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SAMMANFATTNING 

Titel: Vad medarbetarna behöver: En motivationsstudie med Self-

Determination Theory i blickfånget 

Nivå: Kandidatnivå/C-uppsats i företagsekonomi 

Författare: Liselotte Moll & Jessica Johansson 

Handledare: Lars Ekstrand 

Datum: maj 2013 

Bakgrund: I denna studie undersöks de grundläggande psykologiska 

behov som motivationsteorin Self-Determination Theory (SDT) har 

identifierat hos människan. Dessa är autonomi, upplevt kompetens och 

känslan av släktskap. SDT menar att tillfredsställs dessa behov upplever 

individen en högre grad av motivation som utgår från människans inre 

drivkraft. Denna är stark och även mer svårpåverkad i jämförelse med 

motivation som påverkas av yttre faktorer så som exempelvis 

belöningar. 

Syfte: Syftet med denna studie är ta reda på i vilken grad samsyn råder 

mellan medarbetare i olika verksamheter gällande de tre grundläggande 

psykologiska behoven, samt hur man med hjälp av denna information 

kan rikta sina insatser till medarbetarna för att öka motivationen.  

Metod: Det empiriska materialet har vi samlat in via en 

enkätundersökning inom ett fåtal olika verksamheter. Antalet 

respondenter i undersökningen uppgick till 87 stycken och utifrån data 

som vi fått fram har korrelationsanalyser genomförts för respektive 

behov och verksamhet. 

Resultat & slutsats: Korrelationsanalyserna har visat att samtliga 

verksamheter har ett behov där flest identifierade samband har påträffats 

och som är mer framträdande än övriga behov. Alla har således visat 

indikationer på att det finns faktorer som är viktigare än andra och 

intressant nog visade samtliga fyra verksamheter på ett högt antal träffar 

inom samma behov, nämligen släktskap.  



3 

Förslag till vidare forskning: Det finns utrymme att ta studien ett steg 

längre, detta för att kunna göra en generalisering av de psykologiska 

behoven i arbetslivet. De här undersökta verksamheterna visar på 

indikationer för ett utslag, men med tanke på genomförandet och urvalet 

som här använts saknas således material för att i denna studie kunna 

göra generaliseringar.  

Uppsatsens bidrag: Denna studie bidrar med indikationer gällande de 

deltagande verksamheterna där vi granskat vilka behov som tenderar att 

visa på samsyn mellan medarbetarna. Det kan därmed vara användbart 

för verksamheterna att rikta insatser kring detta ämne för att uppnå ökad 

motivation. Vi har sedan jämfört resultaten med varandra och noterat 

likheter och skillnader.  

Nyckelord: Self-Determination Theory, behov, motivation i arbetslivet, 

inre motivation, autonomi, kompetens, släktskap 
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ABSTRACT 

Title: What the Employees Needs: A Motivational Study with Self-

Determination Theory in the Spotlight.  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Liselotte Moll & Jessica Johansson 

Supervisor: Lars Ekstrand 

Date: May 2013 

Background: In this study we examine the basic psychological needs 

that Self-Determination Theory (SDT) has identified with the human 

being. These are autonomy, perceived competence and the sense 

relatedness. SDT means that if these need are satisfied the individual 

will reach a higher level of motivation that are based on the drive within 

us. This is strong and more difficult to alter or destroy than extrinsic 

motivation such as one based on rewards. 

Purpose of study: The purpose of this study is to find out at what extent 

co-workers from different companies have the same perception of the 

three basic psychological needs, and how this information can help 

guide the direction of activities within the company the improve the 

level of motivation.  

Method: We have gathered empirical material through a survey that has 

been distributed in a few numbers of companies. The numbers of 

respondents were 87 and from the data given by these we have 

performed a correlation analysis for each need and company separately.  

Results & conclusions: The correlation analysis has shown that each 

company has one need with distinctly more correlations than the other 

needs. Every company has therefore shown that there are factors that are 

more prominent than others and even more interesting is that they all 

have highlighted the same psychological need, relatedness.  

Suggestions for further research: There is a large possibility to take 

this study one step further in order to be able to make assumptions 
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regarding the entire population. These companies have shown 

indications towards a result for this, but taking our method and sampling 

strategy in consideration it is not appropriate for our particular 

investigation to make general assumptions.  

Contribution of the thesis: This investigation is contributing with 

indications for the participating companies regarding which needs tend 

to show a mutual tendency of perception amongst the co-workers, which 

would make the area beneficial for the company to explore in order to 

improve the level of motivation. We have compared the results amongst 

each other and noted similarities and differences.  

Key words: Self-Determination Theory, needs, motivation at work, 

intrinsic motivation, autonomy, competence, relatedness. 
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1. Introduktion 
 

 

Inledningsvis presenteras här arbetets syfte, bakgrund samt frågan och 

hur arbetet är avgränsat.  

 

1.1. Inledning 

 

Motivation är ett ämne som tar uttryck i olika form och involverar olika 

aspekter av ens liv. Många tenderar vara överens om att ämnet till någon 

grad är intressant oavsett om det berör sammanhang som privatliv, 

idrottsutförande eller arbetssituation.  

 

Oavsett hur mycket arbetslivserfarenhet en individ besitter kommer man 

lätt in i diskussioner som rör arbete. Ens nuvarande arbetsplats, var man 

skulle vilja arbeta eller varför man lockas av tanken på att byta arbete. 

Det finns ett visst “något” som får oss att stanna på vissa platser under 

längre tidsperioder och behandla andra arbetsplatser som 

mellanlandningar. Som arbetsgivare är det av stor vikt att rekrytera rätt 

personal. Minst lika viktigt, om inte ännu viktigare, är att få reda på hur 

man kan få sin personal att stanna kvar i verksamheten. På den 

arbetsmarknad vi nu befinner oss är det inga konstigheter att byta arbete, 

man anses inte vara en “hoppjerka” så som föregående generationer 

resonerade, snarare kan det anses stärkande och explorativt att röra sig 

mot nya utmaningar. 
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Frågan är då; vad kan få dig att stanna? Om du är tillfreds med ditt 

arbete, din arbetssituation och känner dig som rätt man på rätt plats; är 

du inte mer benägen att bli långvarig på den arbetsplatsen och prestera 

väl?  

 

Det finns ett antal psykologiska behov som sägs ligga till grund för vår 

inre motivation. Denna styr vårt agerande mot uppgifter som vi utför på 

grund av att något upplevs som nöjsamt, tillfredsställande eller 

spännande. Beteende som inte erhåller en extern faktor som belöning 

utan utförs på grund av den egna tillfredsställelsen eller nyfikenhet 

byggs på vår inre motivation (Niemiec & Ryan 2009, s. 134). Det är 

värdefullt att som arbetsgivare få reda på i vilken utsträckning som 

personalens behov är tillfredsställda. Denna information kan bidra till 

hur man riktar sina insatser för att i större utsträckning tillfredsställa 

personalens behov och få mer motiverade anställda. Det här har ett antal 

arbetsgivare från olika branscher fått möjlighet att ta del av, och den 

stora frågan är “Hur kan vi i vår grupp av medarbetare öka 

tillfredsställelsen och därmed öka motivationen?”.  

 

1.2. Bakgrund  

 

Self-Determination Theory är en etablerad motivationsteori inom 

socialpsykologi. Många av de publiceringar som gjorts inom SDT och 

även den utgångspunkt som teorin hade under dess initiala tillväxtsfas 

ställer ofta människans inre drivkrafter mot yttre motivationsfaktorer 

(Deci & Ryan 2012a, s. 417). En stor del av den forskningen har 

fokuserat på hur externa attribut påverkar människans inneboende 

motivation, och det är utifrån detta som valet föll på att helt rikta 

undersökningen mot vad som kallas “den inre motivationen” och därmed 
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utesluta externa faktorer som motivationsfrämjare. Vi bortser från 

interaktionen mellan inre och yttre motivationsfaktorer för att istället 

stärka fokuseringen på de inre faktorerna. 

 

De tre grundläggande psykologiska behov som teorin har identifierat 

som de inre motivationsfaktorerna läggs därför i blickfånget. De 

undersökta företagen kommer att analyseras enskilt och sedan jämföras 

med varandra. Genom att använda en tidigare framarbetad enkät av 

organisationen “Self-Determination Theory” är förhoppningen att 

undersökningen skall få tyngd och teoretisk förankring. Vi har tagit del 

av forskning som publicerats i vetenskapliga artiklar där enkäten tidigare 

använts, dessa har inte behandlat forskning med liknande syfte som vi 

valt. Vi kan dessutom känna oss trygga med att den undersökning som vi 

genomför går i linje med traditionsenlig forskning inom SDT.  

 

1.3. Syfte 

 

Vi har för avsikt att utifrån Self-Determination Theory undersöka 

situationen i de valda verksamheterna vad gäller de tre grundläggande 

psykologiska behoven. Vilka frågor i enkäten tenderar att visa på 

samsyn medarbetarna emellan? Tanken är att identifiera eventuell 

dominans hos någon av behoven gällande hur medarbetarna har svarat (i 

motsats till vad de har svarat) som kan ligga till grund för att öka 

motivationen hos de anställda. Vi önskar identifiera korrelationer mellan 

frågorna som visar att medarbetarna som grupp värderar de korrelerade 

frågorna lika i förhållande till varandra.  
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1.4. Avgränsningar 

 

Avgränsningar har skett till ett fåtal verksamheter. Kontakt har tagits 

med personalansvariga inom dessa verksamheter för att få utskick sända 

till hela avdelningar på företaget. På så sätt sker ingen kontroll över 

vilka individer som hamnar som svaranden, utan de som vid tillfället 

varit anställda på företagen är de personer som fått delta i 

undersökningen. Därmed kan vi inte dra några generella slutsatser om 

befolkningen som helhet men däremot ge indikationer. 

  



12 

2. Motivation  
 

 

“Motivation is the reason to do something; /.../ the process that initiates 

and directs a systems actions towards goals.” (Haikonen 2003, s.117). 

