, vilken delats ut till 218 respondenter bestående av 
undersköterskor och läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhus i 
Göteborg.   

Inledning och syfte 
Flertalet organisationer framhäver idag de anställda som den främsta resursen. Detta till 
skillnad från tidigare då organisationerna istället endast såg de anställda som 
produktionsfaktorer (Jacobsen & Thorsvik, 2005). Arbetsgivarens skäl till att främja goda 
arbetsvillkor förmodas grundas i antagandet om att det som är bra för de anställda, även 
är bra för företagets produktivitet och effektivitet. Där av är individers villkor i arbetet 
idag av intresse för såväl arbetstagare som arbetsgivare (Eriksson, 1998). Goda 
arbetsvillkor är en viktig faktor för att de anställda ska prestera bra på arbetet och de 
anställdas prestation är i sin tur en av organisationens viktigaste tillgångar. Då flertalet 
studier visar på ett samband mellan tillfredsställelse och prestation på arbetsplatsen, blir 
även de anställdas tillfredsställelse en viktig faktor för organisationer att främja (Jacobsen 
& Thorsvik, 2002).       

Av ovanstående blir det väsentligt för organisationer att skapa en tillfredsställd 
personalstyrka som är motiverad till att prestera bra på arbetsplatsen och därmed har 
arbetsmotivation. Dock krävs det en frisk personalstyrka som är vid god hälsa och därigenom 
är närvarande vid arbetsplatsen för att organisationen ska kunna få del av dessa 
prestationer. Sjukfrånvaro och sjukskrivningar innebär stora kostnader för såväl samhälle, 
sjukvård och individ. Det är därför viktigt att finna faktorer som kan uppmuntra 
personalstyrkan att prestera bra på arbetsplatsen och samtidigt främja välmående. Studien 
inriktas på anställda inom sjukvården, nämligen undersköterskor och läkare. Valet av 
sjukvårdspersonal har gjorts inte minst av anledning att de tillhör en offentlig verksamhet 
med begränsade ekonomiska resurser. Det innebär att det är svårt att finna åtgärder som 
gynnar arbetsmotivation och hälsa samt dessutom kräver små ekonomiska resurser. Valet 
av sjukvårdspersonal grundas även på att personalstyrkan är uppdelad mellan 
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utbildningsmässiga nivåer, vilka medför ett intresse för att se huruvida det finns skillnader 
mellan arbetsmotivation och hälsa bland olika befattningar på samma arbetsplats.       

Den här studien syftar till att undersöka arbetsmotivation och hälsa samt huruvida det 
finns ett samband dem emellan bland undersköterskor och läkare inom sjukvården. Det 
finns ett flertal studier om arbetsmotivation och flertalet om hälsa, samtidigt som det 
finns få undersökningar som kopplar samman de båda. Där av är det en förhoppning att 
studien kan bidra till underlag för huruvida det finns ett samband mellan arbetsmotivation 
och hälsa samt bidra med intressanta aspekter i diskussioner omkring ämnet.  

Arbetsmotivation 
I den här studien inkluderar definitionen för motivation även arbetsmotivation, nämligen 
motivation till att prestera i arbetet. Arbetsmotivation definieras därmed som ”en drivkraft 
till handling i en viss riktning och en person är motiverad när ett behov eller önskemål 
påverkar handlandet i en viss riktning” (Bruzelius & Skärvad, 2000:286).  

Påverkan av arbetsmotivation 
De anställdas insatser och prestationer är beteenden som följer av motivation. Det är bl a 
anställdas arbetstillfredsställelse som ökar deras arbetsmotivation (Maccoby, 1989). 
Arbetstillfredsställelse kan skapas av faktorer såsom tillfredsställande arbetsuppgifter 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Arbetsmotivationen i sin tur är väsentlig för att 
organisationer och människor ska lyckas i arbetet och därmed även viktig för att öka 
produktivitet och effektivitet (Maccoby, 1989). Jacobsen & Thorsvik (2002) hänvisar till 
Lane som kommit fram till att inre belöningar som är kopplade till kontroll i arbetet och 
arbetstrivsel är mer betydelsefulla än maximal lön. Dessutom finns det ett tydligt och 
positivt samband mellan arbetstillfredsställelse och hälsa, men dock inte mellan lön och 
hälsa (Jacobsen & Thorsvik, 2002). De undersökningar som visar att ökad lön inte 
tenderar att öka människors välmående, finner även stöd i undersökningar som påvisat att 
människor i rika länder inte är lyckligare än människor i fattiga länder (Lane, 1991).  

Motivationsteorier 
Det finns olika behovsteorier som använts för att utreda vad som påverkar anställdas 
motivation. Maslows motivationsteori innefattar olika nivåer av behov, såsom trygghets- 
och självförverkligandebehov, vilka individen behöver uppleva för att kunna känna 
motivation (Herzberg et al, 2002). Behov på lägre nivå behöver vara uppnådda för att 
behov på högre nivå ska kunna uppnås. Det finns en utvecklad form av denna teori 
utförd av McClelland. I McClellands behovsteori är behoven, såsom makt- och 
prestationsbehov, inte ordnade hierarkiskt utan individen kan förflyttas mellan de olika 
behovsnivåerna (Jacobsen & Thorsvik, 2002).      

