
 

Ledarskapets effekt på prestation 
och upplevd motivation – en 
experimentell studie 

Maja Bergqvist 
Lovisa Ulander 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vt 2016 

Examensarbete, 30 hp 
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 300 hp 

Handledare: Marius Sommer 

 



 

2 
 

LEDARSKAPETS EFFEKT PÅ PRESTATION OCH UPPLEVD MOTIVATION  
– EN EXPERIMENTELL STUDIE 

 
Maja Bergqvist och Lovisa Ulander 

 
 
Ledarskapet anses ha stor påverkan på individers motivation inom sin idrott. Ledarskap kan, inom 
ramarna för Self-Determination Theory (SDT), i stort sorteras i två olika stilar, autonomistödjande 
respektive kontrollerande ledarskap. I dagsläget finns en brist på experimentella studier som jämför dessa 
två ledarskapsstilars påverkan på motivation. Denna studie syftade till att i en isolerad miljö undersöka 
hur ett autonomistödjande respektive ett kontrollerande ledarskap har en påverkan på inre motivation 
och prestation. I studien ingick 37 deltagare som under 20 minuter fick utföra en bygguppgift med lego 
under en neutral, autonomistödjande eller kontrollerande ledarskapsstil. Resultatet visade att den 
kontrollerande ledarskapsstilen hade en viss negativ påverkan på motivation och att gruppen kontroll 
angav en lägre upplevd kompetens än gruppen autonomi.  Ingen av ledarskapsstilarna hade någon effekt 
på prestation. Vidare visade sig upplevd motivation ha ett signifikant samband med prestation på 
bygguppgiften.  

 
Within sports, leadership is considered having a great impact on individuals’ motivation. Leadership 
could, within a Self-Determination Theory (SDT) framework, be sorted into two different styles, 
autonomous and controlling leadership. There is a gap in current research concerning the effects of 
autonomous and controlling leadership on motivation in experimental settings. The aim of the present 
study was to, in an isolated environment, examine how an autonomy supportive- or a controlling 
leadership affects intrinsic motivation and performance. The study included 37 participants who, over a 
period of 20 minutes, performed a lego building task under a neutral, an autonomy supportive- or a 
controlling leadership style condition. The results indicated that the controlling leadership style had a 
negative impact on motivation and that the controlled group had lower perceived competence compared 
to the autonomous group. None of the leadership styles affected performance. Further, perceived 
motivation was found to significantly correlate with task. 
 

 
 

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och idrottsföreningar landet runt får 
årligen statligt stöd för att kunna bedriva sin verksamhet. År 2014 bidrog staten med 
nära 600 miljoner kronor till organiserad idrottsverksamhet (Riksidrottsförbundet, 
2016). Det finns flertalet positiva effekter som medföljer fysisk aktivitet, bland annat att 
det förebygger stress (Otsuka, Nishii, Amemiya, Kubota, Nishijima & Kita, 2016), höjer 
koncentrationsnivån och kan förbättra minnet samt har ett samband med en bättre 
självkänsla (Rasmussen & Laumann, 2013). Fysisk aktivitet har även visat sig kunna 
minska milda depressiva symtom (Zhang & Yen, 2015) och har associerats med högre 
hälsorelaterad livskvalitet (Gopinath, Hardy, Baur, Burlutsky, & Mitchell, 2012; Kantor, 
Grimes & Limbers, 2015; Lacy et al., 2012). Ungdomar som upplever sig vara mer inre 
motiverade, kopplat till fysisk aktivitet, rör sig mer (Owen, Astell, Burt & Lonsdale, 
2013) och upplever en stärkt mental hälsa (Asare & Danquah, 2015).  