 

2.1. Motivation i arbetslivet - en introduktion 

 

Själva grunden till motivation är att sträva mot något. När en individ 

arbetar och saknar skälet till vad som skall uppnås är det mycket 

sannolikt att inget heller presteras. Ett misslyckande får oss att må 

sämre, samt om man från början inte satt upp ett mål kan man inte heller 

veta när slutresultatet är nått och syftet därmed uppfyllt. Utan identifierat 

mål får vi med andra ord svårare att känna att vi lyckats, och 

motivationen till att utföra det vi gör dalar. Kroppens egna 

belöningssystem är ett kemiskt förlopp som sker vid motivation, det vill 

säga att kroppen får positiv energi av att utföra en uppgift som är 

uppställd mot ett mål (Pompe 2008). Motivation, mål och behov är 

därmed nära sammankopplade till varandra.  

 

Det finns även en annan aspekt av motivation. Där förklaras motivation 

som något som driver en till att genomföra vissa handlingar. Det kan 

vara för att man måste, för att nå tillfredsställelse, undvika obehag, på 

grund av ilska eller föra att stilla sin nyfikenhet (Haikonen 2003, s. 117).  

Ett uttalat mål är således inte en nödvändighet för att uppleva och drivas 

av motivation. Däremot är de som sagt länkade till varandra och själva 

motivationen är det som påverkar styrkan i vårt agerande.  
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Vidare kommer vi i detta avsnitt kort behandla ett antal teorier och 

studier för att ge en överblick och introduktion till ämnet motivation i 

arbetslivet.  

 

2.1.1. Push- och Pullteorier 

Inom motivation kan man tala om “push” och “pull” när man identifierar 

vilken utgångspunkt som drivkraften har och hur den tagit riktning. Push 

är precis som ordet antyder en drivkraft som föser något framåt. Det kan 

handla om att man vill undvika obekvämligheter eller smärta, en 

drivkraft som för dig framåt för att undkomma något obehagligt (Fields 

2011). Det kan även beskrivas som när ett inre behov väl har 

identifierats så tänds en drivkraft som för fram handlingar som ämnar 

tillfredsställa det behovet (Haikonen 2003, s. 117). Däremot så fungerar 

denna drivkraft så att när väl det man undviker har passerats eller 

överkommits försvinner även drivkraften. Man är alltså inte lika 

benägen att arbeta förebyggande utan nöjer sig med åstadkommen effekt 

(Fields 2011).  

 

 

 
Bildkälla: (Haikonen 2003, s.117) 

 

 

Pull är å andra sidan den drivkraft som lockar mot något, den faktor som 

påverkar oss att närma det eftertraktade. Det kan exempelvis handla om 

externa belöningar som lockar och driver oss (Haikonen 2003, s. 117). 
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Den här aspekten av motivationshöjande drivkraft handlar således inte 

om att avlägsna något oönskat utan att tillföra något man uppfattar som 

positivt. Vad som särskiljer denna typ av motivation från push är att 

denna variant kan mycket väl vara långlivad, då den inte försvinner så 

fort ett behov är tillfredsställt (Fields 2011). När målet anses nått kan det 

leda till nya uppsättningar av mål eller stöpas om i ny form (Ibid.).  

 

Push och pull inom motivationsteorier handlar således bägge om bränsle 

i elden, faktorer som för oss framåt eller bortåt och driver på handlingar 

som skall leda oss mot tydliga mål. Skillnaden ligger i hur de driver på, 

vilken form som motivationen tar och hur långlivad drivkraften kan 

anses vara.  

 

2.1.2. Frederick Herzbergs tvåfaktorteori 

En studie som genomfördes redan under 60-talet av Frederick Herzberg 

behandlade bra respektive dåliga upplevelser som anställda haft i sin 

yrkesroll och denna studie kom att bli banbrytande. Det tydliggjordes då 

att redogörelser med positiva upplevelser var förknippade med 

situationer där medarbetaren presterat bra, fått beröm, uppmuntran och 

utveckling. Dessa kom att kallas motivationsfaktorer. De mindre bra 

upplevelserna var sammankopplade till arbetsförhållanden, planering 

och ledning, bevakning samt policys och dessa faktorer fick 

benämningen hygienfaktorer (Bolman & Deal 2005, s. 189).  

 

Studien ledde till uppkomsten av Herzbergs kända tvåfaktorteori, även 

kallad motivation-hygienteorin. Kontentan av denna var slutledningen 

att motivationsfaktorer kan skänka inre tillfredsställelse, vilket i sin tur 

leder till ökad motivation. Hygienfaktorerna som även klassificerades 

som yttre motivationsfaktorer kunde däremot inte leda till 
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tillfredsställelse och positiva upplevelser, men vid bristande utförande 

kunde de leda till missnöje (Herzberg 1987, s. 9). Detta illustreras här 

nedan med exempel på dessa faktorer, varav ena pilen kan bara röra sig 

uppåt och den andra pilen endast nedåt. Illustrationen är hämtad från 

Don Clark (2010). Herzberg menade att hygien- respektive 

motivationsfaktorer inte står i motsats till varandra utan är två skilda 

upplevelser. Motsatsen till missnöje på arbetsplatsen var avsaknad av 

missnöje. Likaså var motsatsen till inre tillfredsställelse avsaknad av 

detta. Hygienfaktorer kan aldrig motivera men skapa missnöje om det 

vill sig illa och motivationsfaktorer kan aldrig skapa missnöje men 

motivera om dessa nyttjas rätt (Herzberg 1987, s. 9).  

 

 

 

2.1.3. Arbetspsykologi 

Inte många situationer är lika förknippade med motivation som studier 

och arbete. Utan motivation till att genomföra uppgifter finns risk för att 

de inte blir gjorda eller knapphändigt utförda.  
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Arbetspsykologen Bertil Gardells studie har en normativ utgångspunkt, 

han anser att arbetsuppgiften bör skapa välbehag hos individen. Detta 

välbehag behöver enligt honom inte nödvändigtvis ge en förbättrad 

produktivitet och verkningsgrad utan egenvärdet är viktigt (Wolvén 

2000, s. 56). Enligt Gardells uppfattning är livskvalitet en svårtolkad 

definition som i hans studier fått omfattas av tre olika mått. Dessa tre är 

arbetsglädje, psykiskt välbefinnande och delaktighet. Finns 

arbetstillfredsställelse kan det även gynna det psykiska välbehaget och 

ens delaktighet. Analyserna som Gardell har utfört tar reda på hur 

arbetsorganisationens inflytande är över livskvaliteten. Graden av 

självbestämmande, alltså den omfattning människan själv har över 

arbetets planering och tillvägagångssätt, är den dimension i 

arbetsorganisationen som väcker störst intresse (Ibid.). 
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2.2. Self-Determination Theory 

 

Två amerikanska forskare har under närmare ett halvt sekel undersökt, 

forskat om och utvecklat en motivationsteori som lagt ett nytt fokus 

inom socialpsykologi, nämligen SDT. Motivationsteorier bygger på ett 

antal grundläggande antaganden om det mänskliga psyket. Self-

Determination Theory tillvaratar bland annat drivkraften som finns inom 

oss. Detta behandlar agerandet från den egna viljan, då man själv 

bestämmer vad som skall utföras, eller om man får direktiv och då 

instämmer med att aktiviteten bör utföras (Hellquist 2011). Detta 

självbestämmande benämns i teorin med termen autonomi. Autonomi 

betyder med andra ord självständighet, men i SDT ligger inte fokus i att 

aktiviteten skall vara självbestämd utan snarare att man har någon form 

av kontroll och medbestämmande i detta (Baard 2002, s. 262). 

 

2.2.1. SDT i korthet 

Forskning inom socialpsykologi har historiskt centrerat kring att studera 

de effekter som den sociala miljön har på människans beteende, 

motivation, värderingar och attityder (Deci & Ryan 2012a, s. 416). Ett 

av de äldre etablerade synsätten inom socialpsykologi, Standard Social 

Science Model (SSSM), menar att det är just den sociala miljön som styr 

hur människan ska känna, agera och tänka (Ibid.). SSSM beskriver det 

mänskliga psyket som en blank duk och menar att få saker är medfödda 

(Levy 2004, s. 460). Det här synsättet menar således att hur vi agerar 

beror till fullo på vår sociala omgivning, något som skulle komma att 

ifrågasättas i senare socialpsykologiska studier.  
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Self-Determination Theory skiljer sig från detta synsätt genom att anta 

att människan i grund och botten har ett antal medfödda likheter som 

kan urskiljas oavsett kön eller kulturell skillnader (Deci & Ryan 2000, s. 

232). Bland dessa likheter finns ett antal grundläggande psykologiska 

behov som de menar att vi alla besitter och medvetet eller omedvetet 

försöker tillfredsställa, vilket utgör en av de starkaste grundpelarna inom 

SDT. Dessa tre behov är autonomi, släktskap och kompetens. Man 

hävdar att ingen av dessa kan förbises eller försummas utan att det 

medför negativa konsekvenser för individen, och att de alla spelar en 

betydande roll i en individs utveckling (a.a., s. 229). Till skillnad från 

tvåfaktorteorin menar man alltså att samma faktorer kan bidra till 

motivation likväl som missnöje eller andra negativa konsekvenser. Man 

har även identifierat olika former av drivkrafter och förklarar dem som 

antingen inre eller yttre motivationsfaktorer. De menar alltså att man kan 

motiveras av något som kommer utifrån, exempelvis belöningar, eller 

drivas av något som finns inom oss som exempelvis ett personligt 

intresse eller nyfikenhet (Vallerand & Ratelle 2002, s. 37). SDT har 

visats stort intresse och använts regelbundet för forskning inom områden 

som utbildning, hälsa och idrott (Gagné & Deci 2005, s. 331). 

 

2.2.1.1. Deci & Ryan - grundarna  

Huvudpersonerna inom SDT är Edward L. Deci och Richard M. Ryan. 

De är bägge författare till de tidigare verk som publicerades inom teorin 

redan på 70-talet och har sedan dess publicerat otaliga böcker och 

artiklar inom ämnet. Många gånger tillsammans men även i samarbete 

med flera andra forskare.  
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2.2.1.2. Teorins bakgrund och framväxt 

Historisk sett så har ämnet motivation behandlats som ett enhetligt 

koncept. Antingen har man undvikit att specificera olika variationer av 

motivation eller så har man gjort detta men i slutändan sammanfogat 

dem och betraktat som en total (Deci & Ryan 2012b, s. 86). SDT är en 

empiriskt utvecklad motivationsteori som började sin framväxt med 

forskning kring hur externa faktorer påverkade den inre motivationen. 

