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De mest produktiva i en organisation är de som är motiverade och har 
god psykisk hälsa. Denna studie har Self-Determination Theory som 
teoretisk bas och avsåg att undersöka relationen mellan ledarskapsstil, 
interna faktorer och motivation samt utfall i psykisk hälsa. En 
enkätundersökning genomfördes med 141 deltagare. Resultaten 
beräknades med korrelations- och hierarkiska multipla 
regressionsanalyser. Stöd från närmaste chef var den starkaste 
prediktorn för grad av intern motivation. När medarbetare är delaktiga 
i verksamhetens upplägg och tillåts agera på egna initiativ och utifrån 
eget intresse tenderar de att vara mer internt motiverade. När det 
kommer till psykisk ohälsa kan intern motivation sägas vara en 
prediktor. Vilket exempelvis kan tyda på att internt motiverade 
individer mår bättre och att den interna motivationen fungerar som ett 
skydd mot negativa sociala händelser. Resultaten gick i linje med 
tidigare forskning. 
 
 

På en arbetsplats kan det finnas en mängd olika anledningar till att olika personer 
kommer till arbetet, hur de använder sin tid där och hur de agerar i relation till 
utmaningar och problem (Baard, Deci & Ryan, 2004). De anställdas produktivitet och 
effektivitet är avgörande för organisationens framgång och de mest produktiva 
arbetarna tenderar att vara de som är motiverade och har god psykisk hälsa (Fernet, 
2013). 
 
Enligt Ryan och Deci (2000a) handlar motivation om energi, riktning och uthållighet, 
hur individen agerar och vilken avsikt som finns bakom agerandet. Motivation är en 
återkommande och central fråga inom psykologisk forskning. Vilket Ryan och Deci 
(2000a) menar beror på att motivation är kärnan av biologi, kognition och social 
reglering. Vidare säger de att motivation och kunskapen om den är än viktigare utanför 
forskningen, i den riktiga världen, för exempelvis företagsledare, tränare, 
hälsovägledare och föräldrar. Detta av den enkla anledningen att motivation producerar, 
till exempel ökad hälsa, bättre inlärning och högre prestationer (Ryan & Deci, 2000a; 
Fernet, 2013). Motivationsteorier bygger på vissa grundläggande antaganden om 
människan och vad som skapar impulser att agera (Deci & Ryan, 1985a). De teorier 
som bygger på dessa antaganden kan placeras på ett kontinuum mellan mekaniska och 
organismiska. Mekaniska teorier ser i huvudsak människan som något passivt som 
knuffas runt av interaktionen mellan fysiologiska drifter och omgivningens stimuli. 
Organismiska teorier bygger istället på antagandet att människan är aktiv och initierar 
beteenden med vilja. Enligt det organismiska antagandet har människan fysiologiska 
drifter och psykologiska behov och dessa genererar viljekraft att agera i omgivningen. 
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Denna syn på människan säger att yttre stimuli snarare är ett sätt för individen att få sina 
behov tillgodosedda än något som orsakar beteendet i sig. Individen kan således styra 
sitt eget agerande i omgivningen och hänge sig åt det beteende som dess erfarenhet 
säger är mest belönande när det gäller att tillfredsställa behoven. 
 
Psykologiska behov 
Ett behov är ett villkor inom individen som är nödvändigt för individens liv, utveckling, 
välbefinnande och hälsa (Dysvik, Kuvaas & Gagné, 2013). När behoven åsidosätts 
kommer det att hindra det biologiska och psykologiska välbefinnandet. Deci och Ryan 
(2000) säger att de behov individer har behöver vara tillgodosedda för att de skall kunna 
utvecklas optimalt. Bristtillstånd av behov skapar därmed motiverande tillstånd som ger 
drivkraft att agera innan skada uppstår på det psykologiska och kroppsliga 
välbefinnandet. Vår strävan efter att ständigt bevara eller uppfylla dessa behov skapar 
motivation att agera eller inte agera. De psykologiska behov som anses vara 
grundläggande, som alltså finns medfödda och oberoende av individens värdering av 
dem, är autonomi, kompetens och tillhörighet. 
 

Autonomi. 
När det gäller beslutsfattande vill vi människor vara den som själv bestämmer vad vi 
skall göra, när vi ska göra det och när vi slutar med det (Deci & Ryan, 2000). Vi 
föredrar att vårt beteende är tätt sammankopplade med vår vilja, intressen, preferenser 
och behov snarare än att någon utomstående kraft tvingar oss i en viss riktning. Behovet 
av att ha friheten att avgöra vad som är värt att lägga ner tid på är det grundläggande 
behovet av autonomi. 

 
Kompetens. 

Alla strävar efter att vara kompetenta, oavsett om det handlar om yrkesliv, privatliv eller 
sport så vill människor interagera effektivt i relation till sin omgivning (Deci & Ryan, 
2000). En grundläggande önskan finns att utveckla kapacitet, talang, potential och 
skicklighet på livets olika områden. När en individ får möjligheten att göra detta och de 
utmaningar som denna ställs inför tillfredsställs det grundläggande behov av kompetens 
och individen känner sig kunnig och får ökat självförtroende och självtillit. 

 
Tillhörighet. 

Människan behöver ett sammanhang, och de flesta anstränger sig väldigt mycket för att 
skapa och underhålla varma, nära och tillgivna relationer med andra (Deci & Ryan, 
2000). Det finns en grundläggande vilja i den mänskliga naturen att andra ska förstå oss 
och vilka vi är och att de skall acceptera och värdesätta oss. De vi skapar relationer med 
vill vi skall vilja samma saker som vi och det handlar inte bara om individuella 
relationer utan också relationer med grupper, organisationer och vår omgivning. 
 
Self-Determination Theory 
Enligt Reeve (2009) är Self-Determination Theory (SDT) en av de mest praktiskt 
tillämpbara teorierna om motivation. Teorin kan med fördel användas för att förstå 
organisationers processer och utfall (Gagné & Forest, 2008). SDT grundas på det 
organismiska perspektivet och bygger på de tre grundläggande psykologiska behoven 
av autonomi, kompetens och tillhörighet (Deci & Ryan, 1985a; Ryan & Deci, 2000a; 
Gagné & Deci, 2005). 
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Från födseln är människor naturligt aktiva och nyfikna, de har en ständigt närvarande 
vilja att lära och utforska utan att det behöver finnas externa incitament (Ryan & Deci 
2000a). Denna naturligt motiverande benägenhet är en viktig beståndsdel i kognitiv, 
social och fysisk utveckling och det är på grund av detta inneboende intresse som 
individen växer i kunskap och färdigheter. 
 

 
Figur 1. Kontinuum över Self-Determination Theory (Ryan & Deci, 2000a). 
 
