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Introjektiv motivation och dess förhållande till 

arbetsrelaterad stress 
Maria Liden och Anthonia Norrman  

 

Syftet med denna studie var att undersöka introjektiv motivation och 

arbetsrelaterad stress. Studien grundades i Self-determination theory och 

delades upp i studie 1 och 2. Syftet med studie 1 var att undersöka huruvida 

introjektiv motivation kan delas upp i två motivationstyper. Ett mätinstrument 

utformades för att undersöka sambandet, med data från 77 respondenter. 

Resultatet visade på ett signifikant, positivt medelstarkt samband. Syftet med 

studie 2 var att undersöka huruvida det fanns ett samband mellan introjektiv 

motivation och arbetsrelaterad stress. Mätinstrumentet från studie 1 användes 

även i studie 2, med ett tillägg av Work Stress Questionnaire vilka 69 

respondenter besvarade. Resultatet visade på ett signifikant, positivt svagt 

samband mellan introjektiv motivation och arbetsrelaterad stress. Studie 1 

tyder på att introjektiv motivation kan vara ett unisont begrepp men vidare 

studier krävs. Studie 2 tyder på att introjektivt motiverade medarbetare 

upplever högre negativ stress alternativt att negativ stress leder till introjektiv 

motivation. 

 

Keywords:  work motivation, self-determination theory, introjected motivation, 

work-related stress 

 

 

Inledning 
 

Motivation har länge varit ett centralt ämne då det är motivationen som styr människans 

beteende och har visat sig påverka individens uthållighet, prestation och utveckling (Deci & 

Ryan, 2008). För många organisationer innebär ökad globalisering och konkurrens en ökad 

betydelse av att ha de bäst fungerande medarbetarna. Starkt motiverade och välmående 

medarbetare likställs med produktiva och effektiva medarbetare (Fernet, 2013) och 

representerar därför en konkurrenskraftig och strategisk tillgång i alla arbetsmiljöer 

(Tremblay, Blanchard, Taylor, Pelletier, & Villeneuve, 2009). Detta kräver att organisationer 

gynnar medarbetares motivation och välmående (Fernet, 2013).  

 

 

Tidigare motivationsforskning 
 

Motivationsforskningen tillhör det mest fundamentala inom organisatorisk forskning eftersom 

motivation är den interna process som aktiverar, vägleder och bibehåller beteenden (Baron, 

1991). Tre huvudströmningar har länge dominerat motivationsforskningen varav många 

motivationsteorier (ex. Alderfers, 1972; Locke, 1968) har sina rötter i hedonismen (Porter, 

Bigley, & Steers, 2003) vilken förespråkar att människor antingen motiveras av strävan efter 

njutning alternativt undvikande av smärta (Higgins, 1997). De andra historiska 

huvudströmningarna är automatiserad mekanism och voluntarism. Hulls (1943) Drive-

Reduction Theory förklarar automatiserad mekanism som människans behov av att uppnå ett 

optimalt tillstånd för att erhålla balans i livet. Voluntarismen menar att människan har en fri 

vilja som leder henne genom livet (Ngaosuvan, 2004). Voluntarism är än idag aktuell i teorier 

som till exempel Self-efficacy (Bandura, 1977), Self-worth theory (Convington, 1992) och 
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Self-determination theory (Deci & Ryan, 2000). Förevarande studie fokuserade på den 

sistnämnda.  

 

Self-Determination Theory. Deci och Ryan (1985a) förklarar att motivation inte bara 

varierar i styrka (mängd) utan även i kvalitet (typ av motivation). Vilken typ av motivation 

som ligger bakom ett visst beteende kan med större säkerhet förutspå utfallet än mängden 

motivation. Kärnan i teorin är huruvida motivationen är autonom eller kontrollerad (Deci & 

Ryan, 2008; Fernet, 2013). Vid autonom motivation (inre, integrerad och identifierad) präglas 

individens beteende och handlingar av en känsla av fri vilja och eget val. Vid kontrollerad 

motivation (extern och introjektiv) präglas individens beteende och handlingar istället av 

känslan av yttre press och krav (Deci & Ryan, 2008). Self-determination theory (Deci & 

Ryan, 1985b) utgår ifrån att individen måste ha tre grundläggande psykologiska behov 

tillfredsställda för att fungera optimalt (Deci & Ryan, 1985). När behoven (autonomi, 

kompetens och samhörighet) är tillfredsställda upplever individen en känsla av integritet och 

välmående (Ryan & Deci, 2000a). Det viktigaste behovet anses vara autonomi (Gagné & 

Deci, 2005). Hur autonomt motiverad individen är beror på till vilken grad individen 

internaliserat yttre värderingar och normer, det vill säga gjort dessa till sina egna. Ju starkare 

internalisering, desto starkare upplevelse av att de psykologiska behoven är tillfredsställda 

(Ryan & Deci, 2000a).  