Även om stor del av forskningen skett genom laboratorietester har viss 

forskning även skett via fältstudier och sociala experiment (Deci & Ryan 

2012a, s. 416). Av tidigare forskare hade teorier och modeller kring inre 

och yttre motivation utvecklats. Dessa menade att tillsammans genom 

harmonisk balans skulle total tillfredsställelse och motivation uppnås. 

Det var detta samspel som Deci och Ryan kom att ifrågasätta och 

utveckla (Gagné & Deci 2005, s. 331).  

 

De första studierna som publicerades inom SDT kom så tidigt som 1971 

(Deci & Ryan 2012a, s. 417). Ett socialt experiment som initialt utfördes 

gick ut på att undersöka motivationen hos en grupp studenter. De skulle 

lösa ett för dem intressant pussel och man studerade hur motivationen 

påverkades av monetära belöningar. Studien gick således ut på att 

undersöka hur deras inre motivation påverkades av yttre faktorer, något 

som har varit en huvudfråga inom teorin att undersöka. Denna och 

hundratals efterföljande studier visade att belöningar inte alltid ökar den 

inre motivationen utan dessutom kan försämra den (Ibid.).   

 

2.2.1.3. Dialektiskt organismiskt förhållningssätt 

I litteratur inom SDT beskrivs teorin återkommande ha ett dialektiskt 

organismiskt förhållningssätt. Med detta menas att de ser människan 

som en aktiv och utvecklande organism som söker 
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utvecklingsmöjligheter i sin miljö (Deci & Ryan 2002, s. 8). Till skillnad 

från tidigare forskning behandlas behov som något medfött snarare än 

förvärvat och att de är nödvändiga, alltså att vi inte bara föds med dem 

utan faktiskt behöver ha dem för att vara välfungerande människor (Deci 

& Ryan 2000, s. 229). Människan sägs vilja behärska sin omgivning och 

utvecklas med hjälp av den, och kan på samma sätt påverkas negativ av 

den sociala omgivningen och därmed hindras till psykologisk tillväxt 

(Deci & Ryan 2002, s. 6). Personlig utveckling och psykologisk tillväxt 

är således inget som skall tas för givet eller tro att det sker med 

automatik. Man skall istället se det som något som behöver näring för att 

få individen ska nå sin potential (Ibid.). 

 

Detta förhållningssätt innebär att de bedömningar som görs om 

människan grundas på relationen mellan de grundläggande behoven och 

den sociala omgivningen samt aktiviteten som utförs (Connell 1990, s. 

61). Det är alltså relationen och samspelet mellan dessa som sätts i fokus 

inom SDT.  

 

2.2.1.4. Inre och yttre motivation 

“Motivation seems to arise from internal needs, external incentives and 

conditions and momentary emotional states in a complex way” 

(Haikonen 2003, s. 118). 

 

Motivationsfaktorer kan delas in i kategorierna inre och yttre, och dessa 

kan även kallas för interna och externa motivationsfaktorer. I tidigare 

forskning inom socialpsykologi beskrevs att de inneboende faktorerna i 

stor utsträckning påverkas av sociala stimuli. Senare har man 

omvärderat detta till inneboende drivkrafter som existerar oberoende av 

yttre påverkan (a.a., s. 117). Förändringen i synsättet handlar om 
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huruvida våra inre medfödda drivkrafter kräver yttre stimuli för att sättas 

i rörelse eller om de för våra handlingar framåt intuitivt.  

 

Externa motivationsfaktorer kan användas för att motivera oss till att 

utföra något. Det kan handla om betyg, pengar, belöningar eller en vilja 

att undvika något obehagligt (Deci & Ryan 2012b, s. 88). Ett exempel på 

yttre motivation är när någon utför en handling för en materiell belöning 

medan den inre motivationen driver en person att göra samma syssla för 

den egna tillfredsställelsens skull (Deci & Ryan 2002, s. 44). Det går att 

nyttja yttre faktorer på oändligt varierande sätt och med olika medel. 

Exempelvis genom att använda mutor eller mer destruktivt genom 

exempelvis tvång eller hot.  

 

De inre motivationsfaktorerna kan vara exempelvis ett genuint intresse 

för något, nyfikenhet eller strävan efter personlig utveckling. Dessa 

drivkrafter kanske inte ger belöningar men kan bidra till kreativitet, 

passion och en vilja att fortsätta aktiviteten (Vallerand & Ratelle 2002, s. 

37). Den inre motivationen är som regel den starkaste motivationskällan 

(Pompe 2008). Den kan inom lärande vara sammankopplad med ett 

intensivare åtagande och bredare engagemang, individen utformar sin 

egen plan för att uppnå sitt mål (Vansteenkiste 2006, s. 19). Inre 

motivation kan även beskrivas som den passion som finns inom oss, det 

som gör att människan kan lägga timmar på exempelvis en hobby som 

utförs endast för nöjes skull.  

 

Forskning som gjorts har, som tidigare nämnts, påvisat att tillförandet av 

externa motivationsfaktorer kan ha en negativ inverkan på den inre 

motivationen (Deci & Ryan 2000, s. 233). Detta i högsta grad vid de 

situationer då exempelvis belöningen upplevdes som stor i jämförelse 

med insatsen. Tillförandet av externa medel i mindre skala kan däremot 
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medföra känslan av att handlingen är internt motiverad (Lepper, Greene 

& Nisbett 1973, s. 129). Yttre motivation är således lättare att skapa, 

men är inte lika kraftfull som inre motivation. Man bör dessutom akta 

sig för att inte påverka den befintliga inre motivationen negativt genom 

att tillföra externa faktorer.  

 

Ser man till externt eller internt motiverade mål i livet finns ett tydligt 

samband mellan skillnaden i mående, personligt välbefinnande och hälsa 

hos personer med olika motiverade mål. Individer med uppsatta mål som 

är externt motiverade tenderar att i högre utsträckning uppleva lägre 

självkänsla, depression, narcissism och ångest jämfört med personer som 

strävar mot internt uppsatta mål (Deci & Ryan 2012b, s. 92).  

 

2.2.2. De psykologiska behoven 

“Self-Determination Theory /.../ uses the concept of innate psychological 

needs as basis for integrating the differentiations of goal contents and 

regulatory processes and the predictions that resulted from those 

differentiations” (Deci & Ryan 2000, s. 227) 

 

Den inre motivationen grundas på tillfredsställelsen av tre 

grundläggande psykologiska behov; autonomi (känslan av 

självbestämmande och självständighet), kompetens (känslan av att 

bemästra något) och släktskap (upplevelsen av gemenskap och 

tillhörighet).  Dessa inre komponenter anses vara behov som är 

universella, medfödda och psykologiska och har identifierats genom 

forskning inom SDT (a.a., s. 232). Man hävdar även att dessa tre behov 

spelar en nyckelroll för att en person ska kunna utvecklas optimalt och 

ingen av dem kan ignoreras utan att det medför betydande negativa 

konsekvenser (a.a., s. 229). Att tillfredsställa dessa behov har bevisats ge 
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konsekvenser i form av god mental hälsa och ökad effektivitet hos 

individen (Deci & Ryan 2012b, s. 85).  

Behovsbegreppet är enligt vissa forskare för vagt för att kunna 

upptäckas (Bolman & Deal 2005, s. 152). Andra har menat att de 

mänskliga behoven, oavsett vilka, är av olika karaktär och så berörda av 

omvärlden att de inte går att använda för mätning av människors 

beteende.  Vårt förnuft fastslår att behov är något betydelsefullt, men 

vad behov är för något är inte lika självklart (Salancik & Pfeffer 1977, s. 

427). Det finns således skillnader mellan SDT och andra resultat från 

forskning inom socialpsykologi. I det genetiska perspektivet som 

tenderar att lägga vikt vid arv och natur är man ändå ense om 

övertygelsen att människan har ett antal grundläggande psykologiska 

behov (Bolman & Deal 2005, s. 153). 

 

Även om det finns olika synsätt gällande behovens exakta betydelse är 

de en väsentlig del av våra vardagliga liv. Barns behov tar ideligen upp 

en stor del av föräldrars tankar och företagsledare anstränger sig, eller 

åtminstone bör de göra det, för att få förståelse för personalens behov 

(a.a., s. 152). Den syn som SDT har på de tre grundläggande 

psykologiska behov som de genom sin forskning identifierat är att ju 

mer en människa tillfredsställer dem, desto mer kommer den personen 

att känna att dennes handlande är självbestämt (Walsh 2011). De tre 

behoven måste tillfredsställas för att en individ ska må bra och växa som 

person. De beskrivs även som en nödvändighet för god hälsa (Deci & 

Ryan 2012b, s. 87). Till skillnad från tvåfaktorteorin som Herzberg 

utvecklade så menar man att om dessa behov blir tillfredsställda så 

utvecklas man som människa och når välbefinnande, om inte så tar man 

skada. Samma uppsättning faktorer kan således utmynna i såväl positiva 

som negativa konsekvenser. 
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2.2.2.1. Autonomi 

“When people are more autonomous, they exhibit greater engagement, 

vitality, and creativity in their life activities, relationship, and life 

projects.” (Deci & Ryan 2012b, s. 85).  

 

Autonomi, även kallat självständighet, är upplevelsen av att fritt kunna 

välja vilken aktivitet man vill ägna sig åt. Drivkraften till ens agerande 

ligger då i det egna intresset och värderingar (Deci & Ryan 2002, s. 8). 

Att vara autonom innebär att man utför de handlingar man frivilligt vill 

delta i och anser skall utföras. Denna strävan mot självständighet och 

integritet betraktas som hälsosam utveckling. Det är däremot inte sagt att 

det är förpassat till självständiga aktiviteter utan kan även ske i större 

grupper (Deci & Ryan 2012b, s. 85). Vid autonomt agerande upplever 

man större passion, kreativitet och vitalitet inom det område som 

handlingen sker, om det så är på arbetet, inom en relation eller projekt. 

 

Autonomi kan även användas som begrepp för att beskriva olika 

företeelser inom motivationsstudier. Framförallt som ett grundläggande 

psykologiskt behov. Det används även för att beskriva motivationens 

tillstånd och kvalitet eller för att orientera sig inom motivationen, då den 

kan baseras på flertalet olika sorters faktorer (Deci & Ryan 2012b, s. 