Självbestämmandeteori är en annan teori som behandlar motivation. Teorin skiljer 
mellan inre motivation, vilken får människor att agera eftersom de får en spontan 
tillfredsställelse från aktiviteten i sig samt yttre motivation, vilken kräver en yttre faktor,    
t ex verbal beröm, för att skapa tillfredsställelse. De tre grundläggande psykologiska 
behoven kompetens, självbestämmande  och sociala relationer är nödvändiga för individens 
välmående. Studier har visat att dessa behov har självständig inverkan på tillfredsställelse, 
engagemang och välmående i arbetet. Gagne & Deci (2005) visar på likheter mellan 
självbestämmandeteorin och Herzbergs motivations- och hygienteori (följer nedan). Detta 
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genom att sammanställa inre motivation med motivationsfaktorerna och yttre motivation 
med hygienfaktorerna (Gagne & Deci, 2005).   

Herzbergs motivations- och hygienteori 
Fredrick Herzberg har en inflytelserik position vad det gäller studier omkring 
arbetsmotivation. Det finns enligt Herzberg motivationsfaktorer som beskriver 
tillfredsställelse i arbetet och hygienfaktorer som beskriver missnöje i arbetet. Då de 
anställda är nöjda med arbete beskrivs bakomliggande faktorer vara själva 
arbetsuppgifterna, motivationsfaktorer. Då de anställda tvärtom är missnöjda med arbetet, 
är deras missnöje relaterat till förhållandet omkring arbetsuppgifterna, hygienfaktorer 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002).       

Motivationsfaktorerna skapar trivsel om de föreligger, men de skapar inte vantrivsel 
om de inte föreligger. Motsvarande slutsats gäller för hygienfaktorerna. De kan skapa 
vantrivsel om de inte föreligger, men inte trivsel om de föreligger. Det är endast 
motivationsfaktorerna som leder till höjd prestation. Högre lön och bättre 
arbetsförhållanden leder inte till ökade prestationer, utan endast till vantrivsel om de 
anställda inte anser dessa förhållanden vara tillräckliga. Dessa förhållanden presenteras i 
figur 1 (ibid).     

Figur 1. Ur Jacobsen & Thorsvik (2002:313).        

Motivationsfaktorerna består av erkännande, för väl utfört arbete men även omvänt 
erkännande i form av kritik samt bedrift som innefattar tillfredställelsen att göra ett bra 
arbete, kunna lösa problem och se resultat av det egna arbetet. Själva arbetet, vilket innebär 
att arbetsuppgifterna är intressanta, krävande och varierande samt ansvar för och kontroll 
över den egna arbetssituationen tillhör också motivationsfaktorerna. Likaså gör möjlighet till 
utveckling och befordran. Hygienfaktorerna består av organisationens policy och administration, 
vilket gäller organisationen i helhet samt formella föreståndare, vilka ska stå för tydlig 
arbetsledning, kompetens och vägledning för de underordnade. Likaså faller interpersonella 
relationer in under hygienfaktorerna, vilka finns både mellan över- och underordnade och 
mellan jämbördiga kollegor samt arbetsvillkor, anställningstrygghet, lön och status. Det 
sistnämnda kan uppnås t ex genom nya arbetsuppgifter eller en firmabil. Till 
hygienfaktorerna hör dessutom faktorer i privatlivet, vilka kan påverka arbetet (Herzberg et 
al, 2002).      

Den främst diskuterade aspekten i Herzbergs resultat är huruvida lön inte ökar 
motivation och prestation. Flertalet hävdar att pengar kan ha ett symboliskt värde för 
individen, eftersom pengar förutom att ge erkännande för individens prestationer, är 
kopplat till social status (Jacobsen & Thorsvik, 2002).        

Hälsa 
I den här studien definieras hälsa som “tillstånd av välbefinnande och fullgoda 
kroppsfunktioner" (Bra Böckers Ordbok, 1999:9). För att sammanfoga motivation och 
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hälsa kan en definition användas, som von Bothmer (2003) hänvisar till Cox, vars 
definition av motivation är ”önskan och behov av kompetens och självbestämmande i 
hälsobeteende” (von Bothmer, 2003:11).  

Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet har visats vara en viktig faktor för att behålla god hälsa. Studier har påvisat 
att personer som tränar regelbundet bl a är mindre utsatta för stress, depressioner, 
hjärtsjukdomar, cancer och icke insulinberoende diabetes än personer som inte tränar 
regelbundet (von Bothmer, 2003). Studier visar även att fysisk aktivitet minskar risken för 
högt blodtryck, förkylning, influensa och oro. Personer som är fysiskt aktiva får dessutom 
mer energi, bättre sömn och självkänsla (Marcus & Forsyth, 2003).   

Interpersonella påverkansfaktorer 
Interpersonella (mellan individer) faktorer påverkar hälsorelaterat beteende och skapas 
genom interaktion mellan personliga tankar och omvärlden. De interpersonella faktorerna 
har varit i fokus inom hälsorelaterade teorier. Socialt stöd, nämligen stöd från personer i 
omgivningen, har effekt på individens hälsa. Dessutom skapas hälsobeteende genom 
sociala normer, förebilder och vanor i familjen. Samhälle och kultur påverkar också medborgarnas 
hälsorelaterade beteende, bl a genom lagar och hälsopolicys, såsom nationella eller 
internationella handlingsplaner för hälsa. Likaså inverkar socioekonomisk tillhörighet på 
hälsorelaterat beteende, vilket innefattar ekonomisk ställning och klasstillhörighet i 
samhället (von Bothmer, 2003).  