 
Utifrån de hälsoeffekter fysisk aktivitet kan generera, både på individnivå och på 

samhällsnivå, kan det vara viktigt att undersöka vad som motiverar individer till att vara 
fysiskt aktiva och vad som motverkar att individer slutar idrotta. Carlman, Wagnsson 
och Patriksson (2013) har undersökt anledningar till och konsekvenser av att ungdomar 
hoppar av sina idrotter. De fann bland annat att avhoppande idrottare inte gillade sina 
ledare och att idrotten inte kändes kul. De såg också att de som uppfattade sin 
idrottsrelaterade kompetens vara låg upplevde en större press inom sin idrott och 
därför hoppade av i större utsträckning än de som uppfattade att de hade hög 
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kompetens. I linje med detta visade en studie på handbollsspelare (Sarrazin, Vallerand, 
Fuillet, Pelletier & Cury, 2002) att de idrottare som hoppade av upplevde mindre grad av 
inre motivation och högre grad av amotivation än de som fortsatte spela. 

 
Även idrottsledarskap är ett stort och välbeforskat område där ledare visat sig ha 

en stor påverkan på idrottares motivation (se exempelvis: Barić & Bucik, 2009; 
Charbonneau, Barling & Kelloway, 2001; Fraser-Thomas & Côté, 2006; Gillet, Vallerand, 
Amoura & Baldes, 2009; Keegan, Harwood, Spray & Lavallee, 2009; Vidic & Burton, 
2011), prestation (se exempelvis: Charbonneau, Barling, & Kelloway, 2001; Luiselli et al., 
2013) och välmående (se exempelvis: Cronin & Allen, 2015; Kipp & Weiss, 2015; 
Stenling & Tafvelin, 2014). Således finns det en anledning att närmare undersöka 
huruvida olika ledarstilar påverkaren individs motivation och prestation. 

 
Self-determination theory (SDT; Deci & Ryan, 2000) är en teori som förklarar hur 

psykologiska behov och motivation samverkar med varandra. Inom SDT definieras 
behov som inneboende psykologiska beståndsdelar vilka är nödvändiga för en individs 
utveckling och välmående, och enligt teorin finns tre psykologiska behov som behöver 
tillfredsställas för att välmående ska uppnås. Dessa är behov av att känna autonomi, 
kompetens och samhörighet. Autonomi inkluderar en känsla av valfrihet och att 
individen agerar i linje med sin självbild. Med kompetens avses att en individ upplever 
en tillräcklig förmåga att kunna genomföra en aktivitet samt upplever en förmåga att 
kunna hantera de utmaningar som uppkommer. Vidare förklaras samhörighet som en 
känsla av tillhörighet med andra och att bli bemött med empati, respekt och förståelse. 
Ju mer en individs behov tillfredsställs, desto större känsla av välmående kommer 
individen uppleva. Upplevd tillfredsställelse av de tre grundläggande psykologiska 
behoven har bland annat studerats av Ferrand, Martinent och Durmaz (2014) som såg 
ett positivt samband mellan behovstillfredsställelse och en känsla av mening med livet 
samt personlig utveckling. I en studie gjord på hjärtpatienter som ingick i ett tränings- 
och utbildningsprogram framkom att upplevd tillfredsställelse av psykologiska behov 
predicerade vanemässig fysisk aktivitet, ökat fysiskt och mentalt välmående samt 
minskad depression (Rahman, Hudson, Thøgersen-Ntoumani & Doust, 2015). Det har 
också visat sig finnas ett positivt samband mellan idrottares behovstillfredsställelse och 
engagemang i sin sport (Hodge, Lonsdale & Jackson, 2009; Podlog et al., 2015), där 
engagemang avser att atleten känner självförtroende, entusiasm och hängivenhet 
(Lonsdale, Hodge & Jackson, 2007 i Hodge, Lonsdale & Jackson, 2009). Quested et al. 
(2013) såg i sin studie att tillfredsställelse av behovet av autonomi predicerade glädje, 
vilket i sin tur hade ett starkt negativt samband med avhopp.  