Self-determination theory innefattar tre huvudsakliga typer av motivation (amotivation, 

yttre samt inre motivation) vilka sträcker sig över ett kontinuum av självbestämmande (Self-

determination). Den yttre motivationen delas vidare in i undergrupperna extern, introjektiv, 

identifierad samt integrerad motivation. Amotivation innebär att individen saknar drivkraften 

och intentionen att agera (Ryan, 1995). En externt motiverad individ drivs av externa 

belöningar och straff, gör inte någon internalisering och saknar därmed autonomi.  En 

introjektivt motiverad individ drivs av inre belöningar och straff, en viss internalisering sker 

om än i liten utsträckning, varför motivationen anses vara kontrollerad. Introjektiv motivation 

resulterar följaktligen i en konflikt inom individen då de yttre värderingarna inte stämmer 

överens med individens egna värderingar (Deci & Ryan, 2008). En identifierat motiverad 

individ har gjort en ännu starkare internalisering av värderingar och normer varpå denne ser 

ett värde i en handling eller ett visst beteende men har heller inte gjort en fullständig 

internalisering. Trots detta kategoriseras denna typ av motivation som autonom. Integrerad 

motivation är den mest autonoma av de yttre motivationstyperna och handlingarna är mer 

överensstämmande med individens egna värderingar och normer. Inre motivation genomsyras 

av autonomi vilket innebär att individen motiveras av och finner en njutning i handlingen som 

sådan. Individen handlar utifrån till exempel intresse, nöje eller utmaning (Deci & Ryan, 

1985a). 

 

 

Innebörden av introjektiv motivation  
 

Denna studie fokuserade på introjektiv motivation vilken Ryan och Deci (2000b) definierar 

som att individen motiveras av att undvika känslor som skuld, skam och ångest eller att 

individen motiveras av att stärka sitt ego genom till exempel känslor som stolthet. En 

introjektivt motiverad individ utför en uppgift för att denne borde eller måste och upplever 

därmed inget genuint intresse för uppgiften som sådan eller fullständig känsla av 

självbestämmande. Denna typ av motivation uppfattas därför som mindre autonom och 

kategoriseras därmed som en mer kontrollerad typ av motivation (deCharms, 1968; i Ryan & 

Deci 2000a). Detta innebär att en introjektivt motiverad individ delvis har sina kompetens- 
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och samhörighetsbehov tillfredsställda men inte autonomibehovet, något som leder till sämre 

välmående (Deci & Ryan, 2008).  

 Introjektiv motivation är en av de mindre utforskade motivationstyperna inom Self-

determination theory då forskning främst fokuserat på kontrollerad och autonom motivation 

(ex. Fernet, 2013; Fernet, Austin & Vallerand, 2012; Van den Broeck, Schreurs, De Witte, 

Vansteenkiste, Germeys, & Schaufeli, 2011). Det är framförallt inom sport- och 

träningssammanhang samt bland skolbarn som man studerat den introjektiva motivationen 

(ex. Assor, Vansteenkiste & Kaplan, 2009; Gillson, Osborn, Standage, & Skevington, 2009; 

Vlachopoulos & Karageorghis, 2005). Forskning har visat att introjektivt motiverade skolbarn 

uppvisar mer ångest och en sämre förmåga att hantera misslyckanden i jämförelse med barn 

med annan typ av motivation (Ryan & Connell, 1989). Vidare exempel på att introjektiv 

motivation inte fått mycket uppmärksamhet är det erkända mätinstrumentet SIMS (Guay, 

Vallerand, & Blanchard, 2000) som används för att mäta inre, identifierad, extern och 

amotivation. Här saknas dock integrerad och introjektiv motivation. Förevarande studie hade 

som avsikt att utreda introjektiv motivation (studie 1) samt dess relation till arbetsrelaterad 

stress (studie 2), en ny angreppsvinkel på ett välstuderat fenomen.  

