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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av inre arbetsmotivation samt om den var 

beroende av befattning, där inköparna upplevde högre grad av individuella krav och kontroll 

än produktionsledarna. Ett ytterligare syfte var att undersöka hur väl de inre 

motivationsfaktorerna kunde predicera psykiskt välbefinnande i de olika grupperna. 

Undersökningen genomfördes genom en webbenkät som distribuerades via mail. Totalt deltog 

98 personer i studien. Två mätinstrument användes; Basic Need Satisfaction at Work scale 

(W-BNS) för att mäta inre arbetsmotivation och GHQ12 för att mäta psykiskt välbefinnande. 

Resultatet visade att personalen upplevde hög grad i samtliga behov med samhörighet som 

högst uppfyllt följt av kompetens och till sist autonomi. Ingen signifikant skillnad framkom 

mellan hur befattningarna skattade inre arbetsmotivation. Avslutningsvis visade resultatet att 

autonomi predicerade psykiskt välbefinnande bäst hos produktionsledarna medan kompetens 

bäst predicerade psykiskt välbefinnande hos inköparna. 

 

Nyckelord: Inre arbetsmotivation, psykiskt välbefinnande, individuella krav, kontroll 
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Abstract 

 

The aim of this study was to examine differences in the experience of intrinsic work-

motivation and to examine changes depending on profession, where the purchasers 

experienced a higher level of individual demands and control than the production leaders. 

Another purpose was to see how the intrinsic motivation needs predicted mental well-being in 

the professions. The study was carried out using an internet survey that was distributed by e-

mail, there were 98 participants. Two questionnaires were used; Basic Need at Work scale 

(W-BNS) measured intrinsic motivation and GHQ12 measured mental well-being. The result 

showed that the staff overall had high intrinsic motivation with highest scores on relatedness 

followed by competence and lastly autonomy. No significant distinction was found between 

the professions depending on intrinsic work-motivation. Lastly, autonomy was the best 

predictor for mental well-being for the production leaders while competence was the best for 

the purchasers. 

 

Keywords: Intrinsic work-motivation, mental well-being, individual demands, control 
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Förord 

 

Vi vill inleda med ett stort tack till vår fantastiska handledare Eva Boman på Högskolan i 

Gävle som, utöver att ha bistått med erfarenhet och råd, varit otroligt tillmötesgående och 

stöttande under vår kandidatuppsats. Vi vill också uttrycka vår tacksamhet till 

studieorganisationen och vår kontaktperson för trevligt bemötande och möjligheten vi fått att 

utföra en spännande undersökning. Slutligen vill vi tacka alla respondenter som gjort denna 

studie möjlig.  
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Introduktion 

 

Vårt samhälle är i ständig förändring och det finns tendenser som tyder på att vårt psykiska 

välbefinnande rör sig i nedåtgående riktning med studier som visar att 17 % av befolkningen 

har nedsatt psykiskt välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2014). Detta fenomen har medfört 

olika påverkan på individen i arbetslivet, bland annat finns det många tydliga kopplingar 

mellan psykiskt välbefinnande och inre arbetsmotivation (Fernet, 2012; Ryan & Deci, 2000; 

Salmela- Aro & Nurmi, 2004). En studie av Björklund, Jensen och Lohela-Karlsson (2013) 

visade att låg arbetsmotivation har stor påverkan på det psykiska välbefinnandet i form av 

emotionell utmattning, depression och utbrändhet. Dessutom framkom att arbetstagare vars 

arbetsmotivation minskar har två till tre gånger så stor risk för utmattning och tre till fyra 

gånger så stor risk för depression jämfört med de arbetstagare som har en oförändrad eller 

ökande arbetsmotivation. Även små förändringar i individers arbetsmotivation har betydande 

effekter på deras psykologiska välbefinnande, både i positiv och negativ riktning.  

En modell som används för att få förståelse för arbetstagares välbefinnande är Job 

Demands  Resources Model (JD-R) som består av arbetsinsatsens två faktorer, arbetskrav 

och arbetstillgångar. Arbetskrav kräver ansträngning av medarbetaren, något som tär på det 

psykologiska välbefinnandet i form av emotionell utmattning och utbrändhet. Arbetsresurser 

stöttar istället det psykologiska välbefinnandet då de hjälper individen att nå arbetsmålen, 

förminska arbetskraven eller leder till personlig utveckling (Halbesleben & Buckley, 2004). 