Enligt teorin om SDT finns en individs motivation på ett kontinuum (se figur 1) som 
sträcker sig mellan amotivation, via extern motivation (extrinsic) till intern motivation 
(instrinsic) (Deci & Ryan, 1985a; Ryan & Deci, 2000a; Gagné & Deci, 2005). 
Amotivation är den totala avsaknaden av impulser, drifter eller behov att tillfredsställa, 
vilket medför att individen inte kan se skäl till att agera.  Den centrala distinktionen 
ligger dock mellan intern och extern motivation. Den interna motivationen innebär att 
individen utför en uppgift eller aktivitet för den egna tillfredsställelsen och baserat på 
dennes personliga intressen. Ett internt motiverat beteende sker helt av fri vilja och 
individen är således helt autonom i sitt agerande. Det handlar då om nöje och personlig 
utveckling vilket kan liknas vid barnets naturliga motivation, nämnt ovan. När individen 
istället utför ett beteende av anledningar som ligger utanför individen själv kan denna 
sägas vara externt motiverad. Drivkraften bakom beteende, eller energin, kommer från 
externa källor snarare än interna och individens sägs vara kontrollerad i sina beteenden 
vilket kan ses som en kontrast mot det autonoma agerandet. Vidare innefattar teorin en 
distinktion mellan olika typer av extern motivation vilka skiljer sig åt i hur internaliserat 
regleringen av beteendet är; ju mer internaliserat desto mer autonom är individen i sin 
motivation. 
När individen agerar enbart för att få en belöning eller undvika en bestraffning ligger 
regleringen helt utanför individen. Denna saknar autonomi i sin motivation och detta 
kallas external regulation enligt SDT. Exempel på detta kan vara att individen går och 
tränar på arbetstid för att undvika löneavdrag. När individen är något mindre 
kontrollerad, introjected regulation, agerar denna istället för att visa sig bättre än andra, 
öka sitt sociala värde och egenvärde. Individen kan också agera för att undvika skam 
och skuld. Exempel på denna typ av motivation kan vara när en person går och tränar 
för att undkomma sitt dåliga samvete. När beteendet går mer mot intern och individen 
agerar för uppnå yttre mål eller individen värderar konsekvenserna av en aktivitet kan 
beteendet sägas vara delvis autonomt, enligt SDT identified regulation. Exempelvis när 
individen tränar för att denne värderar vinsterna av träningen, så som bättre hälsa. 
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Teorin om SDT säger också att även om motivationen är extern kan individen vara 
autonom. Då individen integrerat de yttre mål och värderingar som en aktivitet eller ett 
beteende innebär, helt och hållet i sig själv, och utför detta av fri vilja skapas en 
samstämmighet i mål, värderingar och reglering. Detta kallas enligt SDT integrated 
regulation och exempel på detta kan vara att individen ser sig själv som en hälsosam 
person och därför går till gymmet. 
 
Den interna, autonoma motivationen kan ses som ett utopiskt tillstånd med många 
fördelar och ju närmare denna en individ befinner sig på SDT- kontinuumet desto större 
fördelar (Deci & Ryan, 1985a).  I en studie av Ryan och Deci (2000b) fann de att den 
autonoma regleringen leder till bättre prestation, uthållighet, fler initiativ och högre 
kreativitet. Vidare menar de att nyckeln till att åstadkomma autonom reglering är att 
tillfredsställa de grundläggande psykologiska behoven. När dessa behov inte är 
tillgodosedda leder det till sämre prestation och minskad fysisk och psykisk hälsa. 
Forskning på SDT i arbetslivet visar att ju mer intern motivationen är, desto högre blir 
välbefinnandet och effektiviteten (Baard et al., 2004; Illardi, Leone, Kasser & Ryan, 
1993). Kontexter som stödjer autonomi, kompetens och tillhörighet främjar den interna 
motivationen, mer än kontexter som hindrar tillfredsställelse av dessa behov, det ger 
också en känsla av självbestämmande, vilket leder till ökad intern motivation (Ryan, 
Mims & Koestner, 1983; Plant & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000c). 
Forskning visar att genom att stötta individers känsla av autonomi och därmed även 
behoven av kompetens och tillhörighet, motsatt att söka vinna kontroll över dem, ökar 
deras interna motivation. Autonomistöd gynnar inte bara behovet av autonomi utan 
också behoven av kompetens och tillhörighet (Ryan & Grolnick, 1986; Baard et al., 
2004) samt intern motivation (Reeve, Nix & Hamm, 2003). 
 