Inom SDT ligger fokus inte på mängden motivation utan på dess kvalitet. Deci och 
Ryan (2000) menar att människan styrs av olika typer av motivation som faller inom 
dimensionerna amotivation, extrinsic (yttre) och intrinsic (inre) motivation. Amotivation 
har lägst kvalitet och innebär en total avsaknad av motivation, vilket troligtvis uppstår 
när individer varken känner kontroll i förhållande till resultat eller mening med 
genomförande. Yttre motivation innebär att det finns motivation att utföra beteendet 
men det regleras av yttre faktorer, som belöningar och hot. Internalisering av en yttre 
reglering är en process där individen omvandlar sociala påtryckningar till inre 
värderingar och sträcker sig från en yttre reglering till integrerad reglering. Ett beteende 
som motiveras av yttre reglering kommer troligtvis upphöra när belöningen eller hotet 
försvinner medan beteenden som motiveras av integrerad reglering mer troligt kommer 
fortsätta. Det har bland annat visat sig att höga nivåer av amotivation och yttre reglering 
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och låga nivåer av autonomi och samhörighet predicerade avhopp från idrott (Calvo, 
Cervelló, Jiménez, Iglesias & Murcia, 2010). Den motivation som är av högst kvalitet är 
inre motivation vilket innebär att en person engagerar sig i ett beteende av fri vilja och 
att beteendet i sig självt känns meningsfullt och belönande (Deci & Ryan, 2000). Guzmán 
och Kingston (2012) har funnit att personer som valde att fortsätta med sin idrott bland 
annat hade högre behovstillfredsställelse och mer inre motivation än individer som 
hoppade av. Det stärks av Gillet, Berjot, Vallerand och Amoura (2012) som funnit att 
högt upplevt stöd av autonomi korrelerar negativt med intention att hoppa av sin idrott.  

 
Studier gjorda på elittennisspelare har visat att motivation påverkar spelares 

prestation både på kort och på lång sikt. Gillet, Vallerand och Paty (2013) lät spelare 
dagen innan en match skatta sin upplevda motivation och det undersöktes huruvida den 
klassades vara autonom eller kontrollerad. Dagen efter visade resultatet att de som hade 
minst autonom och låg inre motivation presterade sämre. I linje med detta visar en 
longitudinell studie av Gillet, Berjot och Gobancé (2009) att tennisspelare som i början 
av säsongen skattat en högre grad av inre motivation presterade bättre under säsongen i 
jämförelse med de som skattade en högre grad av yttre motivation.  

 
Det har gjorts mycket forskning om SDT och ledarskap, då ledaren anses ha en 

stor påverkan på idrottarens motivation (Keegan, Spray, Harwood & Lavallee, 2010; 
Vallerand & Losier, 1999) och en ledares beteende kan ha en direkt inverkan på hur dess 
följare uppfattar en aktivitet (De Meyer et al., 2014; Jõesaar, Hein & Hagger, 2012). 
Ledarskap kan utifrån SDT i stort sorteras i två olika stilar; autonomistödjande 
respektive kontrollerande ledarskap (Deci & Ryan, 1987). Att som ledare vara 
autonomistödjande innebär att ta idrottarens perspektiv och validera dennes känslor, 
att erbjuda valmöjligheter (Bartholomew, Ntoumanis, & Thøgersen-Ntoumani, 2009) 
samt låta idrottaren vara med och fatta beslut (Hollembeak & Amorose, 2007). Bland 
annat har autonomistödjande ledarskap visat sig ha en positiv påverkan på kvaliteten på 
motivationen hos atleten (Amorose & Anderson-Butcher, 2007; Gagné, Ryan & 
Bargmann, 2003) som i sin tur kan leda till större intresse för uppgiften och mer 
kreativitet hos utförarna (Deci & Ryan, 1987). Om en ledare ger tydlig struktur och 
tydliga instruktioner inför en uppgift har det visat sig kunna öka känslan av autonomi 
hos deltagaren. Om deltagaren får möjlighet att öva och prova sig fram i uppgiften utan 
att ledaren lägger sig i eller avbryter kan det också påverka upplevelsen av uppgiften 
positivt (Van den Berghe, et al., 2013). Samtidigt kan det upplevas vara 
autonomistödjande att erbjuda nya råd och instruktioner under uppgiftens gång, om 
deltagaren känner en valmöjlighet i att få ta del av dessa, samt att deltagaren efter utförd 
prestation får positiv feedback och bekräftelse (Carpentier & Mageau, 2013; 
Vansteenkiste & Deci, 2003). Feedback och dess effekt på prestation har undersökts i en 
studie av Mouratidis, Vansteenkiste, Lens och Sideridis (2008). Deltagarna skulle utföra 
en uppgift och randomiserades in två grupper. De två grupperna fick sedan olika sorters 
feedback; en mer positiv och en mindre positiv. Feedbackvarianterna påverkade inte 
deltagarnas prestation, dock påverkades deltagarnas upplevda kompetens och känsla av 
autonomi. Den mer positiva feedbacken korrelerade dessutom högre med skattning av 
vilja till fortsatt deltagande. För att feedback ska stärka den inre motivation är det dels 
viktigt att den av mottagaren uppfattas som ärlig samt att framgång tillskrivs 
ansträngning och strategier framför förmågor (Henderlong & Lepper, 2002). Feedback 
av korrigerande karaktär, det vill säga när en utövare misslyckas med något eller agerar 
annorlunda än ledaren önskar och ledaren ger återkoppling på detta, kan enligt 
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Mouratidis, Lens och Vansteenkiste (2010) ske på antingen ett autonomistödjande eller 
ett kontrollerande sätt. När ledaren är autonomistödjande i sin korrigerande feedback 
leder det till högre grad av inre motivation och positiva affekter bland utövarna, i 
jämförelse med de som får kontrollerande korrigerande feedback. 
 