Vid organisationen, där föreliggande studie genomfördes, arbetar bland annat 

tjänstemannakategorierna inköpare och produktionsledare som skiljer sig i sina arbetskrav och 

arbetar i olika pressande miljöer. Därav är det intressant att undersöka om det föreligger 

skillnader i inre arbetsmotivation beroende på befattning, dessutom finns intresse att vidare 

undersöka vilka aspekter av den inre arbetsmotivation som bäst predicerar psykiskt 

välbefinnande i de olika grupperna. 

 

Inre motivation och psykiskt välbefinnande 

Motivation är en sammansättning av drivkrafter som både kan vara interna och externa för 

individen och som initierar dennes beteende. Dessa drivkrafter bestämmer beteendets 

riktning, form, intensitet och varaktighet (Latham & Pinder, 2005). Deci och Ryans (2000) 

självbestämmandeteori (Self-Determination Theory, SDT) gör en uppdelning av motivation 

som består av inre, yttre och avsaknad av motivation. Inre motivation innebär att en aktivitet 

blir utförd på grund av inre tillfredsställelse, exempelvis av glädje eller intresse av uppgiften 
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som sådan vilket medför att individen självmant genomför aktiviteten utan behov av 

utomstående belöningar (Ryan & Deci, 2000). Yttre motivation innebär att aktiviteten blir 

utförd på grund av ett externt mål, separat från uppgiften i sig i form av exempelvis externa 

belöning i olika former. Slutligen betyder avsaknad av motivation att individen inte upplever 

någon orsak att agera, individen känner sig varken kompetent för uppgiften eller tror att 

uppgiften kommer leda till någon önskad effekt (Ryan & Deci, 2000).  

  Deci och Ryan (2000) förklarar inre motivation i form av tre grundläggande 

psykologiska motivationsbehov; kompetens, samhörighet och autonomi vilka bör vara 

tillfredsställda för att individen ska fungera och prestera optimalt. Självbestämmandeteorin 

förutsätter att de alla utgör en likvärdig del av motivationen (Van Den Broeck, Vansteenkiste, 

som bygger på att våra behov istället är hierarkiska, med mer eller mindre viktiga och 

grundläggande behov (Maslow, 1943). Med kompetens avses att uppgifterna individen utsätts 

för är utmanande på ett optimalt sätt och att önskat resultat uppnås (Gagné & Deci, 2005). 

Dessa utmaningar är både på en fysisk såväl som på en social nivå (Deci & Ryan, 2000). 

Ryan och Deci (2000) beskriver att ökning i upplevd kompetens måste följas av en ökning i 

upplevd autonomi för att det ska leda till en förhöjd inre motivation. Autonomi avser att 

individen har valmöjligheter och upplever att denne själv kan initiera sina ageranden. 

Samhörighet innebär att individen upplever tillit, ömsesidig respekt och omtanke i sin sociala 

kontext (Cross & Wyman, 2006). Högt upplevd inre motivation har ett positivt samband med 

prestation och välmående (Deci & Ryan, 2000) samt fördelaktiga attityder och optimal 

arbetsrelaterad funktion (Van Den Broeck et al., 2010). 

 Deci och Ryan (2000) gör en distinktion i motivation vad gäller självständighet och 

kontroll där det ena inte utesluter det andra utan motivation kan variera längs en skala och 

vara mer eller mindre självständig och kontrollerad. Självständig motivation uppstår när 

individen känner intresse för aktiviteten i sig och kontrollerad motivation uppstår när 

individen istället upplever utomstående press att agera (Gagné & Deci, 2005). Forskning visar 

(Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000) att alla påtagliga yttre motivationsmedel såsom 

belöningar, hot, deadlines, direktiv och tävlingsinriktad press underminerar den inre 

motivationen då individen upplever dem som styrande och kontrollerande. Om individen 

istället upplever självständighet och autonomi i form av valmöjligheter och självstyrning 

förstärks den inre motivationen. Samband tyder också på att individer som på en hög nivå 

anammat ett företags mål och värden och gjort dem till sina egna via internalisering drivs mer 

av en självständig motivation snarare än en kontrollerad sådan. Ryan och Deci (2000) visar 
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vidare i sin studie att yttre motivation kan upplevas mer självständig och autonom hos 

individen vid identifikation, eller ännu bättre vid integrerad reglering, som innebär att 

individen identifierat sig och helt assimilerats med uppgiften och dess värden. Dessutom 

framkommer det i studien att yttre motivation som på detta sätt har internaliserats har 

samband med bland annat högre engagemang, bättre prestation samt bättre psykologiskt 

välbefinnande. Studier visar (Fernet, 2013) att de andra motivationsfaktorerna samhörighet 

och kompetens också har inverkan på det psykiska välbefinnandet, bland annat har låg grad av 

samhörighet i kombination med låg grad av autonomi visats öka risken för utbrändhet medan 

hög grad av kompetens i form av optimala utmaningar och relevant feedback ökar graden av 

internalisering av externa motvationsmedel (Ryan & Deci, 2000). Vidare blir en individs 

psykiska välbefinnande nedsatt om denne upplever kompetensstress, något som uppstår när 

arbetsuppgifterna inte är optimala utan istället är för krävande eller när kompetensen blir 

underutnyttjad (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005).  

