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Sammanfattning 

 

 Arbetsengagemang har beskrivits som ett positivt arbetsrelaterat tillstånd. Med 

förståelse för medarbetarnas arbetsmotivation kan arbetsengagemanget öka och riskerna 

med negativ stress undvikas. Syftet med denna studie var att undersöka vilka 

motivationstyper som till störst del förklarade dimensionerna i arbetsengagemang hos 

tjänstemän. Genom en kvantitativ studie har tre regressionsanalyser genomförts. Som 

mätinstrument utformades en digital enkät baserad på Work Extrinsic and Intrinsic 

Motivation Scale (WEIMS) och Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9). Enkäten 

skickades via mail till 199 tjänstemän vid en avdelning hos ett företag i industrisektorn. 

Datainsamlingen genererade 124 enkätsvar som analyserades. Resultaten visade att inre 

motivation och omotivation var de starkaste prediktorerna för samtliga dimensioner i 

arbetsengagemang. Integrerad- och identifierad reglering hade signifikant betydelse för 

dimensionen uppslukande medan integrerad reglering också var signifikant för 

hängivenhet. Anställda som tilldelas eget ansvar och självbestämmande har högre 

känsla av inre motivation och känner högre arbetsengagemang än individer som inte får 

fatta egna beslut. 
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Titel: The importance of work motivation and its impact on work engagement among 

white collar workers within the industrial sector. 

 

Abstract 

 Work engagement has been described as a positive work related state of mind. 

With understanding for work motivation work engagement may increase among co-

workers and risks of negative stress can be avoided. The purpose of this quantitative 

study was to examine which motivation types that most explain the dimensions in work 

engagement. A digital questionnaire was designed based on Work Extrinsic and 

Intrinsic Motivation Scale (WEIMS) and Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9). 

The questionnaire was sent by e-mail to 199 white collar workers at a company in the 

industrial sector. The collected data included 124 answers and was analysed by three 

regression analysis. Our findings showed that intrinsic motivation and amotivation was 

the strongest predictors for all dimensions in work engagement. Integrated- and 

identified regulation showed significant importance for the dimension absorption while 

integrated regulation also showed significant importance for the dimension dedication. 

Employees who are self-determined and given own responsibility have both higher 

feeling of intrinsic motivation and work engagement than individuals who does not get 

the opportunity to make own decisions. 
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Förord 

 Vi vill rikta ett stort tack till vår enastående handledare Niklas Halin som under 

arbetets gång visat stort engagemang och stöttat oss. Din konstruktiva kritik har 

motiverat oss och det goda samarbetet förde utvecklingen av arbetet framåt. Vidare vill 

vi också tacka deltagarna och våra kontaktpersoner hos organisationen som gjort det 

möjligt för oss att genomföra studien. 

 

Tusen tack! 

 

Gävle, maj 2019 

Ida Jackalin och Kristina Solander
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Introduktion 

Arbetsengagemang kan beskrivas som ett positivt arbetsrelaterat tillstånd då 

engagerade medarbetare känner energi, en stark koppling till sin arbetsplats, effektivt 

utför arbetsuppgifter och uppfyller krav som ställs (Schaufeli & Bakker, 2004; 

Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006). 

Uppmärksamhet till positiv psykologi ökade i början av 2000-talet då negativ 

stress var ett allvarligt problem i de flesta länder i västeuropa. Eftersom negativ stress 

riskerade att drabba alla yrkeskategorier förflyttades fokus från ohälsa till hälsa och 

positiva aspekter i arbetet. En positiv aspekt var arbetsengagemang vilken framställts 

som motpol till utbrändhet (Tomás, de los Santos, Georgieva, Enrique & Fernández, 

2018; Bakker & Demerouti, 2017; Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2002; Schaufeli & 

Bakker, 2004; Schaufeli, et al, 2006 ). Inre motivation och autonomi i arbetet har visat 

sig vara viktigt för arbetsrelaterat engagemang. Autonomi i arbetet kännetecknas av 

möjligheten till egna val, vilket ökar arbetsengagemanget och gör att medarbetarna 

upplever arbetet som intressant och tillfredsställande (Malinowska, Tokarz & 

Wardzichowska, 2018). 

 

Arbetsengagemang 

I början av 2000-talet blev det vanligt att arbeta i mindre arbetsgrupper. Syftet 

var att sammanföra olika kompetenser för att hantera och lösa komplexa organisatoriska 

problem. Med denna förändring följde nya förhållningssätt hos medarbetarna som 

behövde vara kreativa, samarbeta med kollegor och bli mer engagerade i arbetet (Zhang, 

Jex, Peng & Wang, 2016). Minskat välbefinnande och sämre prestationer i arbetet kan 

vara en följd av lågt arbetsengagemang, vilket lett till att organisationer börjat intressera 

sig för att främja arbetsengagemanget hos anställda (Knight, Patterson & Dawson, 

2017). Engagerade medarbetare känner entusiasm och energi, inte bara i arbetet utan 

även på fritiden. Dessutom arbetar de inte motvilligt utan för att de finner glädje i sina 

arbetsuppgifter (Malinowska et al., 2018). 