Något som kan påstås stå i kontrast till autonomistödjande ledarskap är 
kontrollerande ledarskap (Bartholomew, Ntoumanis, & Thøgersen-Ntoumani, 2009), 
vilket beskrivs som att ledaren ignorerar idrottarens behov och känslor samt pressar 
idrottaren till att efterfölja ledarens vilja. En kontrollerande ledare använder sig av 
auktoritära order och direktiv (Chelladurai & Saleh, 1980; Hollembeak & Amorose, 
2007) med ordval som måste, borde och ska (Spray, Wang, Biddle & Chatzisarantis, 
2006). Bartholomew, Ntoumanis och Thøgersen-Ntoumani (2009) har gjort en 
reviewstudie med en sammanställning av kontrollerande beteenden, där de menar att 
samtliga beteenden har en förmåga att hämma känslor av autonomi, kompetens och 
samhörighet samt att bidra till en mer kontrollerad motivation hos utövaren. De tar 
bland annat upp kontrollerande feedback som att kritisera, att skrika samt att involvera 
utövarens egenvärde i prestationen och skapa ett tävlingsklimat mellan utövare. Baker, 
Cóté och Hawes (2000) menar att tränare som motiverar med yttre reglering, som att 
exempelvis skuldbelägga idrottaren och hota med bestraffning om idrottaren inte 
uppnår önskvärt beteende, riskerar att påverka idrottarens välmående negativt. Detta 
stärks av Conroy och Coatsworth (2007) som undersökt hur tränares beteende kan 
påverka idrottares upplevelse och rädsla att misslyckas. De fann att de idrottare som 
uttryckte att de fick negativ personlig återkoppling från tränare, som att tränaren 
påpekade misstag och skapade rädsla genom att skälla, upplevde högre grad av oro och 
ängslighet i sin sport. I linje med detta menar Bartholomew, Ntoumanis och Thøgersen-
Ntoumani (2009) att det även skapar obehag och oro hos idrottaren om den vet att den 
efter utförandet ska bli jämförd med andra idrottare.  

 
Ett antal studier har jämfört kontrollerande och autonomistödjande ledarskap 

och dess effekt på idrottares motivation (De Meyer et al., 2014; Fenton, Duda, Quested & 
Barrett, 2014; Gillet, Vallerand, Amoura & Baldes, 2009; Matosic & Cox, 2014) där det 
visat sig finnas samband mellan ett kontrollerande ledarskap och yttre motivation samt 
mellan ett autonomistödjande ledarskap och inre motivation. De Meyer med kollegor 
(2014) kunde se att det krävdes relativt få förekommande kontrollerande beteenden för 
att deltagarna skulle känna sig pressade och för att det skulle påverka deras motivation 
negativt. Gillet, Vallerand, Amoura och Baldes (2009) fann även att inre motivation hade 
ett positivt samband med situationell motivation, det vill säga motivation upplevd i 
stunden. Det hade i sin tur en positiv inverkan på prestation. Hollembeak och Amorose 
(2007) undersökte beslutsfattande hos coacher i relation till psykologiska behov och 
inre motivation. Resultatet visade att involvering av idrottaren i beslutsfattandet hade 
ett positivt samband med en känsla av autonomi och att ett mer auktoritärt 
beslutsfattande korrelerade negativt med en känsla av autonomi. 
 