Autonomistöd 
Synen på ledarskap och styrning i organisationer har förändrats väldigt mycket under 
det senaste seklet (Witzel & Warner, 2015). Scientific management dominerade under 
det tidiga 1900-talet för att sedan bli utkonkurrerat som den dominerande uppfattningen 
av human relations-skolan. De förändringar i synen på organisationer och relationerna 
där inom, som detta paradigmskifte innebar, medförde också en omdaning i synen på 
ledarskapet och dess roll. 
McGregor (2006) talade om två distinktioner i ledarskap och inställning till arbetstagare 
som teori X och teori Y. Enligt den första, och mer traditionella, finns en inställning att 
arbetare är lata, passiva och ovilliga att förändras. Teori Y är raka motsatsen till detta; 
ett grundläggande antagande finns istället att individer är internt motiverade att agera 
effektivt och att den viktigaste belöningen för ett väl utfört arbete är tillfredsställelse att 
ha gjort så. McGregor menade att dessa två motsatta inställningar blir till 
självuppfyllande profetior när de appliceras i verksamheter av ledare på medarbetare. I 
organisationer där teori X appliceras är den gängse uppfattningen att det är ledningen 
som fattar besluten och arbetstagarna som skall utföra dem. Ledarskapets uppgift är att 
se till att saker blir gjorda enligt planerna och använder sig av olika kontrollerande 
element så som tuffa deadlines, hård övervakning, ackordsbetalningar och tävlingar för 
att öka prestationerna. Problematiken är, enligt McGregor, när individer behandlas på 
detta sätt, som att de är lata lever de upp till förväntningarna. 
I de organisationer där teori Y istället är gällande behöver inte ledarskapet ägna sig åt 
bevakning utan det förutsätts att medarbetarna vill göra sitt bästa. McGregor (2006) 
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menar att denna annorlunda inställning till vad ledarskapet skall ägna sig åt inneburit en 
omdefinition av hela ledarskapsprocessen: från att ha handlat om kontroll kom 
ledarskapsprocessen istället att handla om att skapa miljöer där medarbetare motiverar 
sig själva. Där handlar ledarens roll istället om att vara en källa till feedback. Det finns 
ett flertal studier som visar att feedback påverkar motivationen: positiv feedback ger 
ökad intern motivation medan negativ feedback minskar den (ex. Deci, 1971; 
Harackiewicz, 1979; Deci & Cascio, 1972). 
Teori Y förespråkades av en mängd olika organisationspsykologer på 60- och 70-talen 
så som Argyris, Likert och Myers (Deci & Ryan, 1985a). Dessa forskare menade att det 
var av yttersta vikt att individer i organisationer gjordes delaktiga i beslutsprocesser och 
att detta skapar motiverade medarbetare. I en studie där intervjuer genomfördes inom ett 
flertal olika branscher och yrken, var flera faktorer för vad individer upplevde som 
stressande gemensamma. Att individer kände sig övervakade, att de inte fått erkännande 
för sina ansträngningar, att deras bedrifter och kompetenser gått obemärkt förbi och att 
den feedback de fått varit kritisk och demoraliserande. Dessa olika stressande faktorer 
gjorde att individerna kände sig som schackpjäser som flyttas runt i organisationen där 
de behövs och när de inte längre behövdes åkte de ut. Detta kan relateras till 
tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven (Deci & Ryan, 1985a) och 
ett antagande kan göras om att de individer som behandlas enligt de grundläggande 
uppfattningar som teori X förutsätter i väldigt liten mån kommer att få sina 
psykologiska behov tillgodosedda. När tillfredsställelse av dessa behov inte finns är 
möjligheten för intern motivation liten, vilket i sin tur leder det till sämre prestationer 
och minskad fysisk och psykisk hälsa (Deci & Ryan, 1985a; Ryan & Deci, 2000c). 
Denna cirkel blir en självuppfyllande profetia där arbetarna är omotiverade men 
uppfattas som lata. 
Anställda som verkar under de förutsättningar som teori Y skapar har större chans att få 
sina grundläggande psykologiska behov tillgodosedda. Då ledarskapet erkänner och ser 
medarbetarnas perspektiv, ger meningsfull information på ett icke-manipulativt sätt, ger 
valfrihet och uppmuntrar individuella initiativ stimuleras dessa behov och medarbetarna 
har större förutsättningar för en mer intern motivation (Baard et. al., 2004). Detta 
förhållningssätt och ledarskap benämner Deci och Ryan (1987) i sin forskning som 
autonomistöd (autonomy support). Begreppet grundas på ett antagande att en kontext 
eller en händelse, men även mellanmänskliga relationer, antingen är kontrollerande eller 
autonomistödjande (ex. Deci & Ryan, 1980; Deci, Schwartz, Steinman & Ryan, 1981). 
Med kontroll i detta sammanhang avses en handling avsedd att pressa en annan person 
mot ett förutbestämt utfall (Deci & Ryan, 1987). Typexemplet för ett väldigt 
kontrollerande beteende är en sergeant som befaller vid en militärövning, med 
kommenderingar och hot, utan rationella förklaringar och med härskarteknik som 
respons på negativ affekt. På en arbetsplats kan detta kännetecknas av chefer som talar 
om vad som är det rätta beteendet, ger tydliga direktiv eller kommenderar, säger saker 
som ”du måste", ”du ska” och skriker gärna. De ställer kontrollerande frågor och 
uppfattas som krävande. De säger repliker som; ”gör som jag säger eller sök dig någon 
annanstans” eller ”sluta klaga och se till att jobbet blir gjort istället”. Det görs helt 
enkelt försök att förvandla andras negativa respons till något mer lätthanterligt och 
socialt acceptabelt. 
De kontrollerande elementen antas minska den interna motivationen, genom dess 
begränsningar av de psykologiska behoven (Deci & Ryan, 1980). De 
autonomistödjande elementen antas å andra sidan öka den interna motivationen, genom 
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den positiva påverkan på samma behov. Autonomistöd är en social kontextuell faktor 
som visat sig ha ett positivt samband med intern motivation (Baard et.al., 2004). 
Autonom reglering har visat sig leda till bättre prestation, uthållighet, initiativ och 
kreativitet (Ryan & Deci, 2000c). Vidare menar de att nyckeln till att åstadkomma 
autonom reglering är att tillfredsställa de grundläggande behoven, autonomi, kompetens 
och tillhörighet och detta kan göras genom autonomistöd. I en tvärkulturell studie av 
Deci et al. (2001) där stickprov i USA och Bulgarien jämfördes, visar resultaten att 
autonomistöd är av stor vikt för intern motivation. Detta styrks även av Deci, Connell 
och Ryan (1989). De kunde se att när chefer var autonomistödjande visade 
medarbetarna ett större förtroende för organisationen och generellt en högre 
arbetstillfredsställelse. Ytterligare stöd för detta finns i en studie Baard et al. (2004). 
Denna visade att om den anställdes behov av autonomi, kompetens och tillhörighet på 
arbetsplatsen är tillfredsställt, ger det ökade prestationer och högre välmående. 
Koestner, Bernieri och Zuckerman (1992) kunde i sin studie se att chefer uppfattades 
som mer autonomistödjande, av sina underställda, gav även dessa uttryck för större 
arbetstillfredsställelse men också mindre frånvaro och högre fysiskt och psykiskt 
välbefinnande. 
Koestner, Ryan, Bernieri och Holt (1984) genomförde en studie där de testade huruvida 
det gick att begränsa individer utan att kontrollera dem och hur detta påverkade den 
interna motivationen i jämförelse med de begränsningar som var kontrollerande. De 
gjorde ett experiment på barn i skolåldern där de ombads rita. De delade upp barnen i 
tre grupper; en kontrollgrupp; en grupp med kontrollerande regler i uppgiften och en 
grupp med icke-kontrollerande regler. Resultaten visade att de barn som fick 
kontrollerande inslag i uppgiften fick en minskad motivation att rita och de med icke-
kontrollerande regler hade oförändrad motivation likväl som kontrollgruppen. 
 
Andra studier som genomförts med studenter har visat att när lärarna är mer 
autonomistödjande så leder det till att studenterna får en mer intern motivation, de blir 
mer nyfikna och de tenderar att gilla utmaningar i större utsträckning (Deci, Nezlek & 
Scheinman, 1981; Ryan & Grolnick, 1986). Vidare så har forskning visat att alltför 
kontrollerade miljöer medför sämre lärande, särskilt när det handlar om komplexa eller 
kreativa utmaningar (Benware & Deci, 1984; Grolnick & Ryan, 1987). Trépanier, 
Fernet och Austin (2012) undersökte hur motivation, med SDT som teoretisk 
utgångspunkt, påverkade rektorers ledarskapsstil. De rektorer som var mer internt 
motiverade och som upplevde autonomistöd från sina överordnade, agerade i sin tur 
också autonomistödjande mot sina underordnade. Denna undersökning säger att 
motivationen har en viss dominoeffekt; de chefer som utför sitt arbete av personligt 
intresse och för att de upplever att de är viktiga ser sig själva som personer som 
inspirerar och motiverar. Trépanier et. al (2012) menar vidare att mer internt motiverade 
ledare därmed visar på större professionell funktion; de tenderar att vara bättre 
ledare/mer motiverande ledare. 
Autonomistöd är således snarare något som finns i kontexten och de mellanmänskliga 
relationerna än i själva arbetets utformning (Baard et. al., 2004). Ett antagande kan 
göras om att huruvida en arbetskontext är autonomistödjande eller inte dels beror 
mycket på chefens individuella ledarskapsfilosofi men också de förutsättningar som 
skapas för ledarskapet i själva organisationen. 
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Percived Locus of Causality 
Autonomistöd är en kontextuell faktor som kan påverka motivationen hos individerna 
som arbetar inom organisationen (Baard et. al., 2004). Dock har tidigare forskning visat 
att det även finns faktorer inom individen själv som påverkar huruvida individens 
grundläggande behov blir tillfredsställda och därmed hur denna är motiverad, bland 
annat på arbetet. 
Percived Locus of Causality (PLOC) handlar om var individen själv uppfattar att 
motivationen kommer ifrån och enligt Deci och Ryan (1985a) finns tre olika 
orienteringar inom PLOC; autonomiorientering, kontrollorientering och opersonlig 
orientering. Vidare menar de att alla individer har inslag av alla olika orienteringar och 
att sammansättningen kan skilja sig åt beroende på vilken kontext individen befinner sig 
i. 
Autonomiorienterade individer upplever en hög grad av fritt val när det kommer till 
reglering och initiering av beteendet, det innebär att individens beteende initieras och 
regleras av val som baseras på ett medvetande av individens eget behov och mål (Deci 
& Ryan, 1985b). Individer som är autonomiorienterad är ofta mer internt motiverade 
och har en intern PLOC. De kommer således vara mindre kontrollerade av externa 
belöningar, de upplever istället belöningarna som bekräftelse på deras kompetens. 
Kontrollorienterade individer upplever att beteenden styrs via omgivningens eller 
individens egna krav, såsom belöningar eller känslan av att individen borde eller måste 
bete sig på ett visst sätt. Individer som är kontrollorienterade söker upp och väljer 
situationer som är kontrollerande, de upplever således ofta att situationer är 
kontrollerade och styrda från omgivningen. Externa belöningar har en mer avgörande 
roll för deras beteende, t.ex. så kan hög lön och status vara av vikt. När en individ har 
en opersonlig orientering så upplever individen att initiering och reglering av beteendet 
finns bortom individens egen kontroll. Dessa individer upplever ofta att de inte har 
kontroll över sitt eget beteende och anser att de inte kan nå det önskvärda utfallet. De 
ser sig själva som inkompetenta och beskrivs ofta som hjälplösa eller amotiverade. De 
upplever ofta att uppgifter är för svåra att genomföra och/eller att utfallet inte har något 
med deras beteende att göra. Individer som har en opersonlig orientering kan ofta känna 
sig deprimerade över den situation de befinner sig i och känna ångest inför nya 
situationer. 
 