86). Det handlar således inte bara om att avgöra mängden motivation 

eller styrkan i den utan även dess kvalitet, vilket kan avgöras av dess 

känsligenhet och benägenhet att avta eller bibehållas.  

 

En studie som genomfördes vid en skola syftade till att undersöka 

skillnader mellan elever som tilldelades en lärare som uppmuntrade 

autonomt beteende, kontra en lärare som var mer kontrollerande i sin 

utbildningsstil. Resultatet visade att eleverna i den första gruppen i 

markant högre grad upplevde högre inre motivation, upplevd kompetens 
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och självkänsla jämfört med de övriga eleverna. Liknande fynd har 

gjorts vid studier som rört studenters uppfattning om lärarens 

utbildningsstil vad gäller kontrollerad utlärning kontra uppmuntran till 

autonomi (Niemiec & Ryan 2009, s. 135). Motivation som drivs av 

autonomi sätts alltså i motsats till att vara kontrollerad och inte ha eget 

handlingsutrymme inom SDT.  

 

Autonomi kan ofta förväxlas med självständighet i den bemärkelsen att 

man utför en handling på eget bevåg och inte på grund av att en annan 

person bad om det, men dessa två behöver inte nödvändigtvis vara 

motstridiga. Man kan utföra en syssla autonomt även under inflytande av 

en annan person. Att vara autonom betyder i sammanhangen som SDT 

presenterar att man själv ser handlingen som värd att utföras och gör den 

således av fri vilja trots att man blev tillsagd eller ombedd (Williams 

2002, s. 236).  

 

Att vara tilldelad frihet inom rimliga gränser är att vara erbjuden 

självständighet, personal uppfattar då att de är mindre styrda av sin chef. 

Eftersom personalen är mindre styrd av ledaren, erhålls en känsla av 

välbehag inom kunskapsområdet och den genomförda arbetsuppgiften. 

När en chef litar på sin personals kapacitet av att lösa problem, uppnås 

motivation på en högre nivå. Att åstadkomma de bästa villkor som går 

för ökad autonomi bland personalen är chefens uppgift. Människor är i 

behov av att uppleva att deras arbete är bra och viktigt, samt att de 

personligen har ansvar för följderna av det presterade arbetet (Bolman & 

Deal 2005, s. 472). 
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2.2.2.2. Kompetens 

Vad en individuell kompetens är finns det olika uppfattningar om. Det 

finns en teori som nämner olika dimensioner av kompetens, dessa delar 

innehåller psykomotoriska faktorer (fingerfärdighet), kognitiva faktorer 

(kapacitet att lösa problem), personlighetsfaktorer (självförtroende) och 

sociala faktorer (ledarskapsförmåga). En annan beskriver 

medarbetarkompetens i följande dimensioner: kunskap, färdighet, 

erfarenhet, värdering och kontakter (Wolvén 2000, s. 147-148). 

Kompetens i den bemärkelse som SDT använder sig av ordet handlar 

inte om färdighet eller kunskap utan snarare om känslan av upplevd 

självsäkerhet under handlingen (Deci & Ryan 2002, s. 7). Att prestera 

något med självkänsla menas att en person känner välbehag av att denne 

behärskar något, och feedback blir här ett verktyg som kan användas för 

att påverka en persons känsla av kompetens (Walsh 2011). Inom företag 

kan man mena att det till huvudsak består av medarbetarnas 

sammanlagda kompetens (Wolvén 2000, s. 144). 

 

När det gäller behovet av kompetens handlar det till stor del om att möta 

utmaningar som passar ens nuvarande kunskaper och färdigheter, så att 

man upplever utvecklingsmöjligheter (Baard 2002, s. 264). Vid en 

arbetssituation betyder det inte att man kontinuerligt behöver nya och 

spännande utmaningar, en stor del av ens arbete kan ske rutinmässigt. 

Det handlar om att behovet att få erfara utveckling (Ibid.). En individs 

upplevda kompetens är även kopplat till inre eller yttre motivation. Det 

är visat genom forskning att barn och ungdomars tilltro till sin kapacitet 

i stor utsträckning påverkar resultatet av aktiviteten. Den som tror på sig 

själv presterar bättre än den som inte gör det (Wigfield et al. 2012, s. 

464). Kompetens i bemärkelsen som behov är en kombination av att få 

utvecklas och uppleva självförtroende. Hur utvecklingen ser ut är sedan 

individuellt.  
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2.2.2.3. Släktskap 

Släktskap är när uppfattningen om en gemensam upplevelse finns och att 

man är delaktig i en välkomnande atmosfär (Walsh 2010). Man har som 

individ behovet av att känna sig delaktig och uppleva samhörighet med 

andra människor (Deci & Ryan 2012b, s. 87). Detta behov behandlar 

alltså människans önskan om att uppleva gemenskap och känslan av att 

tillhöra en grupp av människor. 

 

Sammanlänkat med detta behov ingår möjligheten att få bry sig om 

andra människor, och att i samma utsträckning få bli omhändertagen 

(Deci & Ryan 2002, s. 7). Det är således ett djupare plan av gemenskap 

som avses. Det handlar inte om tillhörighet som beror på förväntan av en 

särskild utgång, ett mål som ska uppnås eller för att uppnå en formell 

status, utan behandlar den psykologiska aspekten av känslan av 

tillhörighet med andra (Ibid.). Vid en första anblick ger inte detta ett 

konkret intryck av att vara ett behov som kan bidra till ökad inre 

motivation, men det finns studier som visar att så är fallet (Deci & Ryan 

2002, s. 8).  

 

Trots att släktskap vid en första anblick ter sig vara ett behov som går i 

motsats till autonomi är de kompatibla tillsammans (Kagitcibasi 2005, s. 

403). Det har visats i studier inom SDT, och även annan nyligen 

publicerad forskning, att individer kan uppleva både autonomi och 

kompetens i hög grad samtidigt och att de således kan enas (a.a., s. 404). 

Det har även visats att släktskap i termen som psykologiskt behov är 

betydande faktor mellan barn och deras föräldrar gällande barnens 

akademiska framgångar (Pomerants, Cheung & Qin 2012, s. 339). Hos 

barn ses detta behov vara tillfredsställt när de känner sig trygga och 

säkra hos sina närmaste samt upplever känslan av att vara värdefull 
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(Ibid.). Uppfylls detta i tidiga år mellan barn och föräldrar anses det vara 

mer troligt att detta behov även kan tillfredsställas senare i livet (Ibid.).  
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3. Metod 
 

 

I detta stycke om metod avser vi att beskriva hur arbetet är genomfört. 

Vi vill guida er läsare om metodval och det tillvägagångssätt vi använt 

för att uppnå vårt slutresultat. Vi kommer att beskriva 

litteraturforskningen, datainsamlingen samt insamlingen och analysen av 

det empiriska materialet. 

 

3.1. Val av metod  

 

Eftersom vi har för avsikt att ta reda på om något behov är mer 

framträdande än de övriga, har vi i denna uppsats valt att göra en 

kvantitativ studie med ett deduktivt angreppssätt. Att använda en 

kvantitativ metod går ut på att samla in data i sifferform, genom 

exempelvis en enkätundersökning. De siffror som samlats in kan 

användas i grafer, tabeller eller diagram, vilket möjliggör en analys av 

informationen genom variation, samband och genomsnittsmått (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul 2011, s. 87). En deduktiv studie utgår ifrån ett 

teoretiskt resonemang och kopplas sedan till empirin (a.a., s. 85).  

Med kvalitativ forskning, exempelvis genom intervjuer, är det möjligt att 

betrakta ur en annan individs perspektiv. Den som blir intervjuad får 

möjlighet att förklara och sätta ord på sitt resonemang (Bryman 1997, s. 

77). Att samla in och undersöka information grundat på andras 

erfarenheter är ofta en dyr och lång insats (Eriksson & Wiedersheim-

Paul 2011, s. 85).  
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Genom att använda enkäter har ett antal respondenter gjort det möjligt 

för oss att dra slutsatser och ge indikationer av situationen. Det finns 

även risker med kvantitativa studier och enkäter. Exempelvis kan det 

förekomma fall där respondenten tolkat en fråga felaktigt. Den 

deduktiva ansatsen har utförts genom att sammanställa teori och sedan 

koppla det empiriskt insamlade materialet till denna.  

 

3.2. Litteraturstudie 

 

En litteraturstudie genomförs genom att sammanställa tidigare 

dokumenterat och publicerat material, vilket gör arbetet mer 

lättöverskådligt (a.a., s. 19-20). Insamlingen av information är i 

huvudsak gjord i olika databaser med sökord som: Self-Determination 

Theory, needs, motivation och behov. Utifrån artiklar har fler nyckelord 

dykt upp som fått oss att söka vidare och vidga vårt sökområde. Vi har 

även läst en hel del av det material som publicerats i motivationsteorins 

namn. Artiklar inom ämnet publiceras till stor del på organisationen 

Self-Determination Theory:s hemsida (selfdeterminationtheory.org) och 

litteratur har antingen studerats i sin helhet i fysisk form eller digitalt.  

 

3.3. Urval 

 

Initialt var tanken att studera en verksamhet med ca 150 anställda 

närmare och göra analys enbart av denna. När denna plan inte blev 

genomförbar valdes att istället göra analysen med hjälp av flera 

verksamheter. Vi kommer att hantera de olika företagen var och en för 

sig, och även göra jämförelser dem emellan. Vi valde att undersöka olika 

http://www.selfdeterminationtheory.org/
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sorters verksamheter för att få en bredd att studera. Bland annat har vi en 

sjukhusavdelning, en bilprovning, anställda inom hemtjänsten samt 

företag som tillhandahåller ekonomitjänster. Närmare presentation av 

verksamheterna kommer inte att ske då vi lovat dem anonymitet.  

 

Med tanke på urvalets storlek som helhet och framförallt eftersom denna 

består av flera grupper så kan vi inte dra några generella slutsatser 

utifrån denna studie, vi kan däremot ge goda indikationer. Vi hade i 

detta skede kunnat använda oss av slumpmässigt urval och på så sätt dra 

mer generaliserande slutsatser, men då vi noterade intresset bland 

verksamheterna gällande att få delta i undersökningen upplevdes detta 

alternativ som ett intressant tillvägagångssätt.  