Definitionen av begreppet arbetsengagemang har förändrats över tid. Khan 

(1990) definierade arbetsengagemang som ett fysiskt, kognitivt och emotionellt 

tillstånd. Han menade också att engagerade medarbetare upplever meningsfullhet i sin 

arbetsroll, tillit till sin arbetsgivare samt har tillgång till nödvändiga, fysiska och 

psykiska, resurser för att klara sitt arbete. Saks (2006) bidrog till utvecklingen av 

definitionen när han i sin studie fann att det fanns en skillnad mellan arbets- och 
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organisationsengagemang. Arbetsrollens karaktär, bestående av utmanande 

arbetsuppgifter, variation och rätt till att fatta beslut, är viktig för arbetsengagemang 

medan rättvisa rutiner i organisationen bidrar till organisationsengagemang (Saks, 

2006). Maslach, Schaufeli och Leiter (2001) definierade och mätte engagemang utifrån 

utbrändhet genom att förklara engagemanget i termer av hög energi, involvering och 

effektivitet. Schaufeli, Salanova, González-Romá och Bakker (2002) fann att 

engagemang och utbrändhet kan ses som motpoler till varandra och förespråkade att de 

bör mätas med separata mätverktyg. 

Schaufeli och Bakker (2004) delar in arbetsengagemang i tre delar; energi 

(vigor), hängivenhet (dedication) och uppslukande (absorption). Energi syftar till att 

individen besitter mental motståndskraft och uthållighet i arbetet. Hängivenhet 

karaktäriseras av entusiasm, stolthet och en vilja att ta sig an utmaningar. Uppslukande 

innebär att vara glatt upptagen och koncentrerad samtidigt som det kan vara svårt att 

frigöra sig från arbetet. Arbetsengagemang riktar sig enligt Schaufeli och Bakker (2004) 

inte till specifika objekt, händelser, individer eller beteenden utan är ihållande och 

präglas av ett känslosamt och kognitivt tillstånd. Detta innebär att individer som känner 

engagemang i arbetet inte skulle bli mindre engagerade av plötsliga beteenden, till 

exempel en negativ kommentar från kollega. 

Medarbetare som visar engagemang i arbetet känner enligt Biggs, Brough och 

Barbour (2013) energi, stolthet i handlingar, att tiden passerar fort och personlig 

uppfyllelse. Engagerade medarbetare är produktiva, effektiva och har god 

prestationsförmåga (Victor & Hole, 2017). Arbetsengagemang genererar en vilja att ta 

initiativ och inte sluta att anta utmanande arbetsuppgifter som ställer höga krav eftersom 

engagerade individer upplever sig själva vara kapabla till detta (Victor & Hole, 2017; 

Schaufeli et al., 2002).  

En studie av Malinowska et al. (2018) har visat att inre motivation och autonomi 

i arbetet har betydelse för arbetsengagemang. Genom att ge medarbetare utrymme för 

autonomi i arbetet kan deras inre motivationen öka, vilket kan leda till ökad energi, 

entusiasm och intresse för arbetet (Malinowska et al., 2018). 

Den inre motivationen är en indikator på medarbetarnas arbetsengagemang. 

Detta går att koppla till Self-determination theory (SDT) som betonar de sociala 

sammanhang i vilka medarbetare är proaktiva, empowered och engagerade. Anställda 

som har empowerment känner makt och kontroll över sin tillvaro vilket minskar risken 

för att de söker sig till andra arbetsplatser. Engagemang hos anställda minskar också 
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risken för hög personalomsättning (Timms et al., 2015). Knight et al. (2017) konstaterar 

att det finns meningsskiljaktigheter kring hur begreppet engagemang definieras men de 

menar att definitionen och mätverktyget som Schaufeli et al. (2002) har använts i fler 

studier och är välbeprövat. Av den anledningen är det detta mätverktyg som använts i 

föreliggande studie.  

 

Arbetsmotivation 

Self-determination theory är en teori som förklarar arbetsmotivation utifrån tre 

psykologiska behov. Dessa tre behov är autonomi, kompetens och samhörighet. 

Autonomi syftar till att individen har möjlighet till egna val. Kompetens innebär att 

individen upplever sig ha kapacitet att utföra handlingar medan samhörighet syftar till 

behovet av närhet och att känna sig uppskattad av andra (Gillison, Rouse, Standage, 

Sebire & Ryan, 2019).  

 Centralt för SDT är att teorin gör en distinkt skillnad mellan autonom 

motivation och kontrollerad motivation. Yttre faktorer som belöningar, deadlines och 

övervakning tenderar att minska både känslan av autonomi och inre motivation. Yttre 

faktorer kan öka känslan av autonomi om individen ges utrymme till att göra egna val 

inom ramen för dessa. Autonom motivation syftar till att individen av egen vilja utför 

handlingar medan kontrollerad motivation styrs av en yttre press som får individen att 

känna sig tvungen till att visa engagemang. Även känslan av att besitta kompetens är 

viktigt för den inre motivationen. Utmanande aktiviteter är väsentligt för den inre 

motivationen om individen får positiv feedback som stärker den upplevda känslan av att 

besitta kompetens. Negativ feedback kan ge effekter som omotivation när den egna 

kompetensen nedvärderas och detta hämmar såväl inre som yttre motivation. För att öka 

inre motivation behöver människor känna sig självständiga, kompetenta och få social 

bekräftelse (Gagné & Deci, 2005). 