Deci och Ryan (1985b) har funnit stöd för att individer med hög autonomiorientering 
ofta har bättre självkänsla och är förknippad med att individen ser på och värderar sig 
själv på ett positivt sätt. Vidare har de funnit att individer med hög kontrollorientering 
varken värderar sig själva positivt eller negativt. Dessa individer upplever däremot att 
det är viktigt att prestera väl och att motivationen för att prestera är extern. Forskning 
har också visat att när kontrollorienterade individer anstränger sig för att prestera, utan 
yttre krav, så beror det inte på att individen har en intern motivation att prestera, såsom 
att uppgiften utförs för att individen gillar det, utan det handlar istället om att individen 
är internt kontrollerad av sig själv (Koestner et al., 1992). 
Studier har visat att individer med en opersonlig orientering har mycket lätt att 
nedvärdera sig själva och har låg självkänsla (Deci & Ryan 1985b). Den opersonliga 
orienteringen har visat sig vara kopplad till depression. När det handlar om situationen 
där individen måste prestera så upplever individer med opersonlig orientering ofta en 
känsla av hjälplöshet och deras framgång tillskriver de externa faktorer. Vidare visar 
annan forskning att individer med en opersonlig orientering presterar mycket sämre när 
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de får negativ feedback än när de får positiv feedback (Koestner & Zuckerman, 1994). 
Detta i kontrast mot de individer med en autonomiorientering som istället visade en 
ihållande uthållighet och prestation även efter motgångar. Denna forskning visade också 
att individer som är kontrollorienterade tenderar att ha en markant högre motivation när 
de fick negativ feedback än när de fick positiv feedback. Enligt Koestner och 
Zuckerman (1994) beror detta på att kontrollorienterade individer har ett stort behov av 
att visa sin kompetens och kan uppfatta den negativa feedbacken som icke-
överensstämmande med effekten att de försöker öka sin prestation ytterligare. 
Williams och Deci (1996) utförde en studie där de undersökte läkarstudenter som deltog 
i en intervjukurs och fann att de studenter som var mer autonomiorienterade upplevde 
att de var mer kompetenta på att intervjua. Individer som är mer autonomorienterade är 
mer benägna att leta möjligheter som stödjer deras grundläggande psykologiska behov 
(Simoneau & Bergeron, 2003). När en individs arbete främjar och stödjer dennes 
upplevelse av autonomi, tillhörighet och kompetens så kommer detta även att främja 
individens interna PLOC (De Charms, 1968) och det kan i sin tur ge högre grad av 
motivation och engagemang (Deci & Ryan, 1985a). 
 
Psykisk ohälsa 
Teorierna om SDT talar om psykiskt välbefinnande och hälsa som några av de positiva 
effekterna med en mer intern motivation (Ryan & Deci, 2000a). Fernet (2013) har 
tillsammans med kollegor och studenter forskat i sambandet mellan arbetsmotivation 
och psykisk ohälsa med SDT som teoretisk utgångspunkt. Fernet säger att den 
autonoma, interna motivationen är hälsofrämjande, medan den kontrollerade externa 
kan ha direkt motsatt effekt (Fernet, Senécal, Guay, March & Dowson, 2008). I en 
studie av Fernet, Gagné och Austin (2010) genomfördes två upprepade mätningar på en 
grupp collegeanställda i Canada.  De fann att kvalitén på de sociala relationerna och 
graden av intern motivation kunde predicera utbrändhet (burnout). Resultaten visade att 
de som inte får känna att de gör personliga framsteg och har sämre sociala relationer på 
arbetet är mer känsliga för utmattning och avpersonalisering, vilka är en del i 
utvecklandet av utbrändhet. I ytterligare en studie av Fernet visade resultaten att 
autonoma element i beslutsprocesser minskar risken för utbrändhet när individer utsätts 
för höga krav på arbetet, men bara för de individer som var internt motiverade (Fernet, 
Guay & Senécal, 2004). 
Trépanier et al., (2015) menar att mobbing i arbetslivet påverkar individers 
grundläggande psykologiska behov negativt och att detta orsakar omfattande psykisk 
ohälsa, till exempel depressioner, ångestsyndrom och utbrändhet. 
Den sociala arbetsmiljön har således ett direkt negativt samband med en individs 
arbetsmotivation. Det vill säga ju mer internt motivation desto mindre känslighet för 
sociala händelser (Fernet et al., 2010 ).  Den mer interna arbetsmotivationen har således 
en dämpande effekt på de negativa konsekvenser begränsningar, höga krav, 
överbelastning, tvetydighet och konflikter har på individers psykiska välmående 
(Trépanier et al., 2012). 
Anställdas psykiska hälsa är idag mer aktuellt än någonsin men tyvärr ökar den 
psykiska ohälsan vilket leder till minskad produktivitet, högre sjukskrivningstal och 
högre personalomsättning (Fernet, 2013). I en rapport till regeringen skriver 
Försäkringskassan (2013) om att denna ökande form av sjukfrånvaro leder inte bara till 
ökade kostnader för vården och olika trygghetssystem så som Försäkringskassan, utan 
också stora kostnader i produktionsbortfall för organisationer. Enligt Vingård (2015) 
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består 90 procent av sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa av diagnoser inom 
CMD (Common Mental Disorder). CMD innefattar depression, generaliserat 
ångestsyndrom, paniksyndrom, specifika fobier, tvångssyndrom och posttraumatiskt 
stressyndrom, diagnoser som ofta benämns som “lättare psykisk ohälsa”. 
Den statistik som Försäkringskassan (2013) tagit fram och som ligger till grund för 
rapporten visar att en topp i sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa eller sjukdom 
förelåg under 2005 och att den återigen ökade åren 2009 till 2012. 96 000 av de 430 000 
sjukfall längre än fjorton dagar, som påbörjades under 2012, var på grund av psykisk 
diagnos vilket motsvarar en ökning av denna typ av sjukfall med 25 000 sen 2009. I 
procentuella siffror, av den totala sjukfrånvaron, innebär detta en ökning från 24 till 27 
procent. Av de pågående sjukpenningärendena i december 2013 var 44 procent för 
kvinnor och 32 procent för män på grund av psykiska diagnoser, vilket inkluderar alla 
sjukskrivningsperioder (Försäkringskassan, 2014). Socialförsäkringsrapporten från 
2015 (Försäkringskassan, 2015) säger att 35 procent av långtidssjukskrivningarna i 
Sverige under 2014 berodde på psykisk ohälsa. Risken att påbörja ett sjukfall på grund 
av psykisk ohälsa är störst i åldrarna 30-39 år och inom tjänstemannayrken och yrken 
med krav på längre utbildning. 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka relationerna mellan PLOC-orientering, 
upplevt autonomistöd från närmaste chefen och motivation mätt i tillfredsställelse av de 
grundläggande psykologiska behoven av autonomi, kompetens och tillhörighet.  Samt 
huruvida dessa behov påverkar psykisk ohälsa. Resultaten kan ytterligare belysa vikten 
av motivation i arbetslivet. 
 