Ohälsa genom stress 
Stress är en faktor som anses tillhöra de främsta orsakerna till att andelen sjukskrivna 
ökar. Sjukskrivningar kostar samhället mångmiljardbelopp, minskar effektiviteten i 
organisationerna samt skapar lidande och sämre ekonomi för individen som sjukskrivs 
(Lange & Odabas, 2003).       

Då individen har kontroll över arbetet och möjlighet att påverka det, minskas betydligt 
risken för stress, samtidigt som arbetsglädje och effektivitet ökar (ibid). Stress är 
egentligen inte ett hälsorelaterat fenomen utan istället en åkomma av stressfulla 
situationer. Stress kan ändå beaktas som ett livsstilsbeteende och anses därför vara viktigt 
i samband med hälsodiskussioner. De flesta individer, särskilt anställda inom hälsovård, 
tror att de är lugna och kontrollerade under stress och att stress inte påverkar deras 
uppträdande. Dock innebär inte förmågan att få arbetet gjort under stress att individen 
inte påverkas av stressituationen (Hadikin, 2004).          

En studie för utredning av sambandet mellan stressfaktorer och stressreaktioner i 
arbetet har utförts av Jensen et al (1999). Studiens resultat visar att inre arbetsmotivation 
primärt påverkas av faktorer i arbetet som skapar utmaningar och värde i arbetet, såsom 
kunskapsutveckling, självbestämmande, sociala relationer och utvecklingsmöjligheter. Resultatet visar 
även att emotionell utmattning primärt påverkas av bristen på socialt stöd från kollegor 
samt av krävande aspekter i arbetet, vilket kan vara hög arbetsbelastning och stor tidspress. 
Vidare visar studien att intentionen att lämna arbetet tydligt påverkas av otillfredsställda 
arbetsförväntningar, såsom otillräcklig kvalitet i arbetsinnehållet samt förväntningar på högre 
lön eller mer ansvar (Janssen et al, 1999).   
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Teoretisk utgångspunkt och frågeställningar 

Den här studien utgår från Herzbergs motivations- och hygienteori samt presenterad 
hälsoteori. Herzbergs teori har valts ut för att den på ett tydligt sätt beskriver vad som 
påverkar arbetsmotivation samt att den utgår från arbetsmotivationsfaktorer som kan 
påverkas av individens omgivning, i det här fallet av organisationen. Därmed tar 
Herzbergs teori inte hänsyn till påverkansfaktorer som finns inom individen, vilka enligt 
von Bothmer (2003) kan vara självkänsla eller optimism. Avsaknaden av inre 
påverkansfaktorer i Herzbergs teori har enligt Jacobsen och Thorsvik (2002), varit en brist 
som teorin har kritiserats för. Inre påverkansfaktorer behandlas dock inte i den här 
studien eftersom de inte i första hand kan påverkas utifrån. Därmed blir de inre 
påverkansfaktorerna mindre betydande för organisationens insatser för att främja 
arbetsmotivation, vilket är den här studiens utgångspunkt. 
     Följande frågeställningar har formulerats för att konkretisera studiens syfte: 
     Vilka av arbetsmotivationsfaktorerna erkännande, bedrift, ansvar, möjlighet till utveckling och själva 
arbetet samt befordran är tillfredsställda bland undersköterskor respektive läkare?      

Hur uppfattar undersköterskor och läkare sin hälsa genom hälsovariablerna trötthetsbesvär, 
sinnesstämningsbesvär samt psykosomatiska besvär? 
     Finns det ett samband mellan arbetsmotivation och hälsa bland undersköterskor och läkare?   

Metod 
Den här studien har utgått från kvantitativ metod eftersom syftet var att undersöka 
huruvida ett eventuellt samband föreligger mellan huvudfaktorerna arbetsmotivation och 
hälsa. Vid jämförelser av detta slag, används kvantitativ metod för att få en enkel översikt 
över förhållandet mellan olika variabler som påverkar dessa faktorer. Studien grundas på 
enkät, vilken testats genom en pilotstudie bestående av tolv personer, de flesta med 
administrativa tjänster vid Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU). Pilotstudien har bidragit 
till att irrelevanta enkätfrågor har strukits, vissa väsentliga har tillkommit samt att vissa har 
omformulerats.      