SDT beskriver att självbestämmande kan variera utmed ett kontinuum som 

innefattar omotivation (amotivation), yttre motivation (extrinsic motivation) och inre 

motivation (intrinsic motivation). Omotivation innehåller inget självbestämmande 

medan inre motivation endast drivs av självbestämmande, mellan dessa ryms den yttre 

motivationen som innefattar fyra olika motivationtyper (se figur 1). När motivation 

drivs av yttre regleringar (external regulations) agerar individen med avsikt att uppfylla 

ändamål till följd av instrumentella åtgärder, till exempel arbeta när chefen ser på. När 



 

7 

 

individen inte tillskriver sig yttre regleringar men trots detta drivs att utföra en handling 

för att känna sig uppskattad av andra anses omständigheterna vara introjicerad reglerad 

(introjected regulation). Ett exempel på introjicerad reglering kan vara att utföra en 

arbetsuppgift som inte ingår i rollbeskrivningen men som utförs för att känna sig 

omtyckt. Vid identifierad reglering (identified regulation) handlar individen för att 

uppnå ambitioner och mål. Ett exempel för identifierad reglering är när individen utför 

arbetsuppgifter för att uppnå karriärmål. Integrerad reglering (integrated regulation) 

härstammar från individens självkänsla vilket betyder att handlingen utförs till följd av 

att den upplevs vara en del av individen och dennes liv. Ett exempel för integrerad 

reglering är när individen utför arbetsuppgifter som denne upplever sig ha kapacitet till 

att utföra (Deci & Ryan, 2000). WEIMS är ett reliabelt och validerat mätverktyg som 

rekommenderas att användas i studier som undersöker arbetsmotivation (Tremblay, 

Blanchard, Taylor, Pelletier & Villeneuve, 2009). Av denna anledning används 

mätverktyget i föreliggande studie.  

 

Figur 1. En modell av SDT (Deci & Ryan, 2000) 

Problematisering 

Schaufeli et al. (2006) menar att arbetsengagemang är viktigt för att minska 

risken för utbrändhet. Bakker et al. (2002) har i sin studie visat att utbrändhet inte är 

begränsat till enskilda yrkesgrupper utan att problemet grundar sig i krav och resurser 

som varierar inom alla yrken. Individens engagemang i organisationen och dess mål 

underlättas av autonom motivation. Inre motivation och identifierad reglering har visat 

sig öka de anställdas energi, entusiasm och känsla av att vara uppslukad i arbetet när de 

tilldelas autonomi (Gagne & Deci, 2005; Malinowska et al., 2018).   

Vår upplevelse är att tidigare forskning inte studerat vilka av de sex 

motivationstyperna i Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (Tremblay et al., 

2009) som är viktigast för arbetsengagemangets tre dimensioner i Utrecht Work 

Engagement Scale (Schaufeli, et al., 2006). Malinowska et al. (2018) har med andra 

mätverktyg och fler prediktorer visat att inre motivation och autonomi i arbetet har 
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betydelse för arbetsengagemang i sin helhet. För att se hur arbetsmotivation påverkar 

arbetsengagemang hos tjänstemän vill vi i en kvantitativ studie undersöka vilka av de 

sex olika motivationstyperna som till störst del förklarar de tre dimensionerna i 

arbetsengagemang.  

Syfte  

 Syftet med denna studie är att undersöka vilka av de sex olika 

motivationstyperna som till störst del förklarar de tre dimensionerna i 

arbetsengagemang hos tjänstemän. 

Frågeställningar 

1. Vilka av de sex motivationstyperna förklarar till störst del dimensionen energi 

av arbetsengagemang? 

2. Vilka av de sex motivationstyperna förklarar till störst del dimensionen av 

uppslukande arbetsengagemang? 

3. Vilka av de sex motivationstyperna förklarar till störst del dimensionen 

hängivenhet av arbetsengagemang? 

 

Metod 

Deltagare och urval 

Genom ett bekvämlighetsurval tillfrågades 199 tjänstemän om att delta i studien. 

Kriterium för urvalet var att respondenterna var tjänstemän och hade en anställning 

inom industrisektorn. Datainsamlingen genererade 124 enkätsvar, en svarsfrekvens på 

62,3% där 36 (29%) av respondenterna var kvinnor och 88 (71%) av respondenterna var 

män, samtliga respondenter var i åldern 28-63 år (M=44 år). Av respondenterna hade 75 

(60,5%) “Högskola/universitet mer än tre år” , 26 (21%) “Högskola/universitet upp till 

tre år” och 23 (18,5%) “Gymnasium” som högsta utbildning. Av 124 respondenter 

uppgav 123 anställningstid, vilken varierade mellan 0,1-44 år (M=13 år).  

Totalt saknades 10 av 3348 (0,3%) enkätsvar för de påståenden som besvarades i 

likertskala. För att ingen enkät skulle gå förlorad ersattes ett saknat värde genom att 

medelvärdet för samtliga respondenter beräknades i påståendet där det saknades värden 

(Downey & King, 1998). Till exempel då ett svar saknades i påståendet “Jag frågar mig 

själv denna fråga, jag verkar inte kunna hantera viktiga uppgifter relaterade till detta 

jobb” användes medelvärdet från de övriga svaren i påståendet. Anledningen till att vi 
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inte ville förlora ofullständiga enkäter var för att behålla så hög svarsfrekvens som 

möjligt. 