 

 

Studie 1: en utredning av introjektiv motivation 
 

Ryan och Deci (2000b) ser introjektiv motivation som ett unisont begrepp, trots att de nämner 

flera innebörder. Under utformningen utav påståendena för mätinstrumentet i studie 1 

framgick det allt tydligare att det förelåg en kvalitativ skillnad inom begreppet introjektiv 

motivation då begreppet tycktes innehålla två skilda typer av motivation. Den kvalitativa 

skillnaden kom att benämnas som egostärkande och undvikande motivation i denna studie.  

  

 Egostärkande motivation. Individen är orienterad mot att stärka egot genom att visa sig 

värdig och kompetent inför andra. Vilket innebär att individen motiveras av ett förväntat 

positivt utfall eller njutning. 

 

 Undvikande motivation. Individen är orienterad mot att undvika känslor som skuld, skam 

och ångest. Individen vill undvika att misslyckas och till exempel framstå som inkompetent 

vilket innebär att individen motiveras av undvikandet av ett förväntat negativt utfall eller av 

smärta.  

 

 Syfte och frågeställning. Syftet med studie 1 var att undersöka huruvida Self-determination 

theory kunde vidareutvecklas genom att dela upp introjektiv motivation i egostärkande och 

undvikande motivation. 

 

 Kan undvikande och egostärkande motivation betraktas som två fristående 

motivationstyper? 

 

 

Metod 
 

Deltagare 
 

Urvalet för studie 1 baserades på kriterierna för studie 2 (läs mer under metod i studie 2) 

eftersom det finns statistik på vilka yrkeskategorier där individer uppvisat högre nivåer av 

stress men inte på vilka individer som är introjektivt motiverade. Detta medförde att samma 
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individer deltog i både studie 1 och 2. För studien tillfrågades 120 respondenter varav 77 

respondenter deltog. Dessa kan kategoriseras enligt skola, hälso- och sjukvård, omsorg, 

administration och service. Bortfallet var 43 respondenter varav 4 av dessa exkluderades på 

grund av interna bortfall. Majoriteten av respondenterna var kvinnor (79 %) och (21 %) var 

män. Respondenternas ålder varierade mellan 21 år och 66 år (M = 45.82, SD = 11.42 ). 

 

 

Material 
 

För att besvara frågeställningen i studie 1 genomfördes en enkätundersökning. I tidigare 

enkäter har introjektiv motivation bestått av både undvikande motivation och egostärkande 

motivation och antagits vara ett unisont begrepp, alternativt har undvikande motivation själv 

fått representera introjektiv motivation (ex. Koestner, Losier, Vallerand, & Carducci, 1996; 

Ryan & Connell, 1989; Vlachopoulos & Karageorghis, 2005). 

 För att mäta introjektiv motivation utformades en enkät som slutligen bestod av 12 

påståenden av vilka 5 avsåg mäta egostärkande motivation och 7 undvikande motivation (se 

Appendix). Under utformningen av påståendena användes befintliga studier och enkäter som 

referensram (ex. Koestner et al., 1996; Ryan & Connell, 1989; Vlachopoulos & Karageorghis, 

2005). En pilotstudie med fyra respondenter genomfördes vilket resulterade i att två av de 

påståenden som avsåg mäta egostärkande motivation exkluderades på grund av risk för 

felaktiga tolkningar. Påståendena besvarades på en sjugradig skala från 1 (stämmer väldigt 

dåligt) till 7 (stämmer väldigt bra). Låga värden indikerade på en låg grad av introjektiv 

motivation och höga värden indikerade på en hög grad av introjektiv motivation. 

 Utöver dessa påståenden fanns demografiska frågor som ålder, kön och yrkeskategori samt 

ett inledande stycke som gav information om syftet med studien samt etiska riktlinjer. 

Skriftliga instruktioner som förklarade hur varje enkät skulle besvaras angavs. 