Studiens resultat grundas på en enkät med fasta svarsalternativ, vilken har utformats 
med hjälp av faktorer som innefattas i Herzbergs motivations- och hygienteori samt 
faktorer som påverkar hälsa och hälsorelaterat beteende. Områden som överlag innefattas 
i studier som grundas på Herzbergs teori, omfattas i enkätfrågorna (se t ex Herzberg 
2003; Maidani 1991). Frågorna har vidare grundats på beprövade enkätfrågor och 
föreliggande pilotstudie. Enkätens omfattning bestod av 85 frågor fördelade mellan tre 
områden. Den första delen bestod av bakgrundsfrågor och behandlade bl a ålder och 
befattning medan andra delen innehöll arbetsmotivationsfrågor såsom ”Jag känner mig 
uppskattad i mitt arbete”, med svarsalternativen stämmer inte alls, stämmer till viss del, 
stämmer till stor del samt stämmer helt. Hälsofrågorna, den tredje delen, bestod av frågor 
såsom ”Händer det att du efter arbetet har ont i övre delen av ryggen eller nacken”, där 
svarsalternativen var sällan eller aldrig, någon gång per månad, några gånger per månad 
samt en gång eller ett per gånger per vecka. Som avslutning i enkäten fanns utrymme för 
respondenterna att tillägga kommentarer på själva enkäten eller annat omkring deras 
arbete. Enkäten beräknades vid utgivandet att ta tio till femton minuter att besvara och 
respondenterna har haft minst två veckor på sig att besvara enkäterna. Enkäterna har 
delats ut till sammanlagt 218 personer vid SU, varav 113 till undersköterskor och 105 till 
läkare. Svarsfrekvensen bland undersköterskor var 89 procent och 32 procent bland 
läkare, vilket har medfört en total svarsfrekvens på 62 procent. Av dessa var 81 procent 
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kvinnor och 18 procent män samt 69 procent av samtliga respondenter var mellan 31 till 
50 år.       

Urvalet har varit ett stratifierat urval, vilket har utförts av personalcheferna vid 
Personalenheten Område Sahlgrenska samt Personalavdelning Område Sinnesorganen vid 
SU. Urvalet har bestått av ett antal avdelningar där undersköterskor och läkare har valts 
ut. En muntlig presentation av undersökningen har utförts vid sju av nio avdelningar 
inför stor del av respondenterna. De respondenter som inte har deltagit vid de muntliga 
presentationerna har fått ta del av skriftlig information angående studien samt 
information från respektive chef vid de aktuella avdelningarna. Dessa chefer samt en del 
sekreterare har även bidragit med påminnelser till respondenterna angående att besvara 
enkäten, för att öka studiens svarsfrekvens.                    

Resultat och analys har behandlats genom statistikprogrammet SPSS (version 11.5). 
Genom SPSS har statistik tagits fram för huruvida det finns ett samband mellan 
arbetsmotivation och hälsa.  

Resultat och analys 
Resultatet bygger främst på det material som framgår i tabell 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3 och 4. Tabell 
1 beskriver förhållanden för motivationsfaktorerna medan tabell 2 beskriver förhållanden 
för hygienfaktorerna. Tabellerna 3.1, 3.2 och 3.3 beskriver olika förhållanden för hälsa 
medan tabell 4 påvisar sambandet mellan arbetsmotivation och hälsa.   

Arbetsmotivation 
Av tabell 1 framgår att stor del av respondenterna upplever erkännande genom den 
uppskattning de får i sitt arbete, dock upplever färre respondenter att de ofta får beröm 
för sina prestationer. Här instämmer betydligt fler undersköterskor (Usk) än läkare (Läk) i 
påståendet. Detta resultat visar att flertalet känner sig uppskattade i arbetet trots att de 
inte upplever att de ofta får beröm för prestationer. Av bedrift framgår att en tydlig 
majoritet av både undersköterskor och läkare kan lösa problem som de stöter på arbetet 
samt att en klar majoritet av båda grupper känner motivation i arbetet.   

Tabell 1. Motivationsfaktorer; Andel i procent av respondenterna som instämmer till stor del eller instämmer helt.   

Motivationsfaktorer Usk Läk 
Erkännande 
     Jag känner mig uppskattad i mitt arbetet: 
     Jag får ofta beröm för mina prestationer: 
Bedrift 
     Jag kan lösa de problem jag stöter på i mitt arbete: 
     Jag känner mig motiverad i mitt arbete: 
Ansvar 
     Jag upplever att jag har ansvar i mitt arbete: 
     Jag gör mer än vad jag måste i mitt arbete: 
Möjlighet till utveckling och själva arbetet 
     Mitt arbete kräver att jag är kreativ:  
     Mitt arbete kräver att jag ständigt utvecklar mig: 
     I mitt arbete har jag möjlighet att lära mig nya saker: 
     I mitt arbete har jag möjlighet till den internutbildning jag behöver: 
Befordran 
     Jag har möjlighet att bli befordrad i mitt arbete:  