 

Material/Mätinstrument 

En kvantitativ enkätstudie har genomförts. För att mäta arbetsengagemang 

användes 9-item Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9; Schaufeli et al., 2006) 

som består av 9 frågor med en 7-gradig likertskala (0 är “aldrig” och 6 är “alltid/varje 

dag”). Varje dimension (energi, hängivenhet och uppslukande) mättes med tre frågor 

vardera. Arbetsmotivation mättes med Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale 

(WEIMS; Tremblay et al., 2009) som består av 18 frågor med en 7-gradig likertskala (1 

är “överensstämmer inte alls” och 7 är “överensstämmer helt”). Varje motivationstyp 

(inre motivation, integrerad reglering, identifierad reglering, introjicerad reglering, yttre 

reglering och omotivation) mättes med tre frågor vardera. Två digitala enkäter 

utformades, en svensk version (bilaga 1) och en engelsk version (bilaga 2), i Google 

Forms och användes som mätinstrument. Enkäten inleddes med fyra bakgrundsfrågor 

om kön, ålder, anställningstid och utbildning. Frågor om kön och utbildning besvarades 

genom färdiga svarsalternativ medan respondenterna fick fylla i ålder och 

anställningstid själv. Enkäten följdes av 27 påståenden varav 9 mätte arbetsengagemang 

och 18 mätte arbetsmotivation. Dimensionen energi i UWES-9 mättes genom påstående 

1, 2 och 5. Dimensionen hängivenhet mättes genom påstående 3, 4 och 7 medan 

dimensionen uppslukande mättes genom påstående 6, 8 och 9. Inre arbetsmotivation i 

WEIMS mättes genom påstående 4, 8 och 15, integrerad reglering genom påstående 5, 

10 och 18, identifierad reglering genom påstående 1, 7 och 14, introjicerad reglering 

genom påstående 6, 11 och 13, yttre reglering genom påstående 2, 9 och 16 och 

omotivation genom påstående 3, 12 och 17. Medelvärden beräknades för alla 

påståenden som mätte samma dimension i arbetsengagemang samt för de påståenden 

som mätte samma motivationstyp. Genom analys med Cronbach’s alfa undersöktes 

mätverktygens reliabilitet, se tabell 1 och 2. Av analysen i föreliggande studie framkom 

att enkäten för arbetsengagemang hade god reliabilitet medan enkäten för 

arbetsmotivation inte visade lika stark reliabilitet för vissa motivationstyper i den 

svenska versionen.  

 

Tabell 1. Cronbach´s alfa för WEIMS. I= inre motivation, Y= yttre motivation (fyra 

olika motivationstyper), O= omotivation. 



 

10 

 

Motivationstyper Svenska 

N=109 

Engelska 

N=15 

Inre motivation (I) .86 .90 

Integrerad reglering (Y) .81 .76 

Identifierad reglering (Y) .66 .81 

Introjicerad reglering(Y) .77 .80 

Yttre reglering (Y) .56 .73 

Omotivation (O) .59 .75 

 

Tabell 2. Cronbach´s alfa för UWES-9 

Dimensioner Svenska 

N=109 

Engelska 

N=15 

Energi .87 .90 

Hängivenhet .84 .94 

Uppslukande .81 .71 

 

Tillvägagångssätt 

Ett företag inom industrisektorn kontaktades angående medverkan i denna 

studie. Efter godkännande om medverkan från en HR-chef tilldelades två 

kontaktpersoner i organisationen. Innan respondenterna fick tillgång till enkäten 

informerade kontaktpersonerna de anställda och deras chefer om studien. 

Kontaktpersonerna mailade en Excel-fil med 199 mailadresser tillhörande anställda i 

organisationen. Ett mail med länkar till de två versionerna av enkäten samt ett 

missivbrev på engelska (bilaga 3) formulerades. Missivbrevet innefattade bland annat 

information om studiens syfte och att deltagande var frivilligt och anonymt. Detta mail 

skickades till samtliga 199 mailadresser. Respondenterna hade möjlighet att besvara 

enkäten under 10 dagar, efter en vecka skickades en påminnelse via mail. 

 

Design och dataanalys 

Dataanalysen i denna studie utfördes genom tre multipla regressionsanalyser i 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 24. De sex motivationstyperna (omotivation, 

yttre reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering, integrerad reglering och 

inre motivation) var prediktorer och de tre dimensionerna (energi, uppslukande och 

hängivenhet) i arbetsengagemang var responsvariabler. De multipla 
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regressionsanalyserna genomfördes för att se vilken av motivationstyperna som till 

störst del förklarade de tre dimensionerna arbetsengagemang. För att påvisa signifikant 

resultat var kravet p<.05 (5%).  Även kollinearitetsdiagnostik genomfördes för att se om 

multikollinaritet förekom i vår studie. 

 

Forskningsetiska övervägande 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) har studien bedrivits utifrån fyra 

forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet och samtyckeskravet har tillgodosetts genom 

det missivbrev som respondenterna fick ta del av innan medverkan i studien. I 

missivbrevet fanns information om villkor för deltagande samt att deltagande var 

frivilligt och gick att avbryta utan påverkan. Det framkom även information om 

enkätens innehåll samt hur respondenterna fick del av resultatet och den färdiga studien. 

Kontaktuppgifter till oss och vår handledare fanns tillgängliga i missivbrevet vid 

eventuella frågor hos respondenterna. Konfidentialitetskravet uppfylldes då hänsyn 

tagits till respondenternas integritet eftersom enkäten besvarades anonymt och inte gick 

att koppla till enskilda personer. Nyttjandekravet har tillgodosetts då det insamlade 

materialet inte kommer användas för andra ändamål än vetenskaplig forskning.  