För att undersöka testdeltagares inre motivation omfattar en del studier en 
frivalsperiod efter genomfört experiment (för exempel, se Deci, 1972; Hagger, Koch & 
Chatzisarantis, 2015; Spray, Wang, Biddle & Chatzisarantis, 2006; Reeve & Deci, 1996), 
det vill säga en period där ingen yttre reglering förekommer och utövandet därför anses 
vara ett mått på inre motivation som drivkraft (Deci & Ryan, 2000). I en studie på 
golfspelare (Spray, Wang, Biddle & Chatzisarantis, 2006) utsattes testdeltagarna för 
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kontrollerande respektive autonomistödjande instruktioner och fick sedan genomföra 
en uppgift. Efter uppgiften lämnades deltagarna ensamma under en fyra minuter lång 
frivalsperiod där en testledare observerade och noterade hur lång tid deltagarna ägnade 
åt att fortsätta med uppgiften. Resultaten antydde att deltagarna som fått 
autonomistödjande instruktioner upplevde både uppgiften och frivalsperioden som mer 
lustfyllda än deltagarna som fått kontrollerande instruktioner. Deltagarna som fått 
autonomistödjande instruktioner presterade även bättre och ägnade längre tid åt 
uppgiften under frivalsperioden än de som fått kontrollerande instruktioner. 
 

En tidigare reviewstudie (Bartholomew, Ntoumanis & Thøgersen-Ntoumani, 
2009) beskriver att det finns mycket forskning kring ledares autonomistödjande 
beteenden men att det finns avsevärt mindre forskning på effekterna av ledares 
användande av kontrollerande strategier. Det finns några studier där ett kontrollerande 
och ett autonomistödjande ledarskap jämförts, men de flesta är retrospektiva 
enkätstudier (Fenton, Duda, Quested & Barrett, 2014; Gillet, Vallerand, Amoura & 
Baldes, 2009; Matosic & Cox, 2014) eller observationsstudier (De Meyer et al., 2014). 
Det tycks finnas få experimentella studier och de vi känner till har använt sig av en 
uppgift deltagarna redan är bekanta med (se Spray, Wang, Biddle & Chatzisarantis, 
2006), tittat på andra faktorer än ledarskap för att reglera motivation (Deci, 1972) eller 
uteslutit kontrollerande aspekter av ledarskapet (Mouratidis, Vansteenkiste, Lens & 
Sideridis, 2008). En experimentell studie genomförd av Sheldon och Filak (2008) 
undersökte hur instruktioner som syftade till att stödja känsla av autonomi, kompetens 
och samhörighet hos deltagarna påverkade deltagarnas inre motivation och prestation. 
De kunde se att kompetensstödjande, men inte autonomistödjande interventioner hade 
en effekt på inre motivation. Således är vår uppfattning att det behövs fler studier som 
jämför ett kontrollerande och ett autonomistödjande ledarskap i en isolerad miljö där 
hänsyn tas till att tidigare erfarenheter av en uppgift kan påverka motivationen och 
prestationen.  
 

Utifrån den forskning som presenterats i inledningen tror vi att vi med hjälp av 
olika ledarskapsstilar kan påverka deltagarnas upplevda motivation under en 
prestationsuppgift. Vår första hypotes är att ett autonomistödjande ledarskap kommer 
leda till en högre grad av upplevd motivation, medan ett kontrollerande ledarskap 
kommer leda till en lägre grad av upplevd motivation. Utifrån att Sheldon och Filak 
(2008) inte kunde se någon effekt av de autonomistödjande instruktionerna på 
självskattad inre motivation har vi valt att lägga till ytterligare ett mått på inre 
motivation, nämligen en frivalsperiod lik den som implementerades i Spray et al’s studie 
(2006). Vår andra hypotes är att deltagare som utsätts för ett autonomistödjande 
ledarskap kommer använda mer tid åt byggande under frivalsperioden än personer som 
utsätts för ett kontrollerande ledarskap.  