72 
55  

93 
93  

90 
40  

76 
66 
71 
40  

1  

76 
29  

91 
97  

97 
59  

82 
91 
85 
30  

24 
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Av tabell 1 framgår även vid ansvar att största delen av respondenterna upplever att de har 
ansvar i arbetet samt att läkare i större utsträckning än undersköterskor gör mer än de 
måste i sitt arbete. Genom möjlighet till utveckling och själva arbetet visas att majoriteten av 
båda grupper upplever krav på kreativitet i arbetet, dock anser betydligt fler läkare än 
undersköterskor att arbetet kräver ständigt utveckling. Största delen av både 
undersköterskor och läkare upplever att de har möjlighet att lära nytt inom arbetet, men 
ändå anser få undersköterskor och läkare att de har tillgång till nödvändig 
internutbildning. Av detta visas ändå att båda grupper har möjlighet till utveckling och 
anser själva arbetet vara positivt. Dock visar tabellerna att mycket få respondenter 
upplever möjlighet till befordran inom SU.                  
     Av Tabell 2 framgår under policy och administration att mycket få undersköterskor och 
läkare upplever att sjukhusledningen sköter SU bra. Formella föreståndare, genom närmsta 
chef, visar att stor del av både undersköterskor och läkare anser att chefen tar sitt ansvar. 
Av interpersonella relationer framgår att majoriteten av respondenterna upplever att 
arbetskamraterna bryr sig om dem, dock fler undersköterskor än läkare. Dessutom 
upplever största delen av undersköterskor och läkare att den närmsta chefen respekterar 
dem i dess yrkesroll. Här visas att fler läkare känner sig respekterade av chefen i 
yrkesrollen än undersköterskor. Arbetsvillkoren visar att respondenterna är olika nöjda med 
arbetsmiljön, då fler undersköterskorna än läkare är nöjda med arbetsmiljön. Majoritet av 
respondenterna är tillfredsställda med sina arbetsuppgifter. Anställningstryggheten är mycket 
hög bland respondenterna eftersom få undersköterskor och inte någon av läkarna oroar 
sig för att bli uppsagda. Under lön visas att få respondenter är nöjda med sin lön, dock är 
läkarna mer nöjda med lönen än undersköterskorna. Resultatet visar vidare att flertalet av 
respondenterna skulle prestera bättre om de fick högre lön.   

Tabell 2. Hygienfaktorer; Andel i procent av respondenterna som instämmer till stor del eller instämmer helt.  

Hygienfaktorer  Usk Läk 
Policy och administration 
     Jag tycker att sjukhusledningen sköter SU bra: 
Formella föreståndare 
     Jag tycker att min närmsta chef tar på sig sitt ansvar: 
Interpersonella relationer 
     Jag upplever att mina arbetskamrater bryr sig om mig: 
     Jag upplever att min närmsta chef respekterar mig i min yrkesroll: 
Arbetsvillkor 
     Jag är nöjd med den arbetsmiljö jag arbetar i: 
     Jag är nöjd med  mina arbetsuppgifter: 
Anställningstrygghet 
     Jag oroar mig för att bli uppsagd: 
Lön 
     Jag är nöjd med min lön: 
     Jag skulle prestera bättre om jag fick högre lön: 
Status 
     Jag tror att andra ser mitt yrke som viktigt och intressant: 
     Jag har förmåner såsom gratis eller minskat pris på träningskort genom  
     mitt arbete: 
Faktorer i privatlivet 
     Jag har svårt att koppla bort mitt privatliv när jag är på arbetet: 
     Jag upplever att mitt arbetet påverkas av hur jag mår:  

8  

67  

79 
73  

68 
82  

11  

3 
40  

50  

62  

8 
13   

12   

68   

65  
82   

50  
85   

 0   

12  
50   

79   

28   

12  
29 
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Av tabell 2 framgår även av status att färre undersköterskor än läkare tror att andra ser 
deras yrke som viktigt och intressant. Från status går även att utläsa att långt fler 
undersköterskor än läkare anser att de har förmåner såsom gratis eller minskat pris på 
träningskort. En av läkarna uttryckte att ”kaffe och frukt ser jag inte som en förmån! Inte 
heller 500 kronor avdrag för gymkort”. Slutligen visar faktorer i privatlivet att få 
respondenter har svårt att koppla bort sitt privatliv på arbetet. Dessutom upplever fåtalet 
att arbetet påverkas av hur de mår.       

Sammanfattningsvis innebär detta att arbetsmotivationsfaktorerna förutom befordran 
överlag är tillfredsställda hos undersköterskor och läkare samt att hygienfaktorerna 
förutom policy och administration och lön är förhållandevis tillfredsställda. Hygienfaktorn 
faktorer i privatlivet anser de flesta undersköterskor och läkare inte påverka arbetet.                       

Hälsa 
Tabell 3.1 visar att få läkare upplever att de hinner göra klart sina arbetsuppgifter, medan 
samma siffra för undersköterskorna är betydligt högre. Knappt hälften av läkarna 
upplever att de har möjlighet att noga överväga beslut innan de fattas och än färre 
undersköterskor upplever att de har den möjligheten. Dessutom anser båda grupper i 
majoritet att de måste arbeta snabbt i arbetet, trots detta känner få undersköterskor att de 
är stressade i arbetet. Dock är andelen högre för läkare, då nära hälften av läkarna 
upplever att de stressar i arbetet. Här kan påpekas att flertalet undersköterskor tillägger att 
arbetet blir stressigare för varje år som går. Vidare visas att största delen av 
respondenterna i helhet är nöjda med sitt liv och sin tillvaro.    

Tabell 3.1. Hälsa; Andel i procent av respondenterna som instämmer till stor del eller instämmer helt.  