 

Resultat 

Föreliggande enkätstudie har undersökt vilken av de sex motivationstyperna som 

till störst del förklarar de tre dimensionerna i arbetsengagemang. Dataanalysen utfördes 

genom tre multipla regressionsanalyser. De tre dimensionerna i arbetsengagemang var 

responsvariabler och de sex motivationstyperna var prediktorer. Regressionsanalyser för 

bakgrundvariablerna kön, ålder och anställningstid genomfördes men ingen av de 

förklarade en signifikant del av variansen för de tre dimensionerna i arbetsengagemang. 

Därför kommer dessa bakgrundsvariabler inte inkluderas i analyserna nedan. 

En kollinearitetsdiagnostik genomfördes för regressionsanalysens prediktorer. 

Resultatet visade ett lägsta toleransvärde på 0.42 och ett högsta på 0.85, det lägsta VIF-

värdet var 1.18 och det högsta var 2.37. Gränsen för toleransvärdet bör enligt Pallant 

(2010) inte understiga .10 och VIF-värdet bör inte överstiga 10 för att undvika risk för 

multikollinaritet. Därmed fastställdes att ingen multikollinaritet förekom i denna studie.  
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Energi 

Av den multipla regressionsanalysen framkom att de sex motivationstyperna 

kunde förklara 33% av variansen i dimensionen energi i arbetsengagemang, 

F(6,117)=10.96, p<.001, R2
Adj=.33. Omotivation (t =-3.86, p<.001) och inre motivation (t 

=3.74, p<.001) förklarade en signifikant del av variansen i dimensionen energi i 

arbetsengagemang (se tabell 3). Av de standardiserade betakoefficienterna framgick att 

inre motivation och omotivation är de prediktorer som till störst del förklarade 

dimensionen energi i arbetsengagemang (se tabell 3). 

 

Tabell 3. Regressionsanalys för de sex motivationstyperna och dimensionen energi i 

arbetsengagemang. N=124. I= inre motivation, Y= yttre motivation (fyra olika 

motivationstyper), O= omotivation. 

Prediktor B Beta t Sig. 95% Confidance intervall for B 

     Lower Bound Upper Bound 

(Constant) 2.39  4.49 .001* 1.33 3.44 

Omotivation (O) -.32 -.31 -3.86 .001* -.48 -.15 

Inre motivation (I) .32 .33 3.74 .001* .15 .49 

Integrerad reglering (Y) .12 .15 1.60 .11 -.03 .26 

Identifierad reglering (Y) .09 .11 .95 .34 -.10 .27 

Introjicerad reglering (Y) .02 .03 .28 .78 -.13 .17 

Yttre reglering (Y) -.06 -.06 -.71 .48 -.22 .10 

Not. Värden med * är signifikanta resultat, p=<.05 

 

Uppslukande 

Av den multipla regressionsanalysen framkom att de sex motivationstyperna 

kunde förklara 39 % av variansen i dimensionen uppslukande i arbetsengagemang, 

F(6,117)=14.13, p<.001, R2
Adj=.39. Omotivation (t =-2.47, p=.02), inre motivation (t 

=5.66, p<.001), integrerad reglering (t =2.60, p=.01) och identifierad reglering (t =-2.02, 

p=.05) förklarade en signifikant del av variansen i dimensionen uppslukande i 

arbetsengagemang (se tabell 4). Av de standardiserade betakoefficienterna framgick att 

inre motivation är den prediktor som till störst del förklarade dimensionen uppslukande 

i arbetsengagemang (se tabell 4). 
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Tabell 4. Regressionsanalys för de sex motivationstyperna och dimensionen 

uppslukande i arbetsengagemang. N=124. I= inre motivation, Y= yttre motivation (fyra 

olika motivationstyper), O= omotivation. 

Prediktor B Beta t Sig. 95% Confidance intervall for B 

     Lower Bound Upper Bound 

 (Constant) 1.61  3.21 .002* .62 2.61 

Omotivation (O) -.19 -.19 -2.47 .02* -.34 -.04 

Inre motivation (I) .45 .48 5.66 .001* .30 .61 

Integrerad reglering (Y) .18 .23 2.60 .01* .04 .31 

Identifierad reglering (Y) -.18 -.22 -2.02 .05* -.35 -.003 

Introjicerad reglering (Y) .11 .15 1.52 .13 -.03 .26 

Yttre reglering (Y) .04 .04 .48 .63 -.11 .19 

Not. Värden med * är signifikanta resultat, p=<.05 

 

Hängivenhet 

Av den multipla regressionsanalysen framkom att de sex motivationstyperna 

kunde förklara 52% av variansen i dimensionen hängivenhet i arbetsengagemang, 

F(6,117)=22.73, p<.001, R2
Adj=.52. Omotivation (t =-4.73, p<.001), inre motivation (t 

=5.73, p<.001) och integrerad reglering (t =2.69, p=.008) förklarade en signifikant del 

av variansen i dimensionen hängivenhet i arbetsengagemang (se tabell 5). Av de 

standardiserade betakoefficienterna framgick att inre motivation är den prediktor som 

till störst del förklarade dimensionen hängivenhet i arbetsengagemang (se tabell 5). 
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Tabell 5. Regressionsanalys för de sex motivationstyperna och dimensionen 

hängivenhet i arbetsengagemang. N=124. I= inre motivation, Y= yttre motivation (fyra 

olika motivationstyper), O= omotivation. 