 

 

Procedur 
 

En förfrågan skickades ut till ett antal individer som hade en ansvarig roll inom de valda 

yrkeskategorierna. Här angavs information om studiens syfte samt förslag på hur 

enkätutdelningen skulle kunna genomföras. Förslaget var att under ett sammanträde med 

personalen dela ut enkäter. Dock fanns inte möjlighet till detta varpå enkäterna istället 

lämnades till den ansvarige på morgonen för att sedan hämtas senare på dagen alternativt 

dagen efter. Detta innebar att de individer som kontaktades delade ut enkäterna och därmed 

ansvarade för urvalet. Utdelning och inhämtning av enkäterna skedde vid olika tillfällen.   

 Då vi inte kunde närvara vid enkätutdelningen skrevs all etisk information, som följde 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna meddelades här 

om deras konfidentialitet, att det var frivilligt att delta samt att de kunde välja att avbryta sin 

medverkan. Alla enkäter hade ett bifogat kuvert som respondenten kunde lägga den besvarade 

enkäten i och sedan försegla. Detta för att respondenten skulle känna sig trygg med att 

besvara sanningsenligt. 

 

 

Databearbetning 
 

En beräkning av Cronbachs alpha genomfördes på insamlad data varvid undvikande 

motivation erhöll ett värde på .887. Efter revidering (exkludering av ett antal påståenden) 

erhölls ett värde på .879. Egostärkande motivation erhöll ett värde på .918 och efter revidering 
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(exkludering av ett antal påståenden) .917. Därför genomfördes analysen på de återstående 

påståendena vilka var nummer 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 och 12 (se Appendix). Båda 

motivationstyperna fick efter kodning ett minimumvärde på 4 och ett maximumvärde på 28. 

För att testa om introjektiv motivation kan delas upp i egostärkande motivation och 

undvikande motivation användes Goodman-Kruskal’s Gamma vilken har en teoretisk 

variationsvidd mellan -1 och 1.  

 

 

Resultat 
 

Resultatet av Goodman-Kruskal’s Gamma korrelation visade på ett positivt medelstarkt 

samband mellan egostärkande (Mdn = 19) och undvikande motivation (Mdn = 21), G = .50, T 

= 6.08, p < .05. Goodman-Kruskal’s Gamma korrelation var lämplig som analysmetod då 

variablerna mättes på ordinalskala.  

 

 

Diskussion 
 

Syftet med studie 1 var att undersöka om introjektiv motivation kan betraktas som två 

fristående motivationstyper då en kvalitativ skillnad inom begreppet gjorde sig gällande. 

Resultatet visade på ett signifikant, positivt medelstarkt samband (G = .50) mellan 

egostärkande och undvikande motivation. Detta innebär att dessa två motivationstyper kan 

betraktas som ett unisont begrepp även om det vid en begreppsutredning kan ses som att en 

kvalitativ skillnad finns. Dock bör utredningen av den kvalitativa skillnaden inom introjektiv 

motivation fortsätta i och med att sambandet inte var perfekt. Givet att mätinstrumentet mätte 

undvikande och egostärkande motivation som två fristående motivationstyper kan resultatet 

tolkas som att det potentiellt finns en skillnad mellan dessa. Resultatet kan även tyda på att det 

finns vissa likheter och därmed även vissa olikheter mellan begreppen, vilket innebär att de 

har något gemensamt men även att de skiljer sig. Egostärkande och undvikande motivation 

kan i sådana fall betraktas som till hälften lika, eller överlappande. Alternativt kan resultatet 

tolkas som att introjektiv motivation potentiellt är ett unisont begrepp. Resultatet från denna 

studie innebär att det inte går att hävda att det finns en kvalitativ skillnad då motsatsen ej 

påvisats och därför antas det i denna studie att introjektiv motivation kan betraktas som ett 

unisont begrepp.  

 Dock var mätinstrumentets främsta syfte att användas i studie 2 varpå validiteten kan 

ifrågasättas. Att mätinstrumentet inte innehöll några omvända påståenden kan ha lett till ett 

snedvridet resultat då detta leder till kontrollsvårigheter av rutinmässiga svar. Påståendena 

som mätte de olika motivationstyperna hade hög reliabilitet. Utformningen av dessa utgick 

ifrån tidigare studier inom Self-Determination Theory samt mätinstrument som mätt 

introjektiv motivation (ex. Koestner m.fl., 1996; Ryan & Conell, 1989; Vlachopoulos & 

Karageorghis, 2005). Detta kan ha bidragit till den otydliga distinktionen då tidigare studier 

inte gjort någon uppdelning. Det positiva sambandet kan därför ha berott på att distinktionen 

mellan undvikande och egostärkande motivation inte var tillräckligt tydlig. Att 

mätinstrumentet behöver förbättras (undvikande och egostärkande bör separeras tydligare) 

talar för idén om introjektiv motivation som två fristående motivationstyper.  