Frågeställning 1: Påverkar PLOC-orientering och upplevt autonomistöd grad av intern 
motivation?         
Frågeställning 2: Kan grad av intern motivation predicera psykisk ohälsa. 
 

Metod 
Undersökningsdeltagare 
Studiens undersökningsdeltagare bestod av individer från författarnas personliga 
nätverk, samt av studenter på psykologiska institutionen på Stockholms Universitet. De 
kriterier som ställdes på deltagarna var att de skulle vara tjänstemän med minst en chef. 
Totalt deltog 141 personer varav 99 var kvinnor och 42 var män (M = 32,97 år, SD = 
9,84år). 
 
Material 
Enkäten innehöll totalt 65 frågor och inleddes med 5 demografiska frågor. Exempel på 
de demografiska frågorna var ålder och kön. De följdes av Percieved Autonomy 
Support - the Work Climate Questionnaire (WCQ) och Basic Need Psychology Scale at 
Work (BNPS), The General Causality Orientations Scale (GCOS) och sist The General 
Health Questionnaire 12 (GHQ-12). 
WCQ, BNPS och GCOS översattes från engelska till svenska av författarna till den 
aktuella studien, sedan översattes den tillbaka till engelska igen av en svensk som varit 
bosatt i England under en längre period. Detta gjordes för att säkerställa att det inte 
fanns några språkliga skillnader som påverkade resultatet. 
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Percieved Autonomy Support - The Work Climate Questionnaire. Den 
ursprungliga enkäten hämtades från en studie av Baard et al. (2004). WCQ:n handlade 
om i vilken utsträckning deltagarna upplever att deras närmaste chef stödjer deras 
autonomi. Enkäten hade 15 frågor och en sjugradig svarsskala med alternativ från 
“stämmer inte alls” till “stämmer helt”. Poängen räknades genom att ta medelvärdet på 
de individuella item poängen, på fråga 18 så omvändes poängen innan genom att 
subtrahera individens svar från 8. Exempel på frågor är “Jag känner att min närmaste 
chef förser mig med olika valmöjligheter och alternativ” och “Min närmaste chef 
hanterar människors känslor på ett bra sätt”. Cronbachs alfa för den engelska versionen 
av enkäten har varit över 0,90 (ex. Williams, Grow, Freedman, Ryan & Deci, 1996), 
alfa för föreliggande studie var 0,95. 

 
Basic Need Psychology Scale at Work. Enkäten bygger på Self-Determination 

Theory och det engelska originalet är använt i ett flertal studier (Baard et al, 2004; Deci 
& Ryan, 2000; Deci et al., 2001; Gagné, 2003). Enkäten hade 21 frågor som var 
uppdelade på tre subskalor som mätte autonomi, kompetens och tillhörighet, dessa tre 
subskalor tillsammans mätte motivation. Sju items mätte autonomi (fråga 21, 25, 28, 31, 
33, 37 och 40), exempel på frågor “Jag känner att jag att kan komma med mycket 
synpunkter på hur mitt arbete ska utföras” och “Det finns inte så stora möjligheter för 
mig att själv bestämma hur jag ska utföra mitt arbete.” Sex items som mätte kompetens 
(fråga 23, 24, 30, 32, 34 och 39), exempel på frågor är “Jag känner mig inte så 
kompetent när jag är på arbetet” och “Det finns inte så stora möjligheter för mig att 
själv bestämma hur jag ska utföra mitt arbete.”  Åtta items mätte tillhörighet (fråga 22, 
26, 27, 29, 35, 36, 38 och 41), exempel på frågor är “Jag gillar verkligen människorna 
jag arbetar” med och “Folk på arbetet är ganska vänliga mot mig.” Denna enkät hade 
också en sjugradig svarsskala med svarsalternativ från “stämmer inte alls” till “stämmer 
helt” och poängen räknades på samma sätt som WCQ:n genom att ta medelvärdet på 
item poängen. Poängen på de frågor som behövde omvändas innan medelvärdet 
räknades ihop var fråga 23, 25, 27, 31, 34, 36, 38, 39, 40. Cronbachs alfa för den 
engelska versionen har varit runt 0,90 (Baard et al., 2004), Cronbachs alfa för den 
svenska översättningen i föreliggande studie var 0,90. 

 
The General Causality Orientations Scale. Deci och Ryans (1985b) enkät GCOS 

användes för att mäta individernas PLOC, enkäten hade 12 vinjetter med 36 items. 
Enkäten innehöll 12 items som mätte autonomi, 12 items som mätte kontroll och 12 
items som mätte den opersonliga orienteringen. Varje item värderades på en sjugradig 
skala, poängen för varje subskala räknades fram genom att summera de 12 svaren från 
den subskalan. Högre poäng på varje subskala indikerar att individen har mer av den 
orienteringen. Ett exempel på en vinjett och dess 3 items var följande: 

 
Du tänker inleda en ny karriär. Det viktigaste beaktandet är troligtvis: 
a) Om du kan utföra arbetet utan att ta dig vatten över huvudet. 
b) Hur intresserad du är av den typen av arbete. 
c) Om det finns möjligheter för avancemang. 
 

Enkäten är väl validerad och har fått en Cronbachs alfa omkring 0,75 (ex. Deci & Ryan 
1985b; Koestner et al., 1992, refererad av www.selfdeterminationtheory.org). 
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Cronbachs alfa i föreliggande var 0,61 för den autonomiorienterade PLOC:en, 0,49 för 
den kontrollorienterade PLOC:en och 0,70 för den opersonliga PLOC:en. 

 
The General Health Questionnaire 12. GHQ-12 mätte generell psykisk ohälsa, 

enkäten bestod av 12 frågor med fyra svarsalternativ och bestod till hälften av positiva 
och till hälften av negativa påståenden (Sconfienza, 1998). De fyra svarsalternativen 
poängsattes från ett till fyra, vilket innebär att individen kunde få ett värde från ett till 
fyra på sina skattningar på varje item och därefter summerades varje individs poäng. 
Således kunde maxpoängen bli 48 för en individ. Poängsättningen användes sedan för 
att rangordna individers hälsa, ju lägre poäng desto lägre psykisk ohälsa. Exempel på 
frågor är: “Jag kan koncentrera mig på vad jag gör” och “Jag känner mig olycklig och 
nedstämd.” GHQ-12 har översatts från engelska till ett flertal olika språk och den 
svenska översättningen har fått en Cronbachs alfa mellan 0.89 till 0.93 (ex. Sconfienza, 
1998). Cronbachs alfa i föreliggande studie var 0,86. 
 
Procedur 
Undersökningsdeltagarna från författarnas personliga nätverk rekryterades via sociala 
medier, övriga deltagare fick inbjudan att delta genom ett e-postutskick. Samtliga 
deltagare fick information om studiens syfte, anonymitet och att det var frivilligt att 
delta. 
Enkäten skapades i online verktyget Survey & Report (https://sunet.artologik.net/su). 
Svaren genererades automatiskt och ingen avsändare registrerades, därmed kunde 
deltagarnas anonymitet garanteras. 
 