Prediktor B Beta t Sig. 95% Confidance intervall for B 

     Lower Bound Upper Bound 

(Constant) 1.88  3.99 .001* .95 2.81 

Omotivation (O) -.34 -.32 -4.73 .001* -.49 -.20 

Inre motivation (I) .43 .43 5.73 .001* .28 .58 

Integrerad reglering (Y) .17 .21 2.69 .008* .05 .30 

Identifierad reglering (Y) .01 .02 .15 .88 -.15 .18 

Introjicerad reglering (Y) .13 .16 1.84 .07 -.01 .26 

Yttre reglering (Y) -.08 -.08 -1.15 .25 -.22 .06 

Not. Värden med * är signifikanta resultat, p=<.05 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka av de sex olika 

motivationstyperna som till störst del förklarade de tre dimensionerna i 

arbetsengagemang hos tjänstemän. Studiens resultat visade att inre motivation var den 

starkaste prediktorn för samtliga tre dimensioner i arbetsengagemang. Resultatet visade 

också att omotivation predicerade de tre dimensionerna i arbetsengagemang. Även 

integrerad reglering visade signifikant resultat för dimensionerna uppslukande och 

hängivenhet i arbetsengagemang medan identifierad reglering var signifikant för 

dimensionen uppslukande i arbetsengagemang.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie överensstämde med tidigare forskning som visat 

att inre motivation och autonomi i arbetet har positiv inverkan på arbetsrelaterat 

engagemang (Malinowska et al., 2018). Till skillnad från tidigare forskning visar 

resultatet i denna studie att både inre motivation och omotivation förklarade mest och är 

av störst betydelse för samtliga dimensioner i arbetsengagemang.  

Energi. Dimensionen energi i arbetsengagemang innefattas av mental 

motståndskraft och uthållighet i arbetet (Schaufeli & Bakker, 2004). Resultatet i 

föreliggande studie visade att omotivation och inre motivation predicerade dimensionen 

energi. Exempelvis då individer besitter inre motivation och därmed har makt att ta 
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beslut på egen hand ökar deras energi i arbetsengagemang. Samtidigt minskar energin 

hos individer om de styrs av yttre faktorer, till exempel då chefen fattar beslut åt 

anställda.  

Uppslukande. Dimensionen uppslukande innebär att vara glatt upptagen och 

koncentrerad samtidigt som det kan vara svårt att frigöra sig från arbetet (Schaufeli & 

Bakker, 2004). Resultatet i föreliggande studie visade att inre motivation, integrerad 

reglering, omotivation och identifierad reglering predicerade dimensionen uppslukande. 

Detta innebär att mer självbestämmande ökar chansen att individen blir uppslukad i 

arbetsuppgiften. Samtidigt var integrerad reglering också viktig för dimensionen 

uppslukande och ett exempel är när individen utför handlingar i arbetet för att dessa är 

en del av dennes liv. Likt förhållandet mellan omotivation och dimensionen energi hade 

också omotivation negativ inverkan på dimensionen uppslukande. Identifierad reglering 

hade negativ inverkan på dimensionen uppslukande vilket innebär att individens egna 

ambitioner och mål sänker känslan av att vara uppslukad i arbetet.  

Hängivenhet. Dimensionen hängivenhet innefattas av entusiasm, stolthet och en 

vilja att ta sig an utmaningar (Schaufeli & Bakker, 2004). I föreliggande studie visades 

att inre motivation, omotivation och integrerad reglering predicerade dimensionen 

hängivenhet. Detta innebar att självbestämmande ökade chanserna för individen att 

känna sig hängiven i sitt arbete medan omotivation minskade hängivenhet till arbetet. 

Likt förhållandet mellan integrerad reglering och dimensionen uppslukande ökade 

hängivenheten då individen ges utrymme att utföra arbetsuppgifter som en del av 

dennes liv. 

Arbetsengagemangets tre dimensioner. Både inre motivation och omotivation 

förklarade samtliga dimensioner (energi, hängivenhet och uppslukande) i 

arbetsengagemang. Integrerad reglering och identifierad reglering visade också vara 

betydelsefulla för dimensionen uppslukande medan integrerad reglering också var viktig 

för dimensionen hängivenhet. Trots att betydelsen, mellan inre motivation och 

omotivation, för arbetsengagemangets dimension energi var marginell är den inre 

motivationen sammantaget av störst betydelse för samtliga dimensioner i 

arbetsengagemang. När en individ besitter inre motivation drivs denne av endast 

självbestämmande (Deci & Ryan, 2000). Tänkbart är att inre motivation skapar känslor 

av makt över tillvaron, sig själv och andra individer. Vidare är det möjligt att denna 

känsla av kontroll ligger till grund för självbestämmande och därmed inre motivation. 