 Föreliggande studie kommer att undersöka två befattningar i en organisation där den ena 

gruppen, inköparna, arbetar i en pressad miljö med individuella och ekonomiska inköpskrav 

som de själva ansvarar för hur de uppnås. Denna arbetssituation kan å ena sidan ses som högt 

autonom tack vare friheten i arbetet men å andra sidan kontrollerad då inköpskraven i stor 

grad styr vad som ska göras. Hög arbetspress, hög kontroll från chefer, låg autonomi och 

otydlighet i arbetet har samband med dåligt psykiskt välbefinnande såsom oro och depression 

(Babazono, Mino, Nagano, Tsuda & Araki, 2005). Dessutom har kontrollerad motivation 

enligt tidigare resonemang visats öka risken för ett dåligt psykiskt välbefinnande i stort vilket 

dock kan motverkas i kombination med hög grad av autonomi (Fernet, 2013; Gagné & Deci 

2005). Den andra gruppen, produktionsledarna, arbetar i en miljö med lägre individuella krav 

än inköparna. Dock är produktionsledarna i beroendeställning till inköparna då de 

administrativt ska genomföra vad inköparna kommer överens med kunden om. Detta innebär 

att produktionsledarna inte har valmöjligheter att själva initiera sina ageranden till lika stor 

grad som inköparna, vilket kan tyda på lägre upplevd autonomi (Deci & Ryan, 2000).  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur produktionsledare och inköpare vid en 

organisation upplevde inre arbetsmotivation. Ett ytterligare syfte var att undersöka vilka 

aspekter av inre arbetsmotivation som bäst predicerade psykiskt välbefinnande i de olika 

befattningarna. 
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F rågeställningar 

1. Finns det skillnad i upplevelsen av de inre motivationsbehoven (autonomi, kompetens, 

och samhörighet) hos personalen? Hur ser den i så fall ut? 

2. Finns det en interaktion mellan hur väl uppfyllda de tre motivationsbehoven är och 

befattning (inköpare/produktionsledare) och hur ser den i så fall ut? 

3. Vilka faktorer av inre arbetsmotivation predicerar bäst psykiskt välbefinnande i de två 

befattningarna? 

 
Metod 

 

Deltagare och urval 

På en av organisationens delar arbetade 250 personer varav 74 personer var inköpare och 94 

personer produktionsledare. Förfrågan om att delta i studien gick ut till 168 personer på 

organisationen varav 28 var kvinnor och 140 var män i åldrarna 23 till 64. 98 personer 

svarade på enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 58 % och ett externt bortfall på 70 personer 

(42 %). Fem enkäter uteslöts på grund av allt för bristfälliga svar vilket gav ett internt bortfall 

på 5 %. Därefter återstod 47 inköpare och 46 produktionsledare varav 26 personer hade 

enstaka uteblivna svar i enkäten vilka kompletterades via imputation av medelvärde som 

beräknades beroende på fråga och befattning. 

 

Tabell 1. Bakgrundsfrågor uppdelat på befattning 

 Kön Anställningsform Sysselsättningsgrad 

 Man Kvinna Tillsvidare Visstid Heltid Deltid 

Inköpare 42 5 47 0 46 1 

Produktionsledare 30 16 43 3 43 3 

       

 Korttidssjukskrivning Långtidssjukskrivning (senaste 6 mån) 

 Ja Nej Ja Nej   

Inköpare 16 31 1 46   

Produktionsledare 14 32 0 45   
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Material 

Ett mätinstrument utformades som en webbenkät via Limesurvey. Inledningsvis ställdes 

bakgrundsfrågor (Bilaga 1) och därefter mättes psykologiskt välbefinnande och inre 

arbetsmotivation. Totalt bestod webbenkäten av 41 frågor. 