Databearbetning 
De statistiska analyserna genomfördes med statistiskprogrammet SPSS. Data 
analyserades deskriptivt till en början och Cronbachs alfa beräknades för samtliga 
skalor, inga items raderades eftersom de inte påverkade alfan i någon riktning.  Därefter 
utfördes korrelationsanalyser för att kunna dra så goda slutsatser som möjligt när de 
gällde de olika sambanden av studiens variabler. För att predicera motivation och 
psykisk ohälsa utfördes två hierarkiska multipla regressionsanalyser. I båda 
regressionsanalyser lades variablerna in i två steg, i steg ett inkluderades ålder och kön. 
När motivation var den beroende variabeln inkluderades de olika PLOC-orienteringarna 
och autonomistöd i steg två. Vid den andra hierarkiska multipla regressionsanalysen var 
psykisk ohälsa den beroende variabeln och autonomi, kompetens och tillhörighet 
inkluderades i steg två. 
 

Resultat 
 
Resultatet av den första hierarkiska multipla regressionsanalysen (1) gav en signifikant 
modell där motivation var den beroende variabeln och PLOC-orienteringarna samt 
autonomistöd prediktorer. En andra hierarkisk regressionsanalys (2) gav en signifikant 
modell med psykisk ohälsa som beroende variabel och motivation, där motivationen 
delades upp i de tre psykologiska behoven, autonomi, kompetens och tillhörighet som 
prediktorer, för att kunna avgöra vilken av de tre psykologiska behoven som var av 
störst vikt när det gällde psykisk ohälsa. Samtliga hierarkiska multipla 
regressionsanalyser testades för multikolinearitet och ingen av variablerna överstiger 
rekommendationerna (Tabachnick & Fidell, 2013). 
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Korrelationer utfördes ur ett explorativt syfte med de studerade variablerna, de visade 
bland annat signifikanta samband mellan motivation och alla de övriga studerade 
variablerna. Beräkningar av medelvärden, standardavvikelser och Cronbachs alfa för de 
studerade variablerna återfinns i tabell 1.  
 
Tabell 1. Deskriptiv statistik och reliabilitetsestimat (Cronbachs alfa)   
Variabel M SD α 
    
Ålder  32,970 9,835 - 
Autonomi 4,852 1,085 0,770 
Kompetens 5,511 1,111 0,759 
Tillhörighet 5,372 1,090 0,863 
Motivation (totalt) 5,238 0,927 0,900 
Autonomistöd 5,149 1,350 0,950 
PLOCAuto 44,106 6,319 0,610 
PLOCKont 31,745 6,521 0,488 
PLOCOpers 24,731 7,835 0,696 
Psykisk ohälsa 20,532 5,906 0,860 
N=141 
 
En korrelationsanalys (1) med de studerade variablerna (se tabell 2) visade en 
signifikant positiv korrelation mellan autonomistöd och motivation. Signifikanta 
korrelationer erhölls mellan samtliga PLOC-orienteringarna och motivation. Psykisk 
ohälsa korrelerade negativt med motivation. 
 
Tabell 2. Korrelationer för de studerade variablerna. 
Variabel 1 2 3 4 5 6 
       
1. Motivation -      
2. Autonomistöd 0,650** -     
3. PLOCAuto 0,183*- 0,031 -    
4. PLOCKont -0,187* -0,222** 0,018 -   
5. PLOCOpers -0,392** -0,168* -0,054 -0,061 -  
6. Psykisk ohälsa -0,602** -0,438** -0,083 0,119 0,475** -       
Signifikansnivåer: *=p<0,05, **=p<0,01 (2-sidig). (N=141) 
 
En andra korrelationsanalys (2) utfördes för att undersöka hur de olika psykologiska 
behoven korrelerade med psykisk ohälsa (se tabell 3). Samtliga korrelationer har en 
signifikansnivå på 1 procent. 
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Tabell 3. Korrelationer för de studerade variablerna i frågeställning 2 
Variabel  1 2 3 4      
          
1. Autonomi  -         
2. Kompetens  0,614**  -        
3. Tillhörighet  0,593**  0,516**  -       
4. Psykisk ohälsa -0,551** -0,634** -0,380** -      
Signifikansnivå: **=p<0,01 (2-sidig). (N=141) 
 
Den första frågeställningen (frågeställning 1) var: ” Påverkar PLOC-orientering och 
upplevt autonomistöd grad av intern motivation?” För att besvara frågeställningen 
utfördes en hierarkisk multipel regressionsanalys (1) med motivation som beroende 
variabel. I den första modellen användes ålder och kön som kontrollvariabler och i den 
andra modellen var de olika PLOC-orienteringarna och autonomistöd oberoende 
variabler (se tabell 4). Resultatet visar att modellen i sin helhet förklarade 55 procent av 
variansen i motivation. De studerade variablerna, de olika PLOC-orienteringarna och 
autonomistöd tillförde unikt 53,4 procent förklarad varians efter statistisk utförd 
kontroll av kön och ålder. Utifrån erhållna betavärden var autonomistöd av störst vikt 
för motivation och gav ett signifikant resultat (p<0,001). 
 
Tabell 4. Hierarkisk multipel regressionsanalys (1) Beroende variabel är motivation. 
 B Std.fel Beta  p R2

(adj.) R2
change F p 

         
Modell 1:     0,022 0,036 2,584 0,079 
Ålder 0,012 0,008 0,126 0,132     
Kön  0,287 0,169 0,142 0,091     
         
Modell 2:     0,550 0,534 29,573 0,000 
Ålder 0,014  0,005  0,148 0,011     
Kön 0,258 0,118  0,128 0,031     
PLOCAuto 0,020 0,008  0,135 0,020     
PLOCKont -0,007 0,008 -0,050 0,403     
PLOCOpers -0,035 0,007 -0,299 0,000     
Autonomi- 
stöd 

0,403 0,041  0,587 0,000     

N=141 
 
Efter detta genomfördes ytterligare en hierarkisk multipel regressionsanalys (2) för att 
besvara den andra frågeställningen (frågeställning 2) som var: ”Kan grad av intern 
motivation predicera psykisk ohälsa?” I regressionsanalysen (2) användes ålder och kön 
som kontrollvariabel i modell 1 och i modell 2 inkluderades autonomi, kompetens och 
tillhörighet som oberoende variabler (se tabell 5). Den beroende variabeln var psykisk 
ohälsa. Resultatet visar att modellen i sin helhet förklarade 43,2 procent av variansen i 
psykisk ohälsa. Efter kontroll av kön och ålder så stod autonomi, kompetens och 
tillhörighet unikt för 42,5 procent av variansen. Den av de grundläggande psykologiska 
behoven som visade sig vara av störst vikt för en högre grad av psykisk hälsa, utifrån 
erhållna betavärden och som gav ett signifikant resultat, var kompetens (p<0,001). 
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Tabell 5. Hierarkisk multipel regressionsanalys (2). Beroende variabel är psykisk 
ohälsa. 
 B Std.fel Beta  p R2

(adj.) R2
change F p 

         
Modell 1:     0,014 0,028 1,959 0,145 
Ålder   -0,100 0,050 -0,166 0,050     
Kön  -0,128 1,080 -0,010 0,906     
         
Modell 2:     0,432 0,425 22,315 0,000 
Ålder -0,048  0,040 -0,079 0,233     
Kön   0,572 0,834   0,044 0,494     
Autonomi  -1,362 0,499  -0,250 0,007     
Kompetens  -2,575 0,443  -0,485 0,000     
Tillhörighet   0,076 0,447   0,014 0,866     
N=141  
 

Diskussion 
 

Denna studies syfte var att undersöka relationen mellan PLOC-orientering, upplevt 
autonomistöd från närmaste chef samt motivation. Motivationen mättes och 
definierades som tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven 
autonomi, kompetens och tillhörighet. Därefter undersöktes det om det fanns ett 
samband mellan motivation och psykisk ohälsa. 
Resultaten visade att autonomistöd, opersonlig PLOC-orientering samt autonom PLOC-
orientering kunde predicera motivation. Vidare visade resultaten att det även fanns ett 
negativt samband mellan psykisk ohälsa och motivation. Den viktigaste prediktorn för 
psykisk ohälsa var kompetens och därefter autonomi. 
 