Hälsa Usk Läk 
     Jag hinner göra klart alla mina arbetsuppgifter: 
     Jag har möjlighet att noga överväga beslut innan jag fattar dem: 
     Jag måste arbeta snabbt i mitt arbetet: 
     Jag känner mig stressad i mitt arbete: 
     I helhet är jag nöjd med mitt liv och min tillvaro: 

57 
36 
81 
24 
93 

24 
44 
94 
44 
82 

 

     Av tabell 3.2 framgår att läkarna i större utsträckning än undersköterskorna upplever 
psykisk utmattning. Dock visas att undersköterskorna istället upplever fysisk utmattning i 
större utsträckning än läkarna. Vidare framgår att få respondenter ofta är 
ledsna/nedstämda, oroliga/rastlösa samt ofta har svårt att sova eftersom tankar på arbetet 
håller dem vakna. Dessa siffror är alltid högre för läkarna än undersköterskorna, även om 
siffrorna ofta inte är mycket högre.  

Tabell 3.2. Hälsa; Andel i procent av respondenterna som upplever symtom några gånger per månad eller en gång 
eller ett par gånger per vecka.   

Hälsa Usk Läk 
     Händer det att du känner dig psykiskt utmattad: 
     Händer det att du känner dig fysiskt utmattad: 
     Händer det att du känner dig ledsen el. nedstämd p g a arbetet: 
     Händer det att du känner dig orolig el. rastlös p g a arbetet:  
    Händer det att du efter arbetet har ont i övre delen av ryggen el. nacken: 

     Händer det att du känner dig trött och håglös: 
     Händer det att du har svårt att sova därför att tankar på arbetet håller dig  
     vaken: 

18 
42 
9 
3 

38 
24  

16 

44 
24 
24 
26 
35 
41  

24 
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Av tabell 3.2 visas även att flera av respondenterna, men ändå inte majoritet, upplever att 
de efter arbetet ofta har ont i övre delen av ryggen/ nacken. Dessutom känner fler läkare 
än undersköterskor ofta av trötthet/håglöshet.  
     I tabell 3.3 kan utläsas att majoriteten av respondenterna regelbundet tränar någon 
fysisk aktivitet en eller fler gånger per vecka. Dock visas att mer än hälften av både 
undersköterskorna och läkarna har varit på arbetet en eller fler gånger det senaste året 
trots att de egentligen borde ha sjukskrivit sig. Av resultatet framgår vidare att en tydlig 
majoritet anser att arbetet går att genomföra med hjälp av en vikarie. Dock lägger flertalet 
av respondenterna till i sina enkäter att det går att sätta in ersättare, men att det inte finns 
sådana att tillgå. Dessutom kan tilläggas att 94 procent av läkarna arbetar heltid, medan 
samma siffra för undersköterskor är endast 51 procent.     

Tabell 3.3. Hälsa; Andel i procent av respondenterna som instämmer i påståendena. Första frågan -andel som tränar 
en eller fler gånger per vecka. Andra frågan -andel som har gått en eller fler gånger sjuka till arbetet det sista året. 
Tredje frågan -andel som anser att arbetet går bra eller hjälpligt att genomföra med en vikarie.  

Hälsa Usk Läk 
     Tränar du regelbundet någon fysisk aktivitet: 
     Har du under det senaste året gått till arbetet, trots att du borde ha   
     sjukskrivit dig: 
     Är det möjligt att genom föra ditt arbete med hjälp av en ersättare: 

70  

63 
90 

74  

65 
70 

 

     Sammanfattningsvis innebär detta att undersköterskor och läkare överlag är vid god 
hälsa då inget av hälsobesvären upplevs av majoriteten av respondenterna. Läkare 
tenderar övergripande att uppleva hälsobesvär mer ofta än undersköterskor. Vidare 
upplever undersköterskor fysisk utmattning i större utsträckning än läkarna, vilka 
upplever psykisk utmattning i större utsträckning.  

Sammanställning av arbetsmotivation och hälsa 
Genom tabell 4 visas tendenser till ett samband mellan hög grad av 
arbetsmotivationsfaktorerna och att inte uppleva hälsobesvär (och där av vara vid god 
hälsa). Detta innebär att det föreligger ett samband mellan hög grad av arbetsmotivation 
och god hälsa. Sambandet framgår tydligt mellan hög grad av arbetsmotivation och god 
hälsa vid hälsobesvären trötthet/ håglöshet, att vara ledsen/ nedstämd samt rygg-
/ nackproblem. Detta visas genom att dessa hälsobesvär inte hänger samman med hög 
grad av arbetsmotivationsfaktorerna. Dock visas att sambandet mellan hög grad av 
arbetsmotivation samt att inte uppleva hälsobesvär, inte är lika framträdande vid 
hälsobesvären psykisk utmattning och orolighet/rastlöshet.  
     Av tabell 4 framgår dock att sambandet mellan hög grad av arbetsmotivation och god 
hälsa inte rör arbetsmotivationsfaktorerna bedrift och befordran vad det gäller psykisk 
utmattning. Dessutom rör inte sambandet arbetsmotivationsfaktorerna erkännande, 
möjlighet till utveckling och själva arbetet samt ansvar vad det gäller fysisk utmattning. Det 
framgår vidare att det inte finns ett samband mellan hög grad av 
arbetsmotivationsfaktorerna möjlighet till utveckling och själva arbetet och att inte uppleva 
sömnproblem. Dessutom finns inget samband mellan hög grad av 
arbetsmotivationsfaktorn befordran och att inte uppleva orolighet/rastlöshet. Vad det gäller 
möjlighet till utveckling och själva arbetet samt hälsobesvären orolighet/ rastlöshet visas även att 
det inte tenderar att föreligga något samband överhuvudtaget mellan arbetsmotivation 
och hälsa. 
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Sammanfattningsvis innebär detta att det föreligger ett samband mellan hög grad av 

arbetsmotivation och god hälsa, dock inte vad det gäller fysisk utmattning.    