 Studie 1 bör betraktas som ett första försök att utröna en distinktion inom den ännu relativt 

outforskade introjektiva motivationen. Studie 1 öppnar för en diskussion kring introjektiv 

motivation och dess innebörd vilket förhoppningsvis kan leda till en ännu djupare förståelse 

om människans drivkraft.  
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 Det finns relativt lite forskning kring introjektiv motivation och framförallt gällande 

egostärkande och undvikande motivation. För att säkerställa förhållandet mellan dessa två 

motivationstyper bör en studie enbart med fokus på detta upprättas. Det kan behövas en mer 

ingående begreppsutredning och ytterligare data för att mätinstrumentet ska bli tillförlitligt i 

detta avseende. Ett första steg är att göra en tydligare separation av mätinstrumentets 

påstående där undvikande motivation ska präglas med begreppet undvika och egostärkande 

motivation präglas av begreppen sträva och uppnå.  

  Ett intressant perspektiv på undvikande och egostärkande motivation skulle vara att 

undersöka om en skillnad kan bero på individens tro på sin förmåga att slutföra en uppgift 

(Self-efficacy; Bandura, 1977) samt huruvida individen tror sig kunna påverka utfallet. 

 

 

Studie 2: Introjektiv motivation i förhållande till arbetsrelaterad stress 
 

 

Kontrollerad och autonom motivation och dess konsekvenser 
 

Motivation och hälsa har kommit att bli centrala begrepp inom arbetslivet då motiverade och 

välmående medarbetare är mer produktiva och effektiva (Fernet, 2013). Arbetsrelaterad stress 

är en stor bidragande orsak till medarbetares bristande välmående (Väänänen, Anttila, 

Turtiainen, & Varje, 2012) vilket kan leda till negativa följder för såväl individen som 

organisationen. Vad anbelangar motivation har autonom motivation visat sig ha en positiv 

effekt på individers välmående medan kontrollerad motivation visat sig ha en negativ effekt 

(Deci & Ryan, 2008). Vidare förklarar Deci och Ryan (2008) att en individ som drivs av 

kontrollerad motivation upplever en press att tänka, känna eller bete sig på ett förväntat sätt 

vilket leder till begränsad autonomi och minskat välmående. Senare forskning styrker detta då 

ett positivt samband mellan kontrollerad motivation och utmattning bland medarbetare funnits 

(Fernet et al., 2012). 

   

 

Stressorer på arbetet 
 

Arbetsrelaterad stress är ett tillstånd där arbetsrelaterade faktorer förändrar medarbetarens 

psykologiska eller fysiologiska tillstånd vilket innebär att personens funktion försämras 

(Beehr & Newman, 1978). Stress är dock både nödvändigt och naturligt (Selye, 1976) samt 

positivt, då stress i lagom dos leder till optimal prestation (Yerkes & Dodson, 1908; i Smith & 

Bar-Eli, 2007). Stress kan vara av både positiv och negativ karaktär. Negativ stress kan leda 

till bland annat negativa känslor, känslan av tidsbrist och lågt engagemang medan positiv 

stress till det motsatta (Nelson & Simmons, 2003). I vardagligt tal är det främst den negativa 

stressen det refereras till.  

Alltför intensiv och frekvent negativ stress under en längre tid leder till fysiska (magsår, 

hjärtattack; Beehr & Newman, 1978; eller utmattning; Selye, 1976), psykologiska 

(beslutssvårigheter, tunnelseende, oförklarlig otillfredsställelse och koncentrationssvårigheter) 

och beteendemässiga (aptitförändring, andningssvårigheter samt förändrad alkohol- och 

rökningsvana) konsekvenser (Beehr & Newman, 1978). Långvarig negativ stress kan även 

leda till utbrändhet, vilket främst förknippas med symptom som utmattning (Maslach, 

Schaufeli, & Leiter, 2001). En organisation vars medarbetare upplever negativ stress riskerar 