Frågeställning 1 
Studiens första frågeställning (frågeställning 1) var: “Påverkar PLOC-orientering och 
upplevt autonomistöd grad av intern motivation?” 
Resultaten från korrelationsanalysen (1) visade att det fanns samband mellan intern 
motivation, PLOC-orientering samt autonomistöd. Regressionsanalysen (1) visade dock 
att den starkaste prediktorn var autonomistöd för intern motivation. 
 
Betydelsen av autonomistöd gick i linje med tidigare studier. I den tvärkulturella studie 
som Deci et al. (2001) genomförde visade resultaten att autonomistöd var av vikt för 
den interna motivationen. Även Baard et al. (2004) har visat att chefens autonomistöd 
ökar den interna motivationen och så även Deci et al. (1981) som fann att autonomistöd 
leder till mer intern motivation. Delaktighet i beslutsprocesser skapar motiverade 
medarbetare vilket även denna studie styrker (Deci & Ryan, 1985a). De distinktioner i 
ledarskap som McGregor (2006) gjorde i sina teorier om ledarskap X och ledarskap Y, 
där den senare antogs ge större möjligheter till tillfredsställelse av de grundläggande 
psykologiska behoven. Detta ledarskap inriktar sig på att skapa miljöer där medarbetare 
kan motivera sig själva. Då medarbetarna tillåts att ta egna initiativ, deras perspektiv 
uppmärksammas och det finns ett visst mått av valfrihet kan ett antagande göras att en 
autonom reglering sker och det i sin tur leder till mer internt motiverade medarbetare. 
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Denna studies resultat tyder på att detta resonemang skulle kunna vara en reell 
beskrivning på hur intern motivation skapas med hjälp av autonomistöd. 
Det positiva sambandet i föreliggande studie visade således även, i enlighet med 
tidigare forskning, att kontrollerande faktorer tenderar att minska den interna 
motivationen (Deci & Ryan, 1980). Dessa faktorer antas hämma tillfredsställelsen av de 
grundläggande psykologiska behoven och därmed minska den interna motivationen. För 
att åstadkomma mer intern motivation bör kontexten vara mer autonomistödjande och i 
en organisation bör detta göras genom ledarskapet (Ryan & Deci, 2000c). Då 
kontrollerande element så som övervakning, ekonomiska incitament, kritik och krav är 
vanligt förekommande i organisationen, kan en extern reglering av medarbetarens 
beteenden antas ske. Detta begränsar medarbetarnas grundläggande psykologiska 
behov, att de skulle kunna uppleva självbestämmande i en sådan kontext tycks 
motsägelsefullt. Känslan av kompetens är bland annat beroende av att individen får 
utveckla sin potential vilket i sin tur kan ge ökat självförtroende. När individen ofta blir 
utsatt för kritik och det saknas feedback är det nära till hands att anta att det får en 
negativ effekt på individens självförtroende och därmed det grundläggande behovet av 
kompetens. När individen inte heller får följa sin potential och utveckla sina talanger 
påverkar även detta behovet av kompetens negativt. 
 
Vidare visar resultaten att det finns ett negativt samband mellan motivation och en mer 
opersonlig PLOC-orientering. Resultatet visar även att detta är en viktig prediktor. Detta 
går i linje med tidigare forskning och teorier. Tidigare studier har visat att individer med 
en opersonlig PLOC-orientering tenderar att uppleva en känsla av hjälplöshet (Deci & 
Ryan 1985b). De tillskriver, oftare än andra, individuella framgångar till externa 
omständigheter, de gör således tolkningen att framgången inte har något att göra med 
den egna kunskapen eller ansträngningen. Dessa individer upplever ofta att de inte har 
kontroll över sitt eget beteende och anser att de inte kan nå det önskvärda utfallet. De 
beskrivs ofta som hjälplösa eller amotiverade och ser sig själva som inkompetenta. 
Dessa individer är även mer känsliga för kritik än andra Koestner & Zuckerman, 1994). 
Detta sammanvägt kan betyda att chefens agerande har mindre betydelse eftersom de 
medarbetare med opersonlig PLOC-orientering kommer att vara mindre internt 
motiverade oavsett. Detta på grund av att de tenderar att uppfatta att deras 
ansträngningar saknar koppling till vad som händer omkring dem vilket kan ge en 
känsla av meningslöshet att agera. 
 
Resultaten visade att en mer autonomiorienterad PLOC hade ett positivt samband med 
motivation. Samt var en signifikant prediktor i denna studie.  Vilket även det går i linje 
med tidigare forskning. I en studie av Koestner och Zuckerman (1994) visade resultatet 
att individer med mer autonomiorienterad PLOC tenderar att ha högre intern 
motivation. Forskning visar att autonomiorienterade individer upplever att de kan 
reglera och initiera beteendet utifrån sitt fria val (Deci & Ryan, 1985b). 
Simoneau och Bergeron (2003) genomförde en studie där de undersökte motivation hos 
personer med missbruksproblematik. Resultatet visade att individer som var mer 
autonomiorienterade tenderar att söka efter situationer och möjligheter som stödjer 
deras grundläggande psykologiska behov, vilket i sin tur leder till ökad intern 
motivation. De mer autonomiorienterade individerna har också visat sig vara mer 
motståndskraftiga för motgångar och att deras uthållighet och ansträngning tenderar att 
påverkas mindre av motgångar (Koestner & Zuckerman, 1994). Detta skulle kunna 
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innebära att dessa individer är mindre känsliga för kontrollerande inslag i kontexter så 
som ledarskapet och att de undviker de situationer som är kontrollerande. Det skulle 
kunna ses som att de i större utsträckning kan skapa och bibehålla sin interna motivation 
själva. 
 
Enligt korrelationsanalysen (1) fanns ett svagt negativt samband mellan en mer 
kontrollorienterad PLOC och intern motivation. Vid regressionsanalysen (1) visade 
resultaten dock att mer kontrollorienterade PLOC inte tillförde någon signifikant 
varians i modellen. Den tidigare forskningen på området säger att det finns ett negativt 
samband med intern motivation, enligt Deci och Ryan (1985b) så tenderar individer 
med en mer kontrollorienterad PLOC att uppleva att motivation är mindre intern. De 
upplever oftare att det finns yttre krav på ett visst agerande och att det krävs av dem att 
de skall prestera (Koestner et al., 1992). När det saknas yttre krav tenderar de att istället 
agera på inre krav. De skapar således sin egen kontrollreglering och med den kommer 
en mer extern motivation. Individer som är kontrollorienterade har också en benägenhet 
att söka sig till situationer som är kontrollerande, exempelvis kontexter där de yttre 
kraven är väldigt höga (Deci & Ryan, 1985b).  
 