Tabell 4. Arbetsmotivation och hälsa; Andel i procent av respondenterna som upplever hög eller låg grad av 
arbetsmotivationsfaktorerna, fördelade efter upplevelse av olika hälsobesvär.    

Erkännande 
(upplever 
beröm) 

Bedrift (kan 
lösa problem)

 
Möjlighet till utv. 
och själva arbetet 

(får lära nytt)  

Ansvar 
(upplever 
ansvar) 

Befordran 
(upplever 

möjligheter) 

 

Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg 
Grad 

Hög 
grad 

Låg 
Grad 

Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg 
grad 

Trötthetsbesvär 
     Psykisk utmattning:  

     Fysisk utmattning:  

     Trött/håglös:  

     Sömnproblem:  

Sinnesstämnings-
besvär 
     Ledsen/nedstämd:  

     Orolig/rastlös:  

Psykosomatiska 
besvär 
     Rygg-/nackproblem:  

17  

41  

17  

13    

10  

3    

31  

32  

34  

39  

23    

16  

15    

43  

25  

37  

27  

17    

12  

9    

37  

20  

40  

50  

30    

20  

10    

40  

22  

39  

26  

20    

12  

9    

30  

33  

33  

36  

12    

15  

9    

39  

22  

38  

28  

15    

11  

8    

35  

55  

36  

36  

55    

36  

18    

64  

33  

13  

11  

11    

0  

11    

22  

25  

40  

31  

19    

14  

9    

38 

 

Slutsatser 
Resultatet visar att arbetsmotivationsfaktorerna förutom befordran är förhållandevis 
tillfredsställda bland undersköterskor och läkare. Hygienfaktorerna är överlag 
tillfredsställda hos respondenterna förutom policy och administration samt lön. Hygienfaktorn 
faktorer i privatlivet påverkar generellt inte arbetet enligt undersköterskor och läkare. Av 
resultatet framgår vidare att läkarna i högre grad upplever tidsbrist än undersköterskorna 
samt att fler läkare är stressade i arbetet. Dock upplever flertalet undersköterskor att 
arbetet blir mer stressigt för varje år. Detta resultat kan jämföras med Hadikin (2004), 
som menar att framför allt sjukvårdspersonal tror att de är lugna och kontrollerade under 
stress, men att förmågan att få arbetet gjort under stress inte innebär att individen inte 
påverkas av stressituationen. Det kan där av vara som så att personal vid SU påverkas 
negativt av stress utan att själva veta om det. Vidare är majoriteten av samtliga 
respondenter är i helhet nöjda med livet och tillvaron. Undersköterskorna upplever i 
större utsträckning fysisk utmattning än läkarna, vilka i större utsträckning upplever 
psykisk utmattning. Fler läkare än undersköterskor upplever flertalet fysiska besvär, dock 
är dessa läkare till antalet inte majoritet. Båda grupper upplever smärtor i övre delen av 
ryggen eller nacken i större utsträckning än flera andra symtom. Majoritet av 
respondenterna har varit på arbetet vid sjukdom det senaste året trots att de anser att 
arbetet kan genomföras med en ersättare. Majoriteten av båda grupper tränar regelbundet 
någon fysisk aktivitet, vilket kan påverka deras hälsa. Det framgår av resultatet att 
undersköterskorna överlag är vid bättre hälsa än läkarna, då de i mindre utsträckning 
upplever hälsobesvär, dock är båda grupper i majoritet vid god hälsa. Detta framgår av 
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tabell 3.1, 3.2 och 3.3 vilka visar att minoritet av båda grupperna ofta upplever 
hälsobesvär.       

Enligt respondenterna finns det ett samband mellan hög lön och god prestation 
(därmed indirekt hög grad av arbetsmotivation) eftersom majoriteten anser att de skulle 
prestera bättre om de fick högre lön. I den här studien saknas därför belägg för teori från 
Jacobsen & Thorsvik (2002), vilka hänvisar till både Lane och Herzberg, gällande 
avsaknaden från ett samband dem emellan. Då respondenternas hälsa överlag är god kan 
vara påverkat av både socialt stöd, genom att t ex interpersonella relationer generellt är 
tillfredsställda och socioekonomisk tillhörighet, genom att den är relativt hög bland 
undersköterskor och läkare. Vidare visar resultatet att kunskapsutveckling, sociala relationer 
och utvecklingsmöjligheter (vilka enligt Herzberg är arbetsmotivations- och hygienfaktorer) 
kan ha inverkan på respondenternas goda arbetsmotivation och hälsa, liksom studier bl a 
visar från Janssen et al (1999) och Gagne & Deci (2005).        

Slutligen framgår att det föreligger ett samband mellan hög grad av arbetsmotivation 
och god hälsa bland såväl undersköterskor som läkare, dock inte vad det gäller fysisk 
utmattning.   