 

3.4. Datainsamling 

 

Det finns två olika sätt att samla in information, nämligen genom 

primär- och sekundärdata. Primärdata är den information vi själva 

samlar in, sekundärdata är redan publicerade uppgifter exempelvis en 

artikel (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011, s. 88). Vi har i denna studie 

använt oss av både primärdata och sekundärdata för att få bredare 

kunskap inom problemområdet. Primärdata samlas in genom att skicka 

ut enkäter till de deltagande företagen. Den informationen används 

senare i vår empiri och analysdel. Sekundärdata om motivation och 

behov är det som vår teoridel består av, den är baserad på artiklar och 

litteratur inom ämnet. Vi har använt oss av flertalet vetenskapliga 

artiklar, vilka är granskade vid publicering och trovärdigheten i dessa 

torde bedömas som hög. 
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För att få så tillförlitlig datainsamling som möjligt kan sista steget vara 

att utföra en pilotstudie. I den avslöjas tänkbara förbättringar som kan 

behöva utföras (Yin 2007, s. 105). I pilotstudien tog vi hjälp av våra 

familjer för att undersöka hur de tolkade frågorna i enkäten. Enkäten är i 

original på engelska och hämtad från organisationen Self-Determination 

Theory. Den har här översatts till svenska av oss och intentionen har 

varit att behålla den så lik originalet som möjligt och att frågorna skulle 

bibehålla dess karaktär och syfte. Vi konsulterade en universitetslektor 

som forskar inom SDT och blev då inspirerade till detta 

tillvägagångssätt.  

 

3.4.1. Enkät 

Vi har arbetat utifrån en sedan tidigare utformad enkät inom vald teori 

(SDT), och säkerställer därmed den teoretiska förankringen redan i 

planeringsskedet. Eftersom detta mätinstrument är hämtad och utformad 

av SDT:s organisation sker undersökningen i enlighet med 

traditionsenlig forskning. Vi har tagit del av tidigare studier som 

genomförts med hjälp av denna enkät men vi har inte noterat någon 

studie liknande denna. Varje fråga gav en skala mellan 1-7 där man 

instämmer helt eller inte alls till frågan eller påståendet. Därmed blir 

svaren kvantifierade och möjliga att analysera statistiskt.  

 

Enligt Yin (2012 s. 82) är flexibilitet och anpassningsförmåga bra 

egenskaper hos forskare. Dessa egenskaper fick vi användning för vid 

översättningen av enkäten, men framförallt gällande hur vi skulle 

använda den då vårt urval ändrades. Både den svenska version som här 

använts och det engelska originalet bifogas i kapitel 8. Appendix.  Vårt 

mål var att erhålla hög svarsfrekvens, totalt har 88 stycken medarbetare 

deltagit i undersökningen och 87 enkätsvar har inkommit.  
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3.5. Analysmetod 

 

En korrelationsanalys används i statistiska analyser för att söka efter 

samband mellan olika variabler (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011, s. 

125). Korrelationen kan anta värden mellan -1 och 1. Ju närmare de yttre 

gränserna av intervallet som värdet antar, desto starkare linjärt samband 

finns det mellan variablerna. Detta blir svagare ju närmare noll det 

kommer, och ett värde på 0 innebär att linjärt samband helt saknas 

(Pallant 2010, s. 128). Positiva värden anger ett positivt samband, det 

vill säga att ökar den ena variabeln ökar även den andre. Ett negativt 

samband innebär att vid ökandet av en variabel sjunker istället den 

andre. Att faktorer inte är korrelerade betyder med andra ord att det inte 

kan hittas något samband mellan dem, det syns inga tendenser till att de 

rör sig i samklang (Ibid.).  

 

När man utför korrelationsanalys talar man även om signifikansnivå. 

Dessa brukar vara 95 % och 99 % (eller så som de uttrycks i statistiska 

sammanhang; 0,05 och 0,01). Signifikansnivån anger med vilken 

säkerhet man kan säkerställa korrelationen som identifierats och dess 

styrka (a.a., s. 135). Något som här är viktigt att poängtera är det faktum 

att korrelation mellan variabler inte skall förknippas med, eller misstas 

för, att ett kausaliskt samband finns (Bryman 1995, s. 43). Med detta 

menas att även om korrelationsanalysen visar ett starkt samband mellan 

två variabler så innebär det inte att den ena variabeln ökar på grund av 

att den andre ökar, utan endast det faktum att den gör det. 

 

Korrelationsanalys har utförts för att säkerställa mellan vilka faktorer 

som samband kan identifieras. De frågor som markeras som signifikant 

korrelerade innebär att det finns en samsyn mellan de tillfrågade och blir 

således extra intressanta att studera vidare. Studier av det här slaget, som 



34 

omfattar SDT, tenderar att analyseras med hjälp av faktoranalys. Då 

denna studie har ett urval som inte kan komma att beskådas som en 

homogen grupp kommer detta att analyseras i mindre delgrupper, och då 

lämpar sig inte detta.  

 

3.6. Reliabilitet och validitet 

 

Innebörden av reliabilitet är att en annan forskare skall vid samma 

genomförande av undersökningen få fram ett identiskt resultat. För att 

avvikelserna i undersökningen skall bli så få som möjligt vill man 

säkerhetsställa tillvägagångssättet, vilket kräver en god dokumentation 

av genomförd datainsamling (Yin 2007, s. 59). Begreppsvaliditet 

innebär att flera källor används för att fastställa det som är relevant i 

sammanhanget (a.a., s. 54). För att underlätta för framtida forskare har vi 

ämnat göra en så god dokumentation som möjligt. Värt att notera i detta 

fall är att vi inte använt slumpmässigt urval, utan istället ett fåtal 

verksamheter som granskas och även jämförs sinsemellan. Validitet i 

forskningsarbetet syftar till att man mäter det som avses med hjälp av 

valt mätinstrument (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011, s. 60), i detta 

fall de tre psykologiska behoven. I detta fall har vi använt oss av en 

enkät och vi anser denna vara ett tillförlitligt mätinstrument inom det 

valda området. Detta har förklarats närmare i kapitlet 3.4.1. Enkät.  

 

För att ta reda på om “intern 

konsistens”, alltså den sammanlagda 

korrelationen på alla frågor i 

undersökningen, används Cronbach’s 

Alpha som ett verktyg. Värdet kan 

antas mellan intervallet 0 och 1, där ett 
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resultat över 0,7 är godtagbart (Tavakol & Dennick 2011, s. 54). Det 

mått som vi fått fram i testet är 0, 846 vilket anses bra.  

 

Keyser-Meyer-Olkin (KMO) är ett mått på hur tillförlitlig en datamängd 

är, och värden högre än 0,6 bedöms vara en acceptabel nivå (Pallant 

2007, s. 181). I vår 

undersökning har vi ett 

värde på 0,769 vilket gör 

det möjligt för oss att 

statistiskt analysera vårt 

empiriska material. 

 

3.6.1. Tillförlitlighet och bortfall 

Det är acceptabelt att i enkätundersökningar ligga på en svarsfrekvens 

mellan 50 % och 75 %. Svar inom denna ram räcker för att ge ett resultat 

med god tillförlitlighet (Trost 2012, s. 147). I denna undersökning som 

tidigare nämnts 88 personer blivit tillfrågade att delta och 87 svar 

registrerats. Studien har således ett bortfall på endast 1,14 % vilket med 

stor marginal anses vara godtyckligt och ingen bortfallsanalys behöver 

genomföras.  

 

 

3.7. Metodkritik 

 

För studier inom Self-Determination Theory används enligt tradition 

enkäter liknande den vi tillämpat. Denna är en flervalsenkät med 7 

alternativ som sträcker sig från “instämmer inte” till “instämmer helt och 

hållet” gällande ett antal påståenden. Ett alternativ hade kunnat vara att 
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besöka verksamheterna och genom delvis strukturerade intervjuer med 

medarbetarna få en bild av i vilken grad som de tre behoven är 

tillfredsställda. Detta hade varit inte bara mycket tidsomfattande utan 

även svårt av praktiska skäl, dessutom hade det frångått det traditionella 

tillvägagångssättet inom denna teori.   
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4. Insamlad empiri 
 

 

Den empiriska grunden i denna undersökning är de samlade svaren från 

enkäten. I detta kapitel vill vi ge en resultatredovisning av 

undersökningen. 

 

4.1. Presentation av uppläggning 

 

Totalt innehöll enkäten 21 stycken frågor. Var och en av frågorna var 

kategoriserade och tillhörde någon av kategorierna autonomi, släktskap 

eller kompetens, som har presenterats närmare i kapitel 2.2.2. De 

psykologiska behoven. Nedan följer en korrelationsanalys av resultaten, 

denna sker företagsvis och vardera behov vart och ett för sig.  

 

4.2. Resultatredovisning  

 

De fyra undersökta verksamheterna kommer inte att behandlas som en 

homogen grupp utan var för sig. Korrelationsanalysen är genomförd 

mellan de frågor som befinner sig inom samma kategori, då de 

kategoriserats enligt de tre grundläggande psykologiska behoven. 

Analyserna är gjorda i statistikprogrammet SPSS och vid dessa så 

markeras de faktorer som korrelerar med varandra på 

signifikansnivåerna 0,05 och 0,01 med asterixer. En asterix påvisar ett 

samband på signifikansnivån 0,05 och två asterixer innebär ett samband 

på 0,01, vilket kan liknas vid den ”felrisk” som resultatet ger. Därmed 
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innebär 0,01 en felrisk på 1 % och torde således kunna granskas som ett 

tämligen säkert resultat.  

 

Att två faktorer korrelerar innebär att det finns ett linjärt samband mellan 

svaren som registrerats för de bägge frågorna. Är sambandet positivt så 

innebär det att ökar svaren på en fråga (som är numrerad från 1-7 enligt 

beskrivning i kapitel 3.4.1. Enkät) så ökar även svarsvärdet på frågan 

som den korrelerar med. Om sambandet är negativt innebär det att om 

ena frågan ökar så minskar den korrelerade frågan. I denna 

korrelationsanalys har vi endast identifierat positiva samband. Det fanns 

även delar av analysen som gav så pass många träffar med starka 

samband att vi valde att endast fokusera på de korrelationer som var på 

den högsta signifikansnivån, nämligen 0,01. Dessa korrelationer har 

märkts ut med olika färger i tabellerna som följer. Vardera behov har 

tilldelats en egen färg och ju mörkare nyansen är, desto högre var 

sambandet mellan frågornas svar. De mörkare nyanserna motsvarar 

korrelationer mellan 0,7-1,0 vilket är bland de starkaste sambanden som 

kan hittas. En korrelation med värde 1 är en perfekt korrelation vilket 

innebär att de bägge frågorna i vald urvalsgrupp rör sig i perfekt 

harmoni med varandra. Detta har förklarats närmare i kapitel 3.5. 