 
Den forskning vi känner till som undersökt ledarskapets påverkan på prestation 

har inte kunnat visa att ledarskapet har någon direkt påverkan på prestation 
(Mouratidis et al., 2008; Reeve & Deci, 1996), men att det finns en indirekt effekt via 
påverkan på motivation (Charbonneau, Barling & Kelloway, 2001; Gillet, Vallerand, 
Amoura & Baldes, 2009). Till exempel hittade Spray et al. (2006) en skillnad i prestation 
mellan idrottare som fick autonomistödjande respektive kontrollerande instruktioner 
där de som fick autonomistödjande instruktioner presterade bättre. Således är vår 
tredje hypotes att det kommer finnas en skillnad i prestation mellan grupperna som 
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utsätts för ett kontrollerande respektive autonomistödjande ledarskap, där den 
autonomistödda gruppen förväntas prestera bättre. 

 
Metod 

 
Deltagare 

I studien deltog 37 individer (15 kvinnor och 22 män) och rekryterades utifrån 
ett bekvämlighetsurval. Majoriteten av deltagarna var studerande vid Umeå universitet. 
Åldersspannet var mellan 20 år och 47 år och medelåldern var ungefär 26 år (Tabell 1).  
 
Tabell 1. Totalt antal deltagare, könsfördelning och medelålder inom respektive grupp. 

 Autonomi Neutral Kontroll Totalt 

Antal deltagare (n) 13 12 12 37 

Kvinnor (n) 4 4 7 15 

Män (n) 9 8 5 22 

Medelålder (år) 26.69 27.58 24.92 26.41 

 
Procedur 

Vid rekrytering av deltagare användes sociala medier och informationsblad 
sattes upp på Umeå universitetsområde. Informationsblad mejlades även ut via 
programansvariga till studenter på tre olika program. Information gavs även muntligt 
till tre olika klasser på universitetet. Vid intresse uppmuntrades deltagarna att höra av 
sig via mejl för att boka in en testtid. De deltagare som senare inte dök upp på avtalad tid 
kontaktades igen och erbjöds en ny tid. Om deltagaren kände någon av testledarna 
övervägdes huruvida testningen kunde genomföras och deltagaren sorterades sedan till 
den testledare denne inte kände. De deltagare som kände testledarna för väl kunde inte 
delta. De två testledarna har utövat alla tre ledarskapen. 
 

Datainsamlingen pågick under en månad och utfördes i enskilda rum på Umeå 
universitet. Studiedeltagarna randomiserades in i tre olika grupper, autonomi, neutral 
och kontroll. Randomiseringen skedde genom att den första deltagaren hamnade i 
gruppen autonomi, den andra deltagaren i gruppen neutral, tredje deltagaren i gruppen 
kontroll och den fjärde hamnade i gruppen autonomi och så vidare. Samtliga deltagare 
fyllde i ett samtyckesformulär. Vidare fick de instruktioner inför uppgiften som de sedan 
fick utföra. Under experimentets gång utsattes de fortlöpande för interventioner som 
ämnade spegla de olika ledarskapsstilarna (autonomistödjande, neutral och 
kontrollerande). På prestationsuppgiften följde en frivalsperiod och avslutningsvis 
fyllde deltagarna i en enkät som avsåg utvärdera deltagarnas upplevda inre motivation 
inför uppgiften (IMI). Hela testningen filmades. 
 