ökade kostnader som en följd av kompetensförlust på grund av uppsägningar samt en ökning 

av arbetsskador och sjukfrånvaro (Baron, 1991; Schuler, 1980). Även produktiviteten riskerar 

att minska vilket i sin tur kan leda till missnöjda kunder och därmed minskade inkomster 
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(Schabracq & Cooper, 2000). För att undvika den ekonomiska skadan är det viktigt att ta reda 

på vilka stressorer som kan vara skadliga för individen och därmed för organisationen (Siu, 

2002). Exempel på sådana stressorer är krav (ex. rollkonflikter och otydliga roller), 

interpersonella krav, fysiska påfrestningar, arbetspolicy och arbetsförhållanden (Nelson & 

Simmons, 2003). 

 
 

Introjektiv motivation och dess konsekvenser 
 

Förhållandet mellan introjektiv motivation och arbetsrelaterad stress är relativt outforskat. 

Med denna studie ges därmed en ny infallsvinkel på ett allvarligt och ofta förekommande 

organisatoriskt problem, arbetsrelaterad stress (Väänänen et al., 2012). Tidigare forskning har 

funnit ett positivt samband mellan stressrelaterad utbrändhet och introjektiv motivation, dock 

med inkonsekventa resultat, då det fanns ett samband bland läkare men inte bland 

sjuksköterskor. van Beek, Hu, Schaufeli, Taris, & Schreurs (2012) tror att sambandet mellan 

läkares upplevelse av utbrändhet och introjektiv motivation kan ha sin förklaring i att läkare 

känner ett större etiskt ansvar eftersom de avlägger en ed, vilket sjuksköterskor inte gör.  

  Förevarande studie baserades på antagandet att introjektiv motivation leder till högre 

nivåer av stress. Ett antagande som baserades på att introjektiv motivation innebär en press att 

tänka, känna och bete sig på ett förväntat sätt (Deci & Ryan, 2008). Vidare baserades 

antagandet på den undvikande naturen i den introjektiva motivationen där rädslan av ett 

förväntat negativt utfall torde leda till en upplevelse av stress. I studien undersöktes ej hur 

orsak-verkan sambandet såg ut, utan endast huruvida ett eventuellt samband förelåg. Då 

resultatet i studie 1 ej lyckades påvisa att undvikande och egostärkande motivation kan 

betraktas som två fristående motivationstyper benämns dessa i studie 2 som ett unisont 

begrepp – introjektiv motivation.  

 

 Syfte och frågeställning. Syftet med studie 2 var att ge ökad förståelse för introjektiv 

motivation och arbetsrelaterad stress genom att titta på huruvida det finns ett förhållande 

mellan dessa. 

 

 Finns det ett samband mellan introjektiv motivation och arbetsrelaterad stress? 

 

 

Metod 
 

Deltagare och urval 
 

För att kunna genomföra en sambandsanalys mellan introjektiv motivation och arbetsrelaterad 

stress baserades urvalet på yrkeskategorier som har erkänt höga nivåer av arbetsrelaterad 

stress. Framförallt har lärare och sjukvårdspersonal visat på höga stressnivåer (Fromm, 2013; 

Jürisoo, 2001). Urvalet av de icke stressade respondenterna baserades på antagandet att en 

andel i de stressade yrkeskategorierna inte skulle uppfatta sig som stressade. Förutom ett 

bortfall på åtta respondenter, på grund av höga interna bortfall, var respondenterna desamma 

som i studie 1, detta innebar att 69 respondenter deltog i studie 2. Trots bortfallet var 

åldersvariationen densamma. 
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Material 
 

För att mäta arbetsrelaterad stress användes The Work Stress Questionnaire (WSQ: 

Holmgren, 2008), vilken bestod av 21 frågor varav 14 hade en tillhörande följdfråga som 

mätte hur stressad respondenten upplevde sig vara. I samråd med utformaren av enkäten 

reducerades den med sju frågor med avsikt att minimera det interna bortfallet. De frågor som 

exkluderades från enkäten var frågor som saknade följdfråga eftersom dessa bidrog minst till 

studien. Frågorna var fördelade över två dimensioner där den första dimensionen mätte stress 

på grund av otydlig organisation samt konflikter och den andra dimensionen mätte stress på 

grund av individuella krav samt engagemang. Huvudfrågorna hade svarsalternativen ja, nej, 

delvis och ibland. Följdfrågorna besvarades utifrån en fyrgradig skala som gick från inte 

stressande till mycket stressande. En fråga i enkäten modifierades från “Har din 

arbetsbelastning ökat?” till “Har din arbetsbelastning ökat de 12 senaste månaderna?” för att 

tydliggöra frågan och underlätta för respondenten. Exempelfrågor: “Förekommer det 

konflikter på din arbetsplats?”, följdfråga: “Om ja, upplever du detta som stressande?”.  