 

16 

 

Arbetsmotivation och arbetsengagemang. SDT förklarar att 

självbestämmande kan variera utmed ett kontinuum som innefattar omotivation, yttre 

motivation och inre motivation. På kontinuumets ena sida återfinns omotivation, som 

innefattas av icke-självbestämmande och på den andra sidan återfinns inre motivation 

som enbart innefattas av självbestämmande (Gagné & Deci, 2005). Resultatet i 

föreliggande studie visade att inre motivation korrelerade positivt med samtliga 

dimensioner i arbetsengagemang medan omotivation korrelerade negativt med samtliga 

dimensioner i arbetsengagemang. Gagné och Deci (2005) förklarar att yttre faktorer som 

belöningar kan minska känslan av autonomi och därmed den inre motivationen om inte 

individen ges utrymme till att göra egna val inom ramen för dessa. Resultatet i denna 

studie visade också att omotivation, vilken inte grundar sig i självbestämmande, hade 

negativ effekt på arbetsengagemang. Det går också att se samband mellan resultaten i 

denna studie och det faktum att inre och yttre belöningar kan påverka 

arbetsengagemang, vilket Victor och Hole (2017) fann i sin studie. Trots att inte alla 

yttre motivationstyper visade sig vara signifikant betydande för arbetsengagemangets 

tre dimensioner i denna studie är det tänkbart att yttre motivationstyper kan påverka 

arbetsengagemang positivt om självbestämmande inkluderas. Till exempel då 

medarbetare ges möjlighet att påverka utfallet i ett lönesamtal istället för att tilldelas en 

förutbestämd procentsats. Wiley (1997) menar att förståelse för individens 

arbetsmotivation är avgörande för produktiviteten och i slutändan också framgången i 

företag. 

I föreliggande studie framkom att integrerad reglering hade signifikant betydelse 

för dimensionerna uppslukande och hängivenhet i arbetsengagemang. Malinowska et al. 

(2018) fann till skillnad från resultaten i denna studie att identifierad reglering var 

positivt relaterad till arbetsengagemang. I föreliggande studie var identifierad reglering 

negativt relaterad till dimensionen uppslukande i arbetsengagemang. För att mäta 

arbetsmotivation använde Malinowska et al. (2018) ett annat mätverktyg än det som 

använts i denna studie. Deras mätverktyg, Situational Intrinsic Motivation Scale 

(SIMS), är uppdelat i fyra undergrupper; inre motivation, identifierad reglering, yttre 

reglering och omotivation. En tolkning är att motivationstyperna i kontinuumets yttre 

kanter för självbestämmande (Deci & Ryan, 2000) starkare predicerar 

arbetsengagemang medan motivationstyperna i kontinuumets mitt svagare predicerar 

arbetsengagemang. Dessa olika metodval kan förklara skillnader i resultaten. Den 
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svenska översättningen av WEIMS i föreliggande studie är en annan tänkbar förklaring 

till skillnader i resultaten. 

Bakker et al. (2002) har i sin studie visat att utbrändhet inte är begränsat till 

human service-yrken utan att problemet grundar sig i höga krav samt orimliga fysiska 

och psykiska resurser som finns inom alla yrken. Det är viktigt att veta vad som 

förklarar arbetsengagemang för att minska riskerna med utbrändhet. I denna studie 

framkom att inre motivation var den starkaste prediktorn och hade positiv inverkan på 

arbetsengagemang. Knight et al. (2017) har visat att det finns andra tillvägagångssätt för 

att främja arbetsengagemang. Gruppinterventioner kan ha stor effekt för att öka fysiska 

och psykiska resurser, arbetsengagemang och välbefinnande. Fyra olika interventioner; 

insatser för personlig resursbyggnad, insatser för arbetsrelaterad resursbyggnad, 

ledarskapsinterventioner och hälsofrämjande insatser har identifierats. Personlig 

resursbyggnad fokuserar på att öka individens positiva egenskaper och styrkor, ofta 

genom att utveckla individens egen effektivitet, motståndskraft eller optimism. Insatser 

för arbetsrelaterad resursbyggnad fokuserar på resurser i arbetsmiljön. 

Ledarskapsinterventioner syftar till att öka kompetensen hos chefer för att de ska få en 

förståelse för medarbetarnas uppfattning av arbetsresurser och motivera de till att 

engagera sig i deras arbete. Hälsofrämjande insatser syftar till att uppmuntra sina 

anställda till en hälsosam livsstil och kunna hantera stress (Knight et al., 2017). En 

tolkning är att arbetsengagemang dels kan främjas genom inre arbetsmotivation, dels 

genom interventioner. Tänkbart är att alla tillvägagångssätt för att öka 

arbetsengagemang är värdefulla. 

 

Metoddiskussion 

WEIMS är ett reliabelt och validerat mätverktyg som rekommenderas att 

användas i studier som undersöker arbetsmotivation (Tremblay et al., 2009). Av denna 

anledning har mätverktyget använts i denna studie.  

Enkäten för mätverktyget WEIMS fanns endast tillgänglig på engelska och 

därför översattes den till svenska eftersom majoriteten av respondenterna var 

svensktalande. Översättningen till svenska kan ifrågasättas då feltolkningar kan 

uppstått. Till skillnad från originalversionen som är på engelska är inte den svenska 

versionen beprövad. En analys av mätverktygets reliabilitet visade att två av 

motivationstyperna (yttre reglering och omotivation) uppvisade svaga värden 

(Cronbach’s alfa < .60). En aspekt till att reliabiliteten var låg kan vara översättningen 
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som inte beprövades i en pilotstudie innan den skickades till respondenterna i 

undersökningen. Eftersom endast 15 personer svarade på den engelska versionen är det 

troligt att reliabiliteten för den engelska versionen av WEIMS bör ha blivit ännu 

starkare med fler respondenter. Cronbach´s alfa visade lägst värde för yttre reglering i 

de båda versionerna. I den engelska versionen var värdet .73 och i den svenska 

versionen var värdet .56. I efterhand är det tänkbart att endast den engelska versionen av 

WEIMS skulle använts för att inte förlora reliabiliteten i den översatta versionen. Den 

låga reliabiliteten kan ha påverkat motivationstypen yttre reglering som inte visade 

signifikant effekt i någon av de tre dimensionerna i arbetsengagemang. Samtidigt är det 

tänkbart att omotivation skulle förklarat en ännu större del av variansen i 

arbetsengagemangets tre dimensioner om reliabiliteten varit högre. Eftersom 

Cronbach´s alfa var lågt (.66) för identifierad reglering i den svenska versionen är det 

möjligt att resultatet som visade negativ inverkan på dimensionen uppslukande gav en 

felaktig bild av verkligheten. 