Analysmetod. 

 

Korrelationens styrka: 

r = 0.1 till 0.29 svagt samband 

r = 0.3 till 0.49 medelstarkt samband 

r = 0.5 till 1.0 starkt samband 

 

Detta “r” står för korrelationskoefficienten som här även benämns som 

Pearson’s R, vilket är den metod med vilken vi genomfört 

korrelationsanalysen. I nedanstående tabeller läses denna ut på den 
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översta raden som är uppmärkt “Pearson Correlation” och det är således 

där man kan utläsa huruvida det finns ett linjärt samband mellan de 

frågor som rutan avser, och hur starkt det sambandet i så fall är. 

 

Inom samma kategori kan urskiljas frågor som uppfattas som liknande, 

och man kan då fråga sig hur dessa resultat skiljer från varandra. Det 

som vi här studerar är hur frågornas svarsalternativ tenderar att röra sig i 

samklang med varandra. Om liknande frågor inte rör sig simultant 

innebär detta att det inom den undersökta gruppen inte finns en 

gemensam uppfattning om tolkningen av frågorna.  

4.2.1. Autonomi 

Kategorin autonomi motsvarade i enkäten 7 av de 21 frågorna. Dessa 

presenteras nedan innan resultatredovisningen av korrelationsanalysen 

tar vid. En del av svaren skulle innan analys konverteras, det vill säga ett 

lågt värde skulle omvändas till ett högt så att samstämmighet råder 

mellan alla frågor. Höga värden är således positiva (i den bemärkelsen 

att svaret är av positiv karaktär, exempelvis jag känner mig inte pressad 

på jobbet) och låga värden negativt (exempelvis jag känner mig pressad 

på jobbet). Därför kan det antas att om en fråga låter negativt utformad 

så har svaren konverteras. Vidare kan detta studeras närmare i kapitel 

8.2. Enkäten i orginalversion.  

 

Frågor tillhörande autonomi: 

Fråga 1: Jag känner att jag kan komma med förslag gällande hur mitt 

arbete ska utföras.  

Fråga 5: Jag känner mig pressad på jobbet.  

Fråga 8: Jag kan fritt uttrycka mina åsikter och idéer på mitt arbete.  

Fråga 11: När jag är på jobbet är jag tvungen att göra som jag blir 

tillsagd.   
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Fråga 13: På min arbetsplats tar man hänsyn till mina känslor.  

Fråga 17: Jag känner att jag för det mesta kan vara mig själv på jobbet.  

Fråga 20: Det finns inte mycket utrymme för mig att bestämma själv hur 

jag ska utföra mitt arbete.  

 

Här är fokus på autonomi i bemärkelsen som ett av de grundläggande 

psykologiska behov som SDT identifierat, i vilken grad man upplever 

sig själv ha kontroll över sin situation. Det handlar inte om att själv 

bestämma, utan snarare upplevelsen av inflytande och huruvida man 

själv instämmer i aktiviteten. Motsatsen till autonomi inom SDT 

beskrivs som kontroll vilket berör just detta, i vilken grad man upplever 

att ens handlingar kontrolleras av andra.  

 

 
Det som kan utläsas i denna bild från Företag 1 är att det allra starkaste 

sambandet mellan fråga 1 och fråga 8. Här råder således så pass stor 

samsyn mellan de tillfrågade medarbetarna i verksamheten att de bägge 

frågorna har resulterat i svar som i hög grad följer varandra, ökar den 

ena så ökar även den andre. Detta innebär inte att svarsalternativen är av 

högt värde, utan mäter endast det linjära sambandet mellan dem.  
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Utöver denna punkt finns ytterligare tre träffar i korrelationsanalysen 

som visar på ett linjärt samband mellan de registrerade svaren för dessa 

frågor. Vi kan av dessa utläsa att det i denna verksamhet finns ett antal 

punkter där det råder samsyn mellan medarbetarna gällande autonomi 

och den upplevda situationen på arbetsplatsen. Detta betyder inte att de 

svarande har svarat likadant eller ens gett höga svarsalternativ (som 

tidigare nämnts är de graderade från 1-7 och man märker ut i vilken 

utsträckning man instämmer med påståendena).  

 

Intressant att notera är här att det utöver dessa fyra korrelationer inte 

finns några punkter med svag korrelation. Frågorna verkar alltså ha ett 

starkt samband eller inget alls.  

 

 
Ser man här på nästa företag så ser vi att på den högre signifikansnivån 

finns inga träffar över huvud taget. I de gråmarkerade rutorna syns ett 

samband på ett par punkter på signifikansnivån 0,05 (mellan fråga 5 och 

11, 5 och 20, 8 och 17 samt 11 och 17). Viss samsyn finns således inom 

verksamheten rörande autonomi men sambandet mellan dessa frågor är 

inte lika starkt utan befinner sig inom intervallet som kan förklaras som 

medelstarkt (r = 0.3 till 0.49 medelstarkt samband). Redan här ses alltså 
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distinkta skillnader mellan olika verksamheter för samma undersökta 

behov.  

 

 
 

Intressant att notera för Företag 3 är att på signifikansnivån 0,01 endast 

finns ett korrelerat samband mellan frågor. Det går dock även att urskilja 

ytterligare två samband i den gråmarkerade texten på nivån 0,05. Den 

här verksamheten visar således ett par punkter där medarbetarna har 

samsyn gällande autonomi, då detta illustreras genom att 

svarsalternativen korrelerar med varandra. Generellt verkar det inte 

heller på denna arbetsplats vara ett område där detta behov genomsyras 

av en samklang bland medarbetarna.  
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Slutligen vid det fjärde och sista företaget kan vi återigen notera att vi 

har en verksamhet helt utan träffar med starkt linjärt samband mellan 

frågorna inom kategorin autonomi. Tre samband kan ses med en asterix 

(signifikansnivå 0,05) med medelstarkt samband (mellan frågorna 1 och 

13, 8 och 13 samt 8 och 17). Några starka korrelationer identifieras alltså 

inte och överlag finns i denna verksamhet ingen samsyn mellan de 

frågor som rör autonomi.  

 

4.2.2. Kompetens 

Området kompetens omfattade 6 stycken av enkätens frågor. Precis som 

föregående delkapitel presenterade så konverterades här ett urval av 

frågornas registrerade svar. Detta för att alla höga värden betraktas 

positivt i bemärkelsen att den upplevda kompetensen på arbetsplatsen är 

positiv vid högt svar. Upplevs frågan som negativ kan man således utgå 

från att svaren har inverteras, detaljer kring vilka frågor det gäller exakt 

finns bifogat i kapitel 8.2. Enkäten i orginalversion. Värt att notera här 

att kompetens som psykologiskt behov enligt SDT inte handlar om hur 
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mycket man kan eller vad man kan utföra. Detta omfattar istället den 

upplevda kompetensen.  

 

Frågor tillhörande kompetens:  

Fråga 3: Jag känner mig inte särskilt kompetent när jag är på jobbet. 

Fråga 4: På mitt arbete får jag höra att jag är bra på det jag gör. 

Fråga 10: Jag har fått lära mig intressanta saker på mitt arbete. 

Fråga 12: För det mesta känner jag tillfredsställelse av att ha presterat 

något på mitt arbete. 

Fråga 14: På mitt arbete får jag inte stor chans att visa vad jag är kapabel 

till. 

Fråga 19: På jobbet känner jag mig sällan duktig. 

 

 
I Företag 1 finns det starkaste sambandet mellan fråga 4 och 19. Denna 

fråga har dubbla asterixer (hög signifikansnivå) och sambandet är starkt, 

även om det inte är på den övre skalan och detta har illustrerats med en 

ljusare nyans av färgmarkeringen. På den lägre signifikansnivån syns 

ytterligare två samband. Totalt sett finns således inte många träffar i 

Företag 1 gällande medarbetarnas upplevda kompetens, däremot är det 

ändå intressant att av de tre totala träffarna så inträffar samtliga antingen 
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med fråga 4 (På mitt arbete får jag höra att jag är bra på det jag gör) eller 

fråga 19 (På jobbet känner jag mig sällan duktig).  

 

 
Starkast samband i Företag 2 finns mellan fråga 4 och 10 tätt följt av 

korrelationen mellan fråga 4 och 19. Dubbla asterixer visar här att 

signifikansnivån på dessa korrelationer är starkt och den mörkare visar 

att sambandet är särskilt starkt (över 0,7). Även på detta företag finns 

således ett starkt samband mellan 4 och 19, och överlag var dessa de 

frågor som hade flest korrelationer (fråga 4 korrelerade med tre andra 

frågor och fråga 19 med totalt två stycken).  
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Inget starkt samband har i Företag 3 identifierats mellan någon av 

frågorna som rör kompetens. Läser man av siffrorna (Pearsons 

Correlation) kan man hitta ett flertal mellanstarka samband, men 

däremot finns inte en enda punkt med så pass stark signifikansnivå att 

det kan antas stämma att korrelation förekommer och att linjärt samband 

finns. Dessa är således “icke träffar” och det ger en korrekt bild av 

verksamheten gällande detta område att tabellen är utan markeringar.  

 

 
I Företag 4 finns endast ett starkt samband vilket är mellan fråga 3 och 

12, där det även finns dubbla asterixer (signifikansnivån är på 0,01). Det 

linjära sambandet är även starkt, men väldigt långt ner på skalan då 

värdet är väldigt nära 0,5. Utöver denna träff finns ytterligare ett par 

punkter som visar på ett linjärt samband mellan frågorna, fyra till för att 

vara exakt, vilket sett till antalet frågor ändå kan anses vara ganska 

många träffar. Däremot är det dock så att dessa punkter som visar på 

korrelation som sagt inte har starkt linjärt samband utan hamnar i 

spannet för medelstarkt och signifikansnivån är överlag lägre. 
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4.2.3. Släktskap  

De resterande åtta frågorna i enkäten tillhör gruppen släktskap. Precis 

som tidigare delkapitel har behandlat, har även här frågor inverterats 

innan analys. Detta har vi presenterat mer utförligt under 4.2.1 

Autonomi. Då släktskap har fler frågor som analyseras tillsammans blir 

således tabellerna större till utseendet. 