För att mäta psykiskt välbefinnande användes verktyget GHQ12 (General Health 

Questionnaire) som består av 6 positivt och 6 negativt ställda frågor med de svensköversatta 

svarsalternativen , stämmer inte särskilt bra, stämmer bra och stämmer 

 (Scofienza, 1998) och har en reliabilitetskofficient på 0.88 (Goldberg et al., 1997). I 

föreliggande studie var den interna reliabiliteten på verktyget högt, med Cronbachs Alpha 

koefficient på .85. Dessutom har det visats att verktyget behåller hög reliabilitet även vid 

översättning till andra språk och har visats fungera mycket bra i jämförelse med GHQ24 eller 

andra längre verktyg (Goldberg et al., 1997; Scofienza, 1998). 

I enkäten användes också W-BNS (Basic Need Satisfaction at Work Scale) för att mäta 

inre arbetsmotivation (Van Den Broeck et al., 2010; Deci et al., 2001) som översatts till 

svenska av Eriksson (2012). W-BNS mäter inre motivation i tre delskalor i form av autonomi 

(fråga 1, 5, 8, 11, 13, 17 och 20), kompetens (fråga 3, 4, 10, 12, 14 och 19) och samhörighet 

(fråga 1, 6, 7, 9, 15, 16, 18 och 21) med totalt 21 frågor. Svarsalternativen går mellan 

fördelat utöver en 7-gradig Likertskala och består 

av 9 negativt ställda frågor, 3 under varje delskala. Den engelska versionen av W-BNS-skalan 

har visats ha en hög intern reliabilitet (Van Den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens & 

Lens, 2010). I denna studie hade W-BNS som helhet en hög intern reliabilitet, med Cronbachs 

Alpha-koefficient på .81. 

 

T illvägagångssätt 

I tidigt skede togs kontakt med studieorganisationens HR-specialist som var intresserad av att 

få denna undersökning genomförd. Undersökningens syfte och problemställning färdigställdes 

i samverkan mellan oss, handledaren och HR-specialisten som nu var väl insatt i 

undersökningens omfattning och bredd. Webbenkäten sammanställdes och skickades 

tillsammans med ett missivbrev (Bilaga 2) till HR-specialisten som i sin tur distribuerade den 

till organisationens alla inköpare och produktionsledare via organisationens e-mail. En vecka 

efter att medarbetarna fått tillgång till enkäten skickades en påminnelse ut och efter två veckor 

deaktiverades enkäten och undersökningen avslutades. 
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Design och dataanalys 

Svarsalternativen på GHQ12 översattes enligt GHQ-skalan (0, 1, 2, 3) där svarsalternativet 

=0,  =2 

=3. Dessutom vändes de 6 negativt ställda frågorna och översattes istället enligt 3, 2, 1, 

0. Medelvärde för varje person och fråga räknades därefter ut. För analys av W-BNS vändes 

de negativt ställda frågorna genom att subtrahera varje svarspoäng (1-7) från 8. Medelvärden 

räknades ut för delskalorna autonomi, kompetens och samhörighet. 

 För analys av frågeställning ett och två genomfördes en mixad ANOVA (repeated 

measures), med de tre motivationsbehoven autonomi, kompetens och samhörighet som 

inompersonsfaktorer och befattning som mellanpersonsfaktor. Ett Bonferroni-eftertest 

genomfördes för se var skillnaderna i upplevelsen av de tre motivationsbehoven låg.  

 Som ett första steg i analysen av den tredje frågeställningen genomfördes en 

korrelationsanalys för att kontrollera för multikollinearitet. Därefter genomfördes två stegvisa 

regressionsanalyser, en för varje befattningsgrupp, med beroendevariabeln psykiskt 

välbefinnande och prediktorerna autonomi, kompetens och samhörighet. Detta för att 

undersöka vilka motivationsbehov som bäst kunde predicera psykiskt välbefinnande i de olika 

befattningarna. Dataanalys genomfördes med statistikprogrammet SPSS 22.0. 

 

Forskningsetiska överväganden 

För att visa ärlighet, öppenhet och hänsynsfullhet mot deltagarna enligt Gustafsson, Hermerén 

och Peterssons (2005) rapport om god forskningssed har samtliga deltagare informerats via 

missivbrevet om att deltagande var frivilligt och att de skulle förbli anonyma genom hela 

processen. Deltagarna fick veta att arbetet var ett examensarbete och att resultat endast skulle 

redovisas på gruppnivå vilket gör att enskilda svar inte skulle gå att identifiera samt att de vid 

intresse kan få ta del av det färdigställda arbetet. Enkäten utformades så att den kunde 

avbrytas när som helst och att det fanns möjlighet att radera sina svar. Dessutom var det 

endast frågorna om ålder och befattning som var obligatoriska, för alla andra frågor fanns 

så att frågorna inte skulle upplevas tvingande. 