Knight et al. (2017) konstaterar att mätverktyget som mäter arbetsengagemang, 

vilket Schaufeli et al. (2002) skapat, är populärt och välbeprövat på fler olika språk, 

däribland på svenska. Av den anledningen är det deras mätverktyg som använts i 

föreliggande studie. Cronbach´s alfa visade acceptabla värden för alla tre dimensioner i 

arbetsengagemang i båda versionerna och därför kan mätverktyget anses vara reliabelt 

även i denna undersökning.  

Webbenkätens konstruktion möjliggjorde för respondenterna att välja om svar 

skulle anges eller inte på respektive påstående. Genom att göra alla påståenden i enkäten 

obligatoriska att svara på hade saknade svar kunnat undvikas. Downey och King (1998) 

rekommenderar att saknade svar beräknas genom medelvärdet av de svar som finns i 

samma påstående. Dock är det önskvärt att respondenternas egna svar hade varit att 

föredra. Samtidigt skulle obligatoriska frågor kunna leda till att respondenter väljer att 

avbryta sin medverkan. Vad som är att föredra gällande obligatoriska frågor och 

avbruten medverkan är oklart. En webbaserad enkät har flertalet fördelar som att den är 

kostnadseffektiv och möjlig att skicka ut till respondenterna samtidigt. Påminnelser blir 

också enklare att maila till respondenterna istället för att till exempel skicka dessa via 

post. 
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Framtida forskning 

Eftersom förståelse för arbetsengagemang är viktigt för att minska riskerna med 

utbrändhet (Schaufeli et al., 2006) bör framtida forskning vidare undersöka vad som 

förklarar arbetsengagemang. I framtida forskning bör mätverktyg användas i beprövade 

versioner som finns tillgängliga istället för att använda översättningar som inte 

beprövats och skapar risk för feltolkningar. Enligt Bakker och Demerouti (2017) 

riskerar utbrändhet vara ett problem inom alla yrkessektorer. Kanten & Sadullah (2012) 

har visat att kollektivarbetare har lägre arbetsengagemang än tjänstemän och därför bör 

framtida forskning undersöka vad som förklarar och kan öka arbetsengagemanget hos 

kollektivarbetare. Samtidigt menar Saraç, Meydan & Efil (2017) att tjänstemän har 

lägre engagemang till organisationen och därför skulle en jämförelse mellan 

kollektivarbetare och tjänstemän vara av värde för att klargöra dessa 

meningsskiljaktigheter. 

 

Resultatets praktiska relevans 

 Arbetsengagemang hos anställda är viktigt eftersom forskning (Knight et al., 

2017) visat att minskat välbefinnande och sämre prestationer kan bero på lågt 

arbetsengagemang. Malinowska et al. (2018) beskriver att engagerade medarbetare 

känner entusiasm och energi, i arbetet och på fritiden, samtidigt som de trivs med sitt 

arbete. Genom att känna till vad i motivation som är viktigast för arbetsengagemang kan 

det senare främjas och riskerna med utbrändhet undvikas. Av resultatet i föreliggande 

studie framgår att arbetsengagemang förklaras mest av inre motivation och omotivation. 

Anställda som tilldelas eget ansvar och självbestämmande har högre känsla av inre 

motivation och känner högre arbetsengagemang än individer som är omotiverade och 

inte får fatta egna beslut. 
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Bilaga 3. Missivbrev 

 

 
 

The academy of health and worklife 

Would you like to participate in a survey about work motivation and work 

engagement?  

 

The purpose with this study is to explain what in motivation that most explain work 

engagement. This survey turns to employed white collar workers in the industrial sector, 

where the study will be performed. 

 

This study is the last examination before our bachelor's degree in human resources at 

the university of Gävle. The survey will be performed with a questionnaire which can 

be answered between week 13 and 15, 2019. As an introduction there's four personal 

questions which follows by 27 statements about work motivation and work engagement. 

The questionnaire might take 10-15 minutes to answer.  

 

The information you leave will be handled safely and only authorized persons will have 

access to it. In the presentation of the results, it will not be possible to identify 

individual responses. The study will be verbally presented to students at the programme 

of human resource at the university of Gävle. When the examination paper is approved 

it will be available in a database at the university of Gävle. You will be able to read the 

examination paper, let us know and you will get a copy. 

Hereby we ask if you want to participate in this study by answer the questionnaire. 

Participation are voluntary and you can at any time cancel your contribution with no 

further notice. 

If you have questions about this study you are welcome to contact us. 

 

Ida Jackalin                                                           Kristina Solander 

Student                                                                        Student 

xxx@gmail.com                                                xxx@hotmail.com   

076-0504xxx                                                                 073-7232xxx                     

 

Niklas Halin 

Supervisor 

xxx@hig.se  
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