 

Frågor tillhörande släktskap är de som följer här nedan: 

2. Jag gillar verkligen mina arbetskamrater 

6. Jag kommer överens med mina arbetskamrater 

7. Jag håller mig mycket för mig själv när jag är på jobbet 

9. Jag anser att mina arbetskamrater är mina vänner 

15. Mina arbetskamrater bryr sig om mig 

16. Det är inte många på mitt arbete som jag anser mig stå nära 

18. Mina arbetskamrater verkar inte gilla mig speciellt mycket 

21. Mina arbetskamrater är vänliga mot mig 

 

 

 



48 

I Företag 1 finns flera starka samband mellan frågorna gällande 

släktskap, vilket tydligt kan utläsas av denna bild. Starkast är detta 

mellan frågorna 2 och 6, 2 och 18, 2 och 21 samt 6 och 18. 

Signifikansnivån för dessa korrelationer är hög och de som markeras av 

den mörkare nyansen är även sambandet särskilt starkt, det vill säga över 

0,7. De fyra ljusare träffarna indikerar att det även finns flertalet 

korrelationer med starkt linjärt samband(över 0,5) mellan frågorna med 

lika hög signifikansnivå. Hade även de träffar med något svagare 

signifikansnivå markerats ut hade ytterligare fyra träffar visualiserats.  

 

Totalen för företaget indikerar således att detta är ett behov där samsyn 

mellan medarbetarna råder i hög utsträckning. Det är även intressant att 

se att hela fyra av träffarna involverar fråga 2 (Jag gillar verkligen mina 

arbetskamrater) och tre samband involverar fråga 18 (Mina 

arbetskamrater verkar inte gilla mig speciellt mycket). 

 

 
Det finns i Företag 2 tre stycken korrelationer på nivån med ett starkt 

samband och hög signifikansnivå. De frågor som detta gäller är mellan 

frågorna 9 och 15, 15 och 16 samt mellan 18 och 21. Här visas alltså 
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långt ifrån lika många korrelationer som föregående företag, även om vi 

kan urskilja ett antal träffar med en asterix (signifikansnivå 0,05) med 

medelstarkt linjärt samband.  

 

 
Även i Företag 3 finns korrelationer med ett högt linjärt samband som 

markerats i tabellen. Dessa är mellan frågorna 2 och 9, 2 och 16 samt 9 

och 21. Signifikansnivån på dessa träffar är således hög, och det är 

intressant att notera att två av dessa är involverade med fråga 2 (Jag 

gillar verkligen mina arbetskamrater). 
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Företag 4 är det företag som har flest starka samband inom släktskap, 

och även flest träffar på något av företagen sett över alla tre behoven. 

Detta ger verkligen ett crescendo på denna korrelationsanalys. De 

starkaste träffarna (ett linjärt samband mellan 0,7 och 1,0) finns mellan 

frågorna 6 och 7, 6 och 21 samt mellan fråga 15 och 21.  

Signifikansnivån på alla de färgmarkerade korrelationerna är hög 

(dubbel asterix = 0,01 sig.) och ser man i de gråmarkerade rutorna finns 

även ett flertal träffar med den lägre graden av signifikansnivå. Här var 

det således få frågor som inte korrelerade med varandra och samsynen i 

verksamheten inom detta område får anses vara stor.  
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5. Analys, resultat & tolkning 
 

 

“/.../ people are innately curious, interested creatures who possess a 

natural love of learning and who desire to internalize the knowledge, 

customs, and values that surround them“ (Niemiec & Ryan 2009, s. 

133).  

 

I kapitlet som följer kopplas empirin till teorin och en beskrivning av 

vad vi kommit fram till i denna studie sker.  De fyra företagen delas in 

var för sig istället för att gå igenom behoven en och en. Detta för att 

åstadkomma en välarbetad analys för företagen, där helheten i 

verksamheten kan lyftas fram och förtydliga vilka områden som påvisar 

samsyn mellan medarbetarna. Vilka svarsalternativ som fått högst 

respektive lägst registrerade värden är inte av relevans för 

undersökningen. Målet är att istället få förståelse för respektive 

verksamhet om vilket eller vilka områden personalens syn tenderar att 

korrelera med varandra, och därmed påvisa ett samband. Man kan 

således anta att medarbetarna lagt liknande värdering i frågorna och 

därmed blir det ett område som är värt för verksamheten att se närmare 

på. Denna information kan de även nyttja i samband med åtgärder och 

aktiviteter för medarbetarna.  
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5.1. Företag 1 

 

Nedan bifogas tabellerna från empirin över de tre behoven för företag 1. 

Dessa minitabeller är tänkta att vara ett visuellt hjälpmedel för läsaren, 

då de används som stöd för presentation av slutsatserna.  

 

Som vi kan utläsa i dessa bilder, 

och som konstaterats i föregående 

kapitel, är att frågorna som rört 

autonomi och släktskap är de som 

fått flest träffar i 

korrelationsanalysen. Då 

kompetens är det område med i 

särklass lägst antal träffar kan 

detta område uteslutas som det 

område som driver medarbetarna i 

denna verksamhet mest. 

 

Släktskap har inte bara gett flest 

antal träffar utan har även många 

träffar med hög signifikansnivå 

och det starkaste linjära 

sambandet mellan frågorna. Detta 

innebär att det i hög utsträckning 

råder samstämmighet i uppfattningen hos medarbetarna kring dessa 

frågor, hur de hänger samman och påverkas unisont med varandra. Det 

här innebär för verksamhetens ledare att detta är ett tänkbart instrument 

för dem att nyttja för att öka motivationen hos de anställda. 

Tillfredsställer de medarbetarnas behov av samhörighet och gemenskap 

på arbetsplatsen kan de uppnå en högre motivation. Detta avser då vad 
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som klassificeras som inre motivation, vilket enligt SDT är den variant 

som är starkare än den motivation som baseras på yttre faktorer. Den är 

dessutom mer hållbar då den inte vid förändrade förhållanden avtar i 

samma takt som yttre motivation.  

  

5.2. Företag 2 

Företag 2 har sammanställts på samma sätt som Företag 1.  Tabellerna 

från föregående kapitel har bifogats i miniatyr för att lättare visa på 

skillnaderna mellan behoven och de resultat vi fått från 

korrelationsanalysen.  Vi kommer att tillämpa detta tillvägagångssätt 

genom hela analysen.  

 

Till att börja med så ser vi i 

denna verksamhet att ingen 

samsyn råder gällande behovet 

autonomi.  Inte en enda träffsäker 

punkt kunde på detta område 

identifieras. Då medarbetarna inte 

ger intryck av en gemensam syn 

på autonomi är det således inte 

det område där verksamheten bör 

fokusera sina insatser för att öka 

motivationen bland 

medarbetarna.  

 

Går vi istället vidare till kompetens ser vi här att det finns två träffar 

varav en är av hög signifikansnivå och med starkt linjärt samband. 

Under släktskap finns tre träffar, vilket är flest antal korrelationer med 
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stark signifikansnivå men ingen 

av dessa har lika starkt samband 

som den mörklila markeringen i 

tabellen för kompetens. 

 

Om vi återgår till den korrelation 

som ensam stod ut för detta företag med starkt linjärt samband och med 

hög signifikansnivå var mellan fråga 4 (På mitt arbete får jag höra att jag 

är bra på det jag gör) och fråga 10 (Jag har fått lära mig intressanta saker 

på mitt arbete) som rörde upplevd kompetens på arbetsplatsen. Om man 

skulle våga sig på att ge rekommendationer till denna verksamhet skulle 

det vara möjligt att den skulle kretsa kring området upplevd kompetens 

hos medarbetarna och den mån det går kring frågorna 4 och 10. Man 

skulle givetvis även kunna rikta insatser för att öka tillfredsställelsen av 

behovet av gemenskap och samhörighet, då detta område utöver 

träffarna med hög signifikansnivå även hade ett par punkter på nivån 

0,05 och vi kan anta att det finns viss samsyn inom detta område. 

  

5.3. Företag 3 

 

Ser man till resultatet för företag 3 är det mest intressanta att det överlag 

var få träffar i korrelationsanalysen. Genomgående verkar det vara en 

grupp medarbetare där det i låg utsträckning råder samsyn mellan dessa 

frågor. Det väcker en del frågor ur ren nyfikenhet gällande 

homogeniteten inom gruppen i allmänhet och huruvida de arbetat 

tillsammans länge eller inte och därmed formats efter varandra.   
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Det flesta antalet träffar i 

korrelationsanalysen kan ses i 

tabellen för släktskap, där tre 

träffar har markerats. Frågan är 

om detta är tillräckligt för att ge 

indikationer till verksamheten 

gällande detta. Signifikansnivån 

för dessa tre är förvisso hög och 

det linjära sambandet starkt, men 

som den ljusa nyansen förmedlar 

så är det på den lägre skalan för 

att ändå anses vara starkt (det vill 

säga relativt nära 0,5). Står 

verksamhetsansvariga däremot 

rådvilla kring vart de ska rikta 

sina insatser och aktiviteter för 

personalen med mål att uppnå en 

högre motivation är detta givetvis 

ändå en ingång. Kanske bör de även undersöka faktorer som kan beröra 

fråga 2 (Jag gillar verkligen mina arbetskamrater) och 9 (Jag anser att 

mina arbetskamrater är mina vänner) samt 16 (Det är inte många på mitt 

arbete som jag anser mig stå nära), då dessa frågor ger två korrelationer 

med hög signifikansnivå.  En korrelation med en signifikansnivå på 0,05 

sker även mellan fråga 15 och 16, vilket ytterligare sätter dessa frågor i 

fokus.  
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5.4. Företag 4 

 

I Företag 4 har vi liksom i Företag 1 flest starka träffar inom behovet 

släktskap vilket syns med tydlighet i sista tabellen.  