Webbenkätsverktyget Limesurvey lagrar ingen känslig information utan behandlar all data 

anonymt. 
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Resultat 

 

Resultatet visade en signifikant skillnad i upplevelsen av de inre motivationsbehov F(2, 182) 

= 79.39, p < .001, med effektstorlek  = .47. Uppföljningstest med Bonferroni visade att de 

signifikanta skillnaderna fanns mellan samtliga motivationsbehov. Autonomi (M = 4.84, SD = 

.78), skiljde sig från kompetens (M = 5.33, SD = .72), p < .001, kompetens skiljde sig från 

samhörighet (M = 5.78, SD = .66) p < .001 och autonomi skiljde sig signifikant från 

samhörighet. Någon huvudeffekt av samtliga motivationsbehov beroende på befattning kunde 

ej påvisas, p > .05. Inte heller upptäcktes någon signifikant interaktionseffekt mellan 

befattning och de inre motivationsbehoven, p > .05. 

 För att undersöka vilka aspekter av inre arbetsmotivation som bäst predicerade psykiskt 

välbefinnande i de olika grupperna genomfördes två hierarkiska regressionsanalyser (step-

wise regression), en för varje befattning (Tabell 3). Kontroll för multikollinearitet 

genomfördes för prediktorvariablerna autonomi, kompetens och samhörighet (Tabell 2) och 

kunde avfärdas då inget av värdena översteg gränsvärdet r = .80 (Dancey & Reidy, 2011).  

 

Tabell 2. Pearsons korrelationer (r) mellan de inre motivationsfaktorerna 

 Autonomi Kompetens Samhörighet 

Autonomi 1 - - 

Kompetens .590* 1 - 

Samhörighet .519* .398* 1 

* Korrelationen är signifikant på p < .001 

 

 I den första analysen framkom det att kompetens bäst predicerade psykiskt 

välbefinnande hos inköparna med en förklarad varians på 38 % , F(1, 45) = 27.83, p < .001. 

Vid steg 2 adderades autonomi och den förklarade variansen blev 45 %, F(2, 44) = 18.22, p < 

.001. Detta gav en ökning på 7 %,  = .071, (1, 44) = 5.70, p = .021. Den andra 

analysen visade att autonomi var viktigare för en ökning i modellen för produktionsledarna 

med förklarad varians på 68 %, F(1, 44) = 92.87, p < .001. När kompetens adderades i steg 2 

bidrog det med 4 %,  = .039, (1, 43) = 6.00, p = .018 och hade tillsammans 

med autonomi en förklarad varians på 72 %, F(2, 43) = 54.71, p < .001. Samhörighet bidrog 

inte till att förklara förändring i psykiskt välbefinnande för någon av grupperna, p > .05. 

 



 

12 
 

 
Tabell 3. Stegvis regressionsanalys av inre arbetsmotivation och psykiskt välbefinnande som 

visar förklarad varians ( ), betakofficient ( ), ostandardiserad koefficient (B) och medelfel 

(SE M) för de olika regressionsstegen 

 Regressionssteg    B SE M Sig. 

Inköpare 

(n=47)  

Steg 1 

Kompetens 

 

.38 

 

.37 

 

.62 

 

.38 

 

.10 

 

.000 

 Steg 2 

Kompetens 

Autonomi 

 

.46 

 

.43 

 

.39  

.35 

 

.24 

.19 

 

.10 

.11 

 

 

.000 

Produktionsle

dare (n=46) 

Steg 1  

Autonomi 

 

.68 

 

.67 

 

.82 

 

.41 

 

.12 

 

.000 

 Steg 2  

Autonomi 

Kompetens 

 

.72 

 

.71 

 

.70  

.24 

 

.35 

.13 

 

.12 

.11 

 

 

.000 

 

 

Diskussion 

 

Vid analys av resultatet framkom att det fanns skillnader i upplevelsen av de inre 

motivationsbehoven. Vidare framkom inga skillnader i hur de två befattningarna upplevde 

inre arbetsmotivation. När regressionsanalyserna genomfördes kunde det konstateras att både 

autonomi och kompetens bidrog till skillnader i det psykiska välbefinnandet i båda grupperna, 

där autonomi hade störst inverkan för produktionsledarna och kompetens för inköparna. 

Samhörighet bidrog inte till en förändring i psykiskt välbefinnande i modellen i någon av 

grupperna. 