Diskussion 
Studien visar att undersköterskor och läkare överlag har arbetsmotivation och är vid hälsa. 
Då respondenterna i majoritet känner sig uppskattade i sitt arbete men inte upplever att 
de ofta får beröm, uppstår funderingar om varifrån de får sin uppskattning. 
Uppskattningen skulle kunna komma från den insats de utför för patienter, genom att 
hjälpa och vårda dessa och därmed kan uppskattning från arbetskamrater och chefer bli 
mindre betydande.       

Få respondenter är nöjda med sin lön och nästan hälften av respondenterna anser att 
de skulle prestera bättre om de fick högre lön. Detta medför funderingar omkring 
huruvida respondenterna därmed anser att de för nuvarande inte presterar sitt bästa i 
arbetet. Skulle de kunna prestera bättre till högre lön, borde det innefatta att de inte 
presterar sitt bästa i nuläget. Av detta resonemang skulle en individ kunna inriktas på att 
endast använda en del av sin fulla kapacitet i väntan på att få högre lön och därmed spara 
på krafterna till löneökningen. Dessutom uppstår tankar omkring hur länge 
respondenterna orkar prestera bättre, innan de behöver ytterligare en lönehöjning för att 
prestera sitt bästa.      

Resultatet visar även stora skillnader mellan undersköterskors och läkares uppfattning 
om sitt yrkes status. Betydligt fler läkare tror att andra ser deras yrke som viktigt och 
intressant. Detta kan bero på den långa utbildning och den kompetens utbildningen ger, 
vilket kan medföra att läkare upplever att andra människor värdesätter deras yrke. 
Dessutom har läkaryrket en speciell status i sig, då människor tenderar att inte ifrågasätta 
deras kompetens. Av status visas även att fler undersköterskor än läkare anser att de har 
förmåner såsom gratis eller minskat pris på träningskort. Rimligtvis borde både 
yrkesgrupper inneha lika träningskortsförmåner genom arbetet. Eventuellt upplever färre 
läkare det minskade priset på träningskort som betydelsefullt och ser där av inte detta som 
en förmån.      

Av hälsoresultaten framgår bl a att läkare i större utsträckning än undersköterskorna 
upplever psykisk utmattning och undersköterskorna i större utsträckning upplever fysisk 
utmattning.  Detta kan bero på att läkarna utsätts för större psykisk press då de ställer 
diagnoser, opererar och medicinerar, än undersköterskorna. Undersköterskornas 
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arbetsuppgifter innefattar i sin tur att de vårdar patienterna på ett sätt som medför tunga 
lyft och annan fysisk belastning, som läkarna inte utsätts för. Detta kan medföra att de 
känner av fysisk utmattning i större utsträckning än läkarna. Resultatet visar även att fler 
läkare än undersköterskor upplever trötthet/ håglöshet, vilket kan bero på att nästan 
samtliga arbetar heltid samt att flertalet upplever (precis som undersköterskor) att de inte 
kan vara frånvarande eftersom det inte finns vikarier att tillgå. Dessutom väntar patienter 
varje dag på specifika läkare, eftersom de fått tid för undersökningar och operationer.         

Hälsoresultaten visar även att majoriteten av respondenterna tränar regelbundet någon 
form av fysisk aktivitet en eller fler gånger per vecka, vilket kan påverka deras hälsa 
positivt. Vidare framgår att majoriteten av respondenterna har varit på arbetet det senaste 
året trots att de egentligen borde ha sjukanmält sig. Detta kan bero på ekonomiska skäl, 
nämligen att de inte anser att de har råd att vara hemma.          

Studiens svarsfrekvens bland undersköterskor var betydligt högre än bland läkare.  
Den låga svarsfrekvensen bland läkare kan bero på att de eventuellt har mindre tid över i 
arbetet än undersköterskor samt att de möjligen upplever att studier generellt eller av 
detta slag inte är betydelsefulla för egen del.         

Den här studiens frågeställningar har besvarats eftersom tillfredsställda 
arbetsmotivationsfaktorer för undersköterskor och läkare och deras hälsotillstånd har 
presenterats. Vidare har ett samband mellan hög grad av arbetsmotivation och god hälsa 
påvisats bland undersköterskor och läkare.           

Fortsatt forskning bör ske inom området arbetsmotivation och hälsa, för att skapa 
ytterligare stöd för ett samband dem emellan. Det är viktigt att i fortsatt forskning finna 
stöd i olika arbetsmotivations- och hälsoteorier för att kunna påvisa ett tydligt samband 
mellan dessa faktorer. Vidare bör fortsatt forskning studera arbetsmotivations- och 
hälsoteorier i andra yrkesgrupper än undersköterskor och läkare samt på andra 
arbetsplatser än sjukvården. Detta för att jämföra sambandet mellan arbetsmotivation och 
hälsa inom olika arbetslivsområden, vilka representerar skilda arbetsförhållanden. 
Dessutom kan fortsatta studier ske vid Sahlgrenska Universitetssjukhus, för att finna 
lämpliga åtgärder som främjar arbetsmotivation och hälsa. Detta för att bibehålla och 
förbättra god arbetsmotivation samt hälsa bland sjukvårdspersonalen.    
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