 För att mäta egostärkande och undvikande motivation användes samma mätinstrument som 

i studie 1.  

 

 

Procedur 
 

Proceduren för datainsamlingen i studie 2 var densamma som för den i studie 1. 

 

 

Databearbetning 
 

För att se om det fanns ett samband mellan introjektiv motivation och arbetsrelaterad stress 

sammanfördes stressenkätens två dimensioner. Därefter beräknades samtliga individers 

median. För att göra detta kodades svarsalternativen på följdfrågan med värdena 1 (inte 

stressande), 2 (lite stressande), 3 (stressande) och 4 (mycket stressande). De respondenter 

som inte besvarat följdfrågan erhöll värdet 1 då dessa respondenter inte bör betraktas som 

stressade. Värdena för introjektiv motivation hade ett minimumvärde på 8 och ett 

maximumvärde på 56. Stressvärdena korrelerades därefter med värdena för introjektiv 

motivation med hjälp av Goodman-Kruskals Gamma.  

 

 

Resultatet 
 

Resultatet av Goodman-Kruskal’s Gamma korrelation visade på ett positivt svagt samband 

mellan introjektiv motivation (Mdn= 39) och arbetsrelaterad stress (Mdn = 1.5), G = .34, T 

=3.13, p < .05
1
. Även här användes Goodman-Kruskal’s Gamma som analysmetod av samma 

anledning som i studie 1. 

 

  

                                                           
1
 Samma korrelationsanalys genomfördes med undvikande och egostärkande motivation i förhållande till 

arbetsrelaterad stress vilket resulterade i liknande gamma värden som resultatet ovan. 
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Diskussion 
 

Syftet med studie 2 var att undersöka huruvida det fanns ett samband mellan introjektiv 

motivation och arbetsrelaterad stress. Resultatet visade på ett signifikant, positivt svagt 

samband (G = .34) mellan dessa variabler.  

 Även här kan mätinstrumentet för introjektiv motivation ifrågasättas. Dock kommer mer 

vikt att läggas på en diskussion kring WSQ då mätinstrumentet för introjektiv motivation 

redan diskuterats i studie 1. Fördelen med WSQ var att den mätte arbetsrelaterad stress på ett 

frankt
2
 och mindre tidskrävande vis. Detta var önskvärt med tanke på att WSQ skulle 

kompletteras med enkäten som var avsedd att mäta respondenternas introjektiva motivation, 

då en alltför tidskrävande enkät riskerar leda till ett högre internt bortfall. En av de två 

dimensionerna inom WSQ rörde engagemang och individuella krav. Eftersom engagemang 

kan jämföras med motivation kan detta ha inneburit att ett samband mellan motivation och 

motivation uppmättes. Detta kan ha bidragit till ett snedvridet resultat, eftersom sambandet 

mellan introjektiv motivation och arbetsrelaterad stress då förstärkts. Frågorna som 

behandlade individuella krav och engagemang gick inte att särskilja varför engagemang inte 

exkluderades.  

 Det svaga men signifikanta sambandet innebär att samtidigt som den introjektiva 

motivationen ökar, ökar även nivån av stress och vice versa. Detta sker dock inte parallellt 

vilket innebär att graden av introjektiv motivation och stress inte förändras jämbördigt. Då en 

sambandsanalys utfördes går det ej att uttala sig om huruvida det är introjektiv motivation 

som påverkar stress eller vice versa. Sambandet kan därmed ha två innebörder. Dels kan 

resultatet tyda på att det är introjektiv motivation som leder till stress vilket då skulle kunna 

leda till att introjektivt motiverade medarbetare även riskerar att drabbas utav de 

psykologiska, fysiologiska samt beteendemässiga konsekvenser (Beehr & Newman, 1978) 

som relaterats till stress. Dock är sambandet svagt vilket innebär att stress och introjektiv 