 Studien visade att samtliga inre motivationsfaktorer skiljde sig åt där det högsta 

tillfredsställda behovet var samhörighet (M = 5.78), mellersta var kompetens (M = 5.33) och 

lägsta var autonomi (M = 4.85). En sjua på skalan betyder att motivationsbehovet är 

på skalan är 4 där 

påståenden yda är att trots att det finns en signifikant skillnad 

mellan dessa motivationsbehov ligger de alla i övre delen av skalan, vilket tyder på att den 

inre motivationen ligger på en hög nivå hos personalen på organisationen. 
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 Deci och Ryan (2000) förklarade vikten av att uppfylla samtliga motivationsbehov då de 

alla, utan inbördes ordning, är grundläggande för att individen ska bibehålla en normal 

funktion samt att det möjliggör för individen att prestera optimalt. Resultatet från föreliggande 

studie visade att personalen på organisationen upplevde samtliga behov som väl uppfyllda, 

vilket enligt Cross och Wyman (2006) tyder på att de utsätts för optimalt utmanande 

arbetsuppgifter och att de lyckas uppnå dessa med önskvärda resultat. Dessutom bidrar en hög 

upplevelse av samhörighet till att personalen känner omtanke och ömsesidig respekt i sitt 

sociala sammanhang samt att de upplevde valmöjligheter och frihet att själva initiera sitt 

dagliga arbete (Cross & Wyman, 2006). Något annat som går att härleda från dessa resultat är 

att det finns goda möjligheter för internalisering för personalen på organisationen tack vare 

graden av upplevd inre motivation. Detta eftersom samhörighet skattades som högt 

tillfredsställt och enligt Gagné och Deci (2005) ligger det som grund för att internalisering ska 

kunna äga rum, tillsammans med upplevelsen av autonomi och kompetens (Ryan & Deci, 

2000) bestäms vilken nivå av internalisering som kan uppnås. Ryan och Deci (2000) förklarar 

i sin studie att när extern motivation internaliseras ökar personalens engagemang, prestation 

och deras psykiska välbefinnande. 

 Flera studier (Cross & Wyman, 2006; Deci & Ryan, 2000) förklarar vikten av att de tre 

motivationsfaktorerna hålls på en jämn nivå för att på bästa sätt påverka den inre 

motivationen. Exempelvis menar Ryan och Deci (2000) att det inte är tillräckligt med att 

upplevelsen av kompetens ökar om den inte tätt följs av ökning av den upplevda autonomin. 

Det vi kan uttyda från resultatet är således att trots att personalen skattade autonomin som hög 

kan det krävas att organisationen vidare stärker personalen på det området för att de ska kunna 

prestera optimalt och för att de höga värdena av samhörighet och kompetens som 

organisationens personal upplever fullt ut ska kunna komma till sin rätt. 

 I resultatanalysen kunde inga skillnader fastställas mellan produktionsledarna och 

inköparna gällande den inre arbetsmotivationen. En möjlig förklaring är att skillnaderna 

mellan inköparna och produktionsledarna, främst i fråga om de individuella kraven och dess 

negativa påverkan, inte var tillräckligt stor eller tydlig nog. En annan möjlig förklaring kan 

röra tiden då studien genomfördes, då säsongen kan påverka befattningarna och deras 

arbetssituationer; arbetsmängd, krav och kontroll över arbetet kan därför skifta exempelvis 

mellan vinter- och sommarhalvår. Slutligen kan en förklaring vara att organisationen känner 

till att autonomi är viktigare för produktionsledarna och kompetens för inköparna och att de 

därför utformar personalarbetet utefter dessa premisser så att skillnaderna i befattningarna inte 

framkommer. 
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 Samhörighet var det starkast upplevda motivationsbehovet trots att det var den minst 

bidragande faktorn till psykiskt välbefinnande i båda befattningarna. Både autonomi och 

kompetens var bidragande faktorer till det psykiska välbefinnandet i båda grupperna. 

Autonomi hade större påverkan hos produktionsledarna medan kompetens var den största 

bidragande faktorn hos inköparna. 

 För inköparna var upplevelsen av kompetens viktigast för deras psykiska välbefinnande. 

Enligt tidigare studier (Cross & Wyman, 2006) innebär kompetens att individen varken blir 

över- eller understimulerad, att arbetsuppgifterna är optimalt utmanande samt att prestationen 

leder till önskat resultat. Följaktligen innebär detta att när inköpare som av kompetensmässiga 

skäl inte når upp till de resultat (exempelvis inköpskrav) som de ställs inför kommer deras 

upplevelse av kompetens att vara låg. För en inköpare är kanske därför inköpskraven och 

huruvida de leder till önskade resultat den starka prediktorn till det psykiska välbefinnandet. 