Den tidigare forskningen går i linje med det negativa samband som denna studies 
korrelationsanalys visade på, dock tillför den kontrollorienterade PLOC:en inte någon 
signifikant andel förklarad varians i regressionsmodellen. Detta skulle kunna bero på 
den låga alfa (0,49) som denna del av enkäten visade på. Detta tyder på att 
mätinstrumentet inte är fullt reliabel i denna studie.  
 
Frågeställning 2 
Studiens andra frågeställning (frågeställning 2) var: “Kan grad av intern motivation 
predicera psykisk ohälsa?” Resultaten från korrelationsanalysen (1) visar att det finns ett 
negativt samband mellan grad av intern motivation och psykisk ohälsa, då höga poäng 
på hälsoenkäten innebär högre grad av ohälsa. 
Även detta resultat går i linje med den tidigare forskningen inom området. Fernet et. al. 
(2008) menade att den interna motivationen är hälsofrämjande vilket föreliggande 
studies resultat ytterligare styrker. De med sämre psykisk hälsa var de som hade den 
lägsta graden av intern motivation. 
De tidigare studierna visar att den interna motivationen fungerar som ett skydd mot 
sociala händelser (Fernet et. al., 2010; Fernet et. al., 2004). De internt motiverade 
individerna tenderar att påverkas mindre av negativa händelser i den sociala kontexten, 
den psykiska hälsan förblir intakt. Dessa resultat kan således bero på att individer med 
intern motivation mår bättre men också på att de individer som har högre grad av 
psykisk hälsa har bättre förutsättningar för att bli internt motiverade på arbetet. Det 
skulle kunna vara så att de som mår sämre inte har interna förutsättningar för 
motivation, de saknar kanhända den interna drivkraften eller intresset för arbetet som 
helhet. 
 
Med syfte att vidare undersöka detta samband och dess uppbyggnad, ifråga om hur 
relationen mellan de isolerade psykologiska behoven och psykisk ohälsa såg ut, delades 
dessa behov upp. Resultaten visade att behovet av kompetens var den viktigaste 
prediktorn för psykisk ohälsa av de tre grundläggande psykologiska behoven. Därefter 
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följde sedan autonomi och i sista hand tillhörighet, vilken inte tillförde någon 
signifikant varians i regressionsmodellen (2). 
En förklaring till att kompetens har det starkaste sambandet och var den viktigaste 
prediktorn för psykisk ohälsa, skulle kunna ha att göra med att detta behov påverkar 
individens självförtroende och självtillit. När individen har förtroende för sin egen 
förmåga och tilltro till densamma mår denna bättre. Att individen sedan ges möjlighet 
att agera på och styra över denna förmåga är också av vikt, vilket bland annat är en del 
av autonomibehovet. Autonomi har i tidigare studier visat sig viktig i beslutsprocesser 
(Fernet et.al., 2004). Höga krav kan vara en bidragande faktor till utbrändhet men 
möjligheten att själv fatta beslut rörande hur dessa krav skall uppfyllas minskar den 
negativa effekt kraven kan ha på det psykiska välbefinnandet. 
 
En möjlig förklaring till att tillhörigheten hade ett svagare samband enligt 
korrelationsanalysen (2) skulle kunna vara att den inte är en lika naturlig del av 
arbetslivet, så som den är i privatlivet. Att känna sig kompetent, att andra har förtroende 
för denna kompetens och att kunna styra över sin egen arbetssituation kan således vara 
av större vikt än till exempel samhörighet med kollegor för den psykiska hälsan. 
Detta resultat var inte helt i linje med den studie av Fernet et. al. (2010) där kvalitén på 
de sociala relationerna visade sig till viss del kunna predicera utbrändhet. Tillhörighet 
var enligt regressionsanalysen (2) inte här en signifikant prediktor för psykisk ohälsa 
vilket stödjer det tidigare resonemanget om tillhörighetens mindre roll för den psykiska 
hälsan. 
 
Metoddiskussion 
Eftersom många variabler testades finns en viss risk för massignifikans, då denna studie 
testade ett flertal olika variabler. Enligt Borg och Westerlund (2012) är risken för att 
slumpen skall ge ett signifikant resultat 5 procent och med varje utförd 
signifikansprövning ökar denna risk. Läsaren bör därför ha massignifikansproblemet i 
åtanke vid läsning av denna studie. 
De krav som ställdes på undersökningsdeltagarna: att de hade ett tjänstemannayrke samt 
minst en chef, kontrollerades det inte för i enkäten vilket potentiellt skulle kunna 
innebära att dessa krav inte är uppfyllda. Dessa krav förmedlades enbart i ingresstexten 
på enkäten. 
Eftersom anställningsgrad inte efterfrågas i enkätens demografiska frågor har ej heller 
en konstanthållning för detta kunnat genomföras. En påverkan av detta på studiens 
resultat kan ha varit möjlig. 
Denna studies enkät byggde på självskattning och därmed individens subjektiva 
uppfattningar, således kan en viss risk för påverkan av social önskvärdhet föreligga. 
Den del av enkäten som testade individens PLOC-orientering (GCOS) fick låg uppmätt 
alfa. Detta skulle kunna bero på att de items som mäter dessa innehåller hypotetiska 
situationer som respondenten ombeds ta ställning till. 
 
Vidare forskning 
Denna studie erbjuder flera möjligheter till vidare studier. En potentiellt intressant 
aspekt skulle kunna vara att vidare undersöka hur förhållandet mellan de olika PLOC-
orienteringarna och psykisk ohälsa ser ut. Då korrelationsanalysen (1) visade ett positivt 
samband mellan psykisk ohälsa och opersonlig PLOC, så skulle detta kunna vara 
intressant att studera vidare. Tidigare forskning har visat att individer med en opersonlig 
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PLOC har en större känslighet för psykisk ohälsa. De tenderar exempelvis att lättare 
utveckla depressioner (Deci & Ryan 1985b). 
Vidare visade korrelationsanalysen (1) ett negativt samband mellan autonomistöd och 
psykisk ohälsa, detta kan också vara ett uppslag för vidare forskning. Så även relationen 
mellan de olika PLOC-orienteringarna och upplevt autonomistöd, eftersom 
korrelationsanalysen (1) även visar på signifikanta korrelationer mellan 
kontrollorienterade respektive opersonliga PLOC-orienteringen och upplevt 
autonomistöd. 
 
Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan det sägas att autonomistöd tycks vara den viktigaste prediktorn 
för intern motivation. Den närmaste chefens agerande tenderar att ha en mer avgörande 
betydelse för hur motiverade medarbetarna är, än de i denna studie uppmätta interna 
faktorerna. Dessa faktorer, de individuella PLOC-orienteringarna, kan också antas 
predicera intern motivation, men inte i samma utsträckning som upplevt autonomistöd. 
När det kommer till psykisk ohälsa var intern motivation en stark prediktor. När 
motivationens tre subskalor delades upp visade det sig att behovet av kompetens var den 
viktigaste prediktorn för psykisk ohälsa, därefter följde autonomi. Tillhörighet var inte 
av vikt i detta sammanhang. 
Studiens slutsats är därmed att ledarskapets roll, genom den närmaste chefens agerande, 
är det viktigaste när det kommer till medarbetarnas grad av intern motivation och att 
intern motivation har ett samband med psykisk ohälsa. Resultaten bidrar ytterligare med 
en poängtering kring vikten av motivation i arbetslivet. 
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