 

Går vi från början så kan vi 

snabbt urskilja autonomi som ett 

behov där låg, för att inte säga 

ingen, samstämmighet råder 

mellan medarbetarna. Det finns 

ett par träffar där korrelation 

finns på signifikansnivån 0,05 

men överlag i denna verksamhet 

så är detta ingen information som 

kan anses vara värd att bygga 

vidare på. Även upplevd 

kompetens hade extremt fåtal 

korrelationer och anses för denna 

verksamhet vara ett område som 

inte har en övergripande samsyn 

mellan medarbetarna. 

Avslutningsvis visar den sista 

tabellen en mosaik av 

korrelationer. Det faktum att samtliga blå rutor visar på ett starkt linjärt 

samband mellan frågorna, och att dessa har stark signifikansnivå, visar 

att det beträffande släktskap som psykologiskt behov råder en 

övergripande samsyn mellan medarbetarna. Släktskap benämns även 

med de mer vardagliga orden samhörighet och gemenskap som bättre 

beskriver vad det behovet innebär, utan tvekan är detta det område där 
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verksamheten kan arbeta med medarbetarna då sådan tydlig enhetlig syn 

råder kring detta. 
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6. Slutsatser & Avslutande 

diskussion  
 

 

“/.../ work in SDT has involved many experimental lab studies 

demonstrating how conditions that facilitate versus forestall need 

satisfactions can affect outcomes such as persistence, the quality of 

experience, creativity, and well-being.” (Deci & Ryan 2000, s. 258) 

 

Den inre motivationen som anses vara den starkaste, mest hållbara och 

mest kvalitativ sägs grundas på tillfredsställelsen av de tre 

grundläggande psykologiska behoven (Niemiec & Ryan 2009). Det har 

därmed varit intressant att studera olika faktorer som berör den inre 

motivationen och studera vilka likheter och skillnader som noterats inom 

olika verksamheter.  

 

För att sammanfoga syftet och resultatet i denna studie vill vi påminna 

om att vi i vår undersökning inte har fler än 87 respondenter, vilket gör 

att vi riktar behållningen av analysen till vad som utmärkt sig inom de 

olika verksamheterna. Utifrån korrelationsanalyserna kan vi se vilka 

behov som är mest framträdande för respektive företag.  

 

Inom samtliga undersökta verksamheter finns det indikationer på att det 

gällande några av behoven saknas enhetlighet mellan hur respondenterna 

har svarat. Då har korrelation inte påträffats. Frågor som kategoriserats 

inom samma behov kan ha liknande innebörd, men respondenterna har 

ändå inte registrerat svar som rör sig i samklang med varandra så som 
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man hade kunnat föreställa sig skulle ske. Vid andra behov visas tecken 

på extremt god samsyn mellan medarbetarna. Detta indikerar på att 

gruppen har en gemensam syn på behovets område och korrelation 

mellan dessa frågor har då identifierats. Då gemensam uppfattning finns 

om frågornas innebörd finns även möjlighet för verksamheten att nyttja 

detta i sina insatser för att främja att detta behov blir tillfredsställt. 

Resultatet av detta ska bli en högre grad av motivation bland 

medarbetarna.  

 

Om svaren varit slumpmässigt ifyllda eller frågorna svårtolkade hade 

samband inte identifierats. Det är därför vi med viss säkerhet, i några 

verksamheter i större utsträckning än andra, kan ge indikationer kring 

hur man lämpligt kan rikta insatser med syfte att uppnå en högre nivå av 

motivation hos medarbetarna. Hur dessa aktiviteter eller insatser bör se 

ut beror givetvis på vilket sorts verksamhet som berörs och hur gruppen 

ser ut överlag.  

 

Vad som däremot är väldigt intressant och värt att notera är att det i 

samtliga fyra undersökta verksamheter har noterats flest korrelationer 

mellan frågorna som avser släktskap. Inget annat behov överträffade 

detta, även om en av verksamheterna hade liknande resultat för behovet 

upplevd kompetens. Vi kan av detta dra slutsatsen av de verksamheter 

som deltagit i undersökningen att de med hjälp av detta resultat kan rikta 

sina insatser för att höja motivationen hos medarbetarna.  

6.1. Inför framtida forskning 

 

Vår studie har kunna påvisa att det finns ett dominerande behov sett 

utifrån de undersökta verksamheterna. Med utgångspunk från vår 

forskningsidé skulle det vara intressant att göra en studie med ett 
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generaliserande syfte. Med ett i statistiska sammanhang tillräckligt stort 

slumpmässigt urval kan slutsatserna representera hela populationen. 

Man kan då urskilja om något av behoven är mer framträdande, och 

därmed generellt ett område som svenska verksamheter kan fokusera på 

för att uppnå ökad motivation hos sina medarbetare.   
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8. Appendix  
 

 

Bifogat som bilagor har vi enkäten som använts vid undersökningen. 

Denna bifogas först i den version som skickades ut till respondenterna 

och sedan till dess original som hämtats från organisationen “Seld-

Determination Theory”:s hemsida.  

8.1. Enkät 

 

Motivationsstudie - inre drivkrafter och behov 
Frågorna är inte många så ta gärna tid att tänka över alternativen, totalt tar enkäten inte mer än ett par 

minuter att slutföra och är helt anonym. 

 
* Required 

 
Vad heter din arbetsgivare? *Ange företagsnamn, ej avdelning eller personnamn 

 
1. Jag känner att jag kan komma med förslag gällande hur mitt arbete ska utföras * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 

  
2. Jag gillar verkligen mina arbetskamrater * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 
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3. Jag känner mig inte särskilt kompetent när jag är på jobbet * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 

  
4. På mitt arbete får jag höra att jag är bra på det jag gör * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 

  
5. Jag känner mig pressad på jobbet * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 

  
6. Jag kommer överens med mina arbetskamrater * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 

  
7. Jag håller mig mycket för mig själv när jag är på jobbet * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 
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8. Jag kan fritt uttrycka mina åsikter och idéer på mitt arbete * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 

  
9. Jag anser att mina arbetskamrater är mina vänner * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 

  
10. Jag har fått lära mig intressanta saker på mitt arbete * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 

  
11. När jag är på jobbet är jag tvungen att göra som jag blir tillsagd * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 

  
12. För det mesta känner jag tillfredsställelse av att ha presterat något på mitt arbete * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 
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13. På min arbetsplats tar man hänsyn till mina känslor * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 

  
14. På mitt arbete får jag inte stor chans att visa vad jag är kapabel till * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 

  
15. Mina arbetskamrater bryr sig om mig * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 

  
16. Det är inte många på mitt arbete som jag anser mig stå nära * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 

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

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 
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18. Mina arbetskamrater verkar inte gilla mig speciellt mycket * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 

  
19. På jobbet känner jag mig sällan duktig * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 

  
20. Det finns inte mycket utrymme för mig att bestämma själv hur jag ska utföra mitt arbete * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 

  
21. Mina arbetskamrater är vänliga mot mig * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämm

er inte 

alls 
       Stämm

er helt 

och 

hållet 

  
Här har du möjlighet att lämna övriga synpunkter. Vi vill tacka dig för att du tog dig tid att besvara denna 

enkät! 
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8.2 Enkäten i originalversion 

 

Nedan bifogas enkäten så som den tillsammans med tillhörande 

information hämtats från Self-DeterminationTheory.org.  

8.2.1. Basic Psychological Needs Scales 

8.2.1.1. Scale Description 

 

Central to self-determination theory is the concept of basic 

psychological needs that are assumed to the innate and universal. 

According to the theory, these needs--the needs for competence, 

autonomy, and relatedness-- must be ongoingly satisfied for people to 

develop and function in healthy or optimal ways (Deci & Ryan, 2000). 

Many of the propositions of SDT derive from the postulate of 

fundamental psychological needs, and the concept has proven essential 

for making meaningful interpretations of a wide range of empirically 

isolated phenomena.  

 

The Basic Psychological Needs Scale is a family of scales: one that 

addresses need satisfaction in general in one’s life, and others that 

address need satisfaction in specific domains. He we include the work 

domain and the interpersonal relations domain. The original scale had 21 

items concerning the three needs for competence, autonomy, and 

relatedness. Some studies have worked with only 9 items, namely, 3 

items per subscale. Here, the general and the work versions of the scale 

have 21 items, whereas the interpersonal relations version has 9 items. 
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The Basic Need Satisfaction at Work Scale has been used most often 

(Deci, Ryan, Gagné, Leone, Usunov, & Kornazheva, 2001; Ilardi, 

Leone, Kasser, & Ryan, 1993; Kasser, Davey, & Ryan, 1992). 

 

8.2.2. Basic Need Satisfaction at Work 

8.2.2.1. When I Am At Work 

The following questions concern your feelings about your job during the 

last year. (If you have been on this job for less than a year, this concerns 

the entire time you have been at this job.) Please indicate how true each 

of the following statement is for you given your experiences on this job. 

Remember that your boss will never know how you responded to the 

questions. Please use the following scale in responding to the items. 

 

not at all true 1 2 3 4 5 6 7 very true 

 

1. I feel like I can make a lot of inputs to deciding how my job gets 

done. 

2. I really like the people I work with. 

3. I do not feel very competent when I am at work. 

4. People at work tell me I am good at what I do. 

5. I feel pressured at work. 

6. I get along with people at work. 

7. I pretty much keep to myself when I am at work. 

8. I am free to express my ideas and opinions on the job. 

9. I consider the people I work with to be my friends. 

10. I have been able to learn interesting new skills on my job. 

11. When I am at work, I have to do what I am told. 

12. Most days I feel a sense of accomplishment from working. 

13. My feelings are taken into consideration at work. 
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14. On my job I do not get much of a chance to show how capable I am. 

15. People at work care about me. 

16. There are not many people at work that I am close to. 

17. I feel like I can pretty much be myself at work. 

18. The people I work with do not seem to like me much. 

19. When I am working I often do not feel very capable. 

20. There is not much opportunity for me to decide for myself how to go 

about my work. 

21. People at work are pretty friendly towards me. 

 

Scoring Information. Form three subscale scores by averaging item 

responses for each subscale after reverse scoring the items that were 

worded in the negative direction. Specifically, any item that has (R) after 

it in the code below should be reverse scored by subtracting the person’s 

response from 8. The subscales are: 

 

Autonomy: 

1, 5(R), 8, 11(R), 13, 17, 20(R) 

 

Competence: 

3(R), 4, 10, 12, 14(R), 19(R) 

 

Relatedness: 

2, 6, 7(R), 9, 15, 16(R), 18(R), 21 

 