Om så är fallet bör det psykiska välbefinnandet vara till viss mån styrt av marknadsmässiga 

förhållanden och säsongsmässiga förutsättningar. 

 Autonomi var det viktigaste inre motivationsbehovet för produktionsledarnas psykiska 

välbefinnande. En produktionsledare arbetar bland annat med att planera och administrera 

arbete, ligga steget före i förberedelser och få hela processen att gå ihop. Produktionsledare 

som inte har valmöjligheter, mandat att bestämma eller möjlighet att själva initiera sina 

ageranden och anordna arbetet utefter egen planering, kan få det svårt att utföra sitt arbete på 

ett tillfredsställande sätt. Eftersom detta är essensen i en produktionsledares roll, är autonomi 

av högsta betydelse, vilket kan vara en av förklaringarna till resultatet. Även i den här 

gruppen verkar det därför troligt att säsongen och marknaden spelar in på hur väl de kan 

genomföra sitt arbete. 

 

Metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning 

I gruppen produktionsledare var det  30 män och 16 kvinnor medan gruppen inköpare bestod 

av 42 män och 5 kvinnor vilket kan innebära att resultatet blivit snedfördelat på grund av 

eventuella könsskillnader. I studien kunde vi ha tagit hänsyn till detta, antingen genom 

litteraturstudier för att skapa förståelse eller eventuellt uteslutning av kvinnor för att skapa en 

mer homogen undersökningsgrupp. Denna studie hade ett externt bortfall på 42 %. Det är 

svårt att säga vilken betydelse det höga bortfallet haft för resultatet, men en högre 

svarsfrekvens är alltid att föredra då risken för att få en icke-representativ urvalsgrupp 

minskar. I efterhand ser vi att vi skulle haft enkäten ute under längre tid och informerat bättre 

innan den skickades ut för att minska bortfallet. Slutligen insåg vi att enkätutformningen med 
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fördel kunnat se lite annorlunda ut. Som ett resultat av att inte ha alla frågor på webbenkäten 

som obligatoriska var det 26 respondenter som lämnade enstaka frågor obesvarade vilket 

sedan krävde imputation. Hade enkäten varit utformad så att en varningsruta kommit upp när 

en fråga saknade svar hade möjligtvis denna siffra minskat då många av dessa uteblivna svar 

troligtvis berodde på misstag från respondenten.  

 Eftersom det är möjligt att tiden då undersökningen genomfördes kan ha påverkat 

individerna i studien och därigenom resultatet vore det intressant att genomföra en 

longitudinell studie på området som sker ett antal gånger under året. Detta för att kartlägga 

hur olika marknadslägen och säsonger påverkar upplevelsen av motivationsbehoven och 

därigenom det psykiska välbefinnandet beroende på befattning. 

 Den praktiska relevans som studien kan bistå med är att även om motivationsbehoven är 

uppfyllda till samma grad i olika befattningar så kan det finnas skillnader i hur väl de olika 

motivationsbehoven bidrar till psykiskt välbefinnande. Detta innebär att höga värden av 

samtliga motivationsbehov i olika befattningar inte alltid är lika viktigt för det psykiska 

välbefinnandet som höga värden i rätt motivationsbehov. Något organisationer därför kan 

göra i sitt arbete att främja motivation och psykiskt välbefinnande hos sin personal är att se till 

befattningars individuella förutsättningar och behov så att olika befattningar inte behöver 

betyda olika upplevelse av psykiskt välbefinnande. 
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Bilaga 1 W ebbenkät 

1 Å lder * 

Skriv ditt/dina svar här: 

___________________ 

2  Kön 

Välj bara en av följande: 

 Kvinna 

 Man 

 

3 Befattning * 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

 
  Inköpare Produktionsledare 
Vilken 
befattning 
tillhör 
du? 

  

 

4  Anställningstid - Ungefärligt antal år som anställd i nuvarande befattning 

Skriv ditt/dina svar här: 

 

________________ 

5 Anställningsform 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 
 
  Tillsvidareanställning Visstidsanställning 
Vilken 
anställningsform 
har du? 

  

 



 

 
 

 

6  Sysselsättningsgrad 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 
 
  Heltid Deltid 
Vad är din 
sysselsättningsgrad?   