motivation påverkar varandra, men endast till viss del. Eftersom stressymptom uppstår efter 

en längre tid av stress (Beehr & Newman, 1978), kan resultatet innebära att endast de 

medarbetare som är introjektivt motiverade över en längre tid och mer ihållande riskerar att 

drabbas av stressrelaterade symptom. Ur ett organisatoriskt perspektiv kan introjektivt 

motiverade medarbetare komma att innebära ökade kostnader eftersom negativ stress kan leda 

till mindre produktiva och effektiva medarbetare (Fernet, 2013; Schabracq & Cooper, 2000) 

samt kompetensförlust, sjukskrivningar och arbetsskador (Baron, 1991; Schuler, 1980).  

Sambandet skulle dock även kunna innebära att det är stress som leder till introjektiv 

motivation vilket för den stressade medarbetaren även innebär ett försämrat välmående (Deci 

& Ryan, 2008), och en trolig ökning av känslor såsom ångest på grund av den introjektiva 

motivationen (Ryan & Connell, 1989). 

 Möjligheten att generalisera är relativt god då urvalet var av stor variation gällande 

yrkeskategorier och ålder. De tveksamheter som kan finnas är dock på grund av att 

yrkeskategorierna främst ingår i den offentliga sektor och det är framförallt yrken som innebär 

ett stort ansvar för andra individer. Dessutom är majoriteten av respondenter kvinnor vilket 

innebär att studien ej är lika representativ för män. 

 Studien har åskådliggjort den relativt outforskade introjektiva motivationen i förhållande 

till det välstuderade, komplexa fenomenet stress. Förhoppningsvis kommer denna studie leda 

till fortsatt forskning kring detta förhållande eftersom det fortsättningsvis finns mycket kvar 

att utforska. Exempel på vidare forskning är att utröna hur orsak-verkansambandet mellan 

introjektiv motivation och arbetsrelaterad stress förhåller sig.  

 

                                                           
2
 Andra mätinstrument mäter ofta stressymptom för sig och arbetsvillkor för sig, vilka man sedan korrelerar. 
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Generell diskussion för Studie 1 och Studie 2 

 

Studie 1 visade på ett positivt medelstarkt samband mellan egostärkande och undvikande 

motivation. Ett resultat som bör tolkas som att introjektiv motivation även fortsättningsvis kan 

betraktas som ett unisont begrepp, då denna studie inte lyckas påvisa motsatsen. Vidare 

studier bör genomföras för att säkerställa om det föreligger någon kvalitativ skillnad och 

introjektiv motivation därmed består av två fristående motivationstyper. Studie 2 visade på ett 

signifikant positivt svagt samband mellan introjektiv motivation och arbetsrelaterad stress. 

Detta kan innebära att introjektivt motiverade medarbetare upplever en högre nivå av negativ 

stress alternativt att negativt stressade medarbetare blir introjektivt motiverade. Oavsett 

sambandets riktning bör denna typ av forskning intressera alla organisationer som vill 

förebygga och mildra stress hos medarbetarna och på så sätt bibehålla en produktiv och 

välmående personalstyrka. Både studie 1 och 2 har åskådliggjort den relativt outforskade 

introjektiva motivationen i ett försöka att öka förståelsen för denna motivationstyp. Dessutom 

har studie 1 gjort ett försök att vidareutveckla den väletablerade Self-determination theory. 
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Appendix 
 
Index för undvikande motivation:  
Jag utför mina arbetsuppgifter för att… 

1. jag skulle känna ångest om jag inte utförde dem 
4. jag skulle skämmas över mig själv om jag inte utförde dem 
7. jag inte vill att mina medarbetare ser mig som okunnig 
8. om jag inte gör dem så känner jag mig illojal mot mina medarbetare 
10. min chef skulle bli besviken på mig annars 
11. jag skulle känna skuld om jag inte utförde dem 
12. jag skulle oroa mig om jag inte utförde dem 

 

Index för egostärkande motivation: 
Jag utför mina arbetsuppgifter för att… 

2. det är viktigt för mig att leva upp till andras förväntningar   
3. jag vill att min chef ska tycka att jag är duktig 
5. jag vill att mina medarbetare ska tycka om mig 
6. jag vill att min chef ska uppskatta mig 
9.    jag vill att mina medarbetare ska tycka att jag är kompetent 

 