 

7 Har du varit sjukfrånvarande i kortare perioder (fär re än 14 dagar i föl jd) de senaste 
6 månaderna? 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  Nej Ja, 1 gång Ja, 2-4 gånger Ja, 5-9 gånger 
Ja, 10 gånger 

eller fler 
  

     

 

8 Har du varit sjukfrånvarande i längre perioder (fler än 14 dagar i följd) under de 
senaste 6 månaderna? 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  Nej Ja, 1 gång Ja, 2-3 gånger 
Ja, 4 gånger 

eller fler 
  

    

 
 
  



 

 
 

9 
Hur har nedanstående påståenden stämt in på dig de senaste veckorna? 
Välj det svarsalternativ som bäst stämmer överens med påståendet. 
 

  Stämmer inte 
alls 

Stämmer inte 
särskilt bra Stämmer bra Stämmer helt 

Jag kan 
koncentrera mig 
på vad jag gör 

    

Jag har svårt att 
sova på grund 
av problem och 
svårigheter 

    

Jag känner att 
jag spelar en 
betydelsefull 
roll för andra 

    

Jag känner mig 
kapabel att fatta 
beslut 

    

Jag känner mig 
väldigt pressad     

Jag kan inte 
klara av de 
dagliga 
problemen 

    

Jag kan 
uppskatta det 
positiva i 
tillvaron 

    

Jag kan ta itu 
med svårigheter     

Jag känner mig 
olycklig och 
nedstämd 

    

Jag har känt att 
mitt 
självförtroende 
har minskat 

    

Jag har tänkt på 
mig själv som 
en betydelselös 
person 

    

Jag har känt 
mig ganska 
lycklig på det 
hela taget 

    

 
  



 

 
 

10 
Välj det svarsalternativ som bäst stämmer överens med påståendet 

 
                                                                                Stämmer      inte      alls              Stämmer    något              Stämmer    precis  

  1 2 3 4 5 6 7 
Jag har goda möjligheter att 
påverka hur mitt arbete ska 
utföras 

       

Jag gillar mina arbetskamrater 
       

Jag behärskar inte riktigt mitt 
jobb        

På jobbet får jag uppskattning 
för mitt arbete        

Jag känner mig pressad på 
arbetet        

Jag kommer överens med mina 
arbetskamrater        

Jag håller mig för mig själv på 
jobbet        

Jag kan fritt uttrycka vad jag 
tycker och tänker på jobbet        

Jag betraktar mina 
arbetskamrater som mina 
vänner 

       

Jag har lärt mig nya intressanta 
färdigheter på jobbet        

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

De flesta dagar känner jag att 
jag uträttat något på jobbet        

Mina känslor beaktas på jobbet 
       

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

       

Mina arbetskamrater bryr sig 
om mig        

Jag har inte många nära vänner 
på jobbet        

Jag känner att jag kan vara mig 
själv på jobbet        

Mina arbetskamrater gillar mig 
inte        

Jag känner ofta jag saknar 
kompetens i mitt arbete        

Jag har få 
påverkningsmöjligheter i mitt 
arbete 

       

Människor är vänliga på mitt 
jobb        

 
  



 

 
 

Bilaga 2 Missivbrev 
 

 

Vill  du  delta  i  en  studie  om  välbefinnande  och  
arbetsmotivation?  

 
 
Alla inköpare och produktionsledare inom [Organisationens] fältverksamhet tillfrågas om att 

delta i en studie om välbefinnande och arbetsmotivation genom att svara på en webbenkät. 

Enkäten tar uppskattningsvis 15 minuter att besvara och länken distribueras via [Kontakt]. 

Deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Dina svar är anonyma och resultaten 

kommer endast att redovisas på gruppnivå och därmed kommer enskilda svar inte att kunna 

identifieras. Vi uppmuntrar så många som möjligt att delta då denna studie kommer kunna 

hjälpa [Organisationen] i sitt fortsatta arbete att främja välbefinnande. Resultaten kommer att 

sammanställas i form av ett examensarbete i Personal- och arbetslivprogrammet vid 

Högskolan i Gävle och publiceras i uppsatsdatabasen DiVA. Därefter redovisas arbetet för 

[Organisationen]. Efter studien är avslutad kommer du ha möjlighet att ta del av resultatet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Om du har några frågor får du kontakta: 
 
 
Christian Isenberg 

Tel. xxx-xxxxxxx 

xxx@gmail.com 

 

Handledare vid Högskolan: 

Eva Boman 

Tel. xxx-xxx 

xxx@hig.se 

 

 

Patrik Larsson 

Tel. xxx-xxxxx 

xxx@hotmail.com 

 

Kontakt på [Organisationen] 

[Kontakt] 

Tel. xxx-xxxxx 

xxx@xxxx.com 