Vi har i vår design valt en prestationsuppgift där deltagarna sannolikt saknar 
tidigare erfarenheter för att undvika eventuella effekter av just tidigare erfarenhet. 
Uppgiften bestod av att bygga med ett legopussel där det totalt fanns tre figurer att 
bygga (se Figur 1). Figurerna hade stegrande svårighetsgrad och låg i varsin låda på 
bordet. De presenterades sedan en i taget. Deltagarna fick till varje figur rätt antal 
legobitar framlagda varpå de ombads bygga en likadan figur. Legobitarna hade identisk 
form och storlek, det som skiljde dem åt var färgerna. Total byggtid var 20 minuter 
oberoende av hur lång tid respektive figur tog och utifrån pilottestning förväntades 
deltagarna inte hinna färdigt samtliga tre figurer under testtiden. Om deltagaren 
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förbrukade sin totaltid innan figurerna var färdiga avbröts testningen. Efter utförd 
uppgift pågick en 1 minut och 45 sekunder lång frivalsperiod.  

 

 
 
Figur 1. De tre figurer som ingick i prestationsuppgiften. 

 
Interventioner 

I den autonomistödjande interventionen fick deltagarna tydliga ramar. Det 
innebar en grundlig förklaring i uppgiften och en möjlighet att använda materialet innan 
uppgiften startade, något som i en tidigare studie visat sig bidra till en positiv upplevelse 
av uppgiften (Van den Berghe, et al., 2013). Det förekom också en förberedande 
intervention; “Jag vill bara förbereda dig på att det kan vara knepigare än det ser ut och 
det är bara att säga till om du behöver tips”. Vidare fick deltagarna själva bestämma hur 
de skulle bygga, de fick instruktionerna “Du får själv välja hur du vill bygga den bara den 
blir likadan, exempelvis om du vill börja uppifrån eller nerifrån”. Detta syftade till att vara 
autonomistödjande genom att deltagaren erbjöds en valmöjlighet (Bartholomew, 
Ntoumanis & Thøgersen-Ntoumani, 2009). Individen gavs möjlighet att lösa uppgiften 
själv och erbjöds hjälp om den såg ut att ha fastnat i syfte att främja deltagarens känsla 
av autonomi vilket är i enlighet med resultat från tidigare studier (för exempel se 
Carpentier & Mageau, 2013; Vansteenkiste & Deci, 2003). Interventioner i form av 
positiv feedback förekom under och efter uppgiften (“Nu börjar den ta form, kul! Det 
verkar som att du har fått kläm på det här” och “Snyggt! Bra jobbat”) där vi förväntade 
oss bidra till deltagarens upplevda kompetens och känsla av autonomi (Mouratidis, 
Vansteenkiste, Lens & Sideridis, 2008).  

 
I den kontrollerande interventionen betonades tidtagningen och 

tävlingsmomentet, bland annat genom att informera om att tiderna skulle jämföras med 
andra deltagares tider. Deltagarna fick också information om att rekordtiden hittills på 
den första figuren var fem minuter och 22 sekunder, vilket var en påhittad tid som 
ansågs vara svår att slå. Med detta avsågs att skapa en viss oro hos testdeltagarna och 
hämma tillfredsställelsen av de tre psykologiska behoven i uppgiften (Bartholomew, 
Ntoumanis & Thøgersen-Ntoumani, 2009). De erbjöds ingen möjlighet att välja hur de 
skulle bygga figurerna utan fick instruktionen “... du måste bygga nerifrån och upp, börja 
alltså med kroppen”, där vi avsåg praktisera ett mer auktoritärt beslutsfattande, något 
som visat sig ha ett negativt samband med en känsla av autonomi (Hollembeak & 
Amorose, 2007). Efter att första figuren var avklarad fick de höra “okej nu är du klar med 
den första figuren. Det kanske går bättre med nästa. Nu ska du bygga den här” oberoende 
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av hur det gick vilket syftade till att fungera som kontrollerande feedback 
(Bartholomew, Ntoumanis & Thøgersen-Ntoumani, 2009). Exempel på interventioner 
som användes fortlöpande under experimentet var “försök att inte göra fel” och “du har 
inte kommit så långt än men det kanske lossnar snart”. 

 
Den neutrala interventionen fungerade som en kontrollgrupp och i denna 

undveks värdeladdade ord. Deltagarna fick varken direktiv eller erbjöds valmöjlighet 
gällande hur figuren skulle byggas utan uppgiften presenterades med följande 
instruktion “din uppgift kommer vara att bygga en likadan figur som den här modellen. 
När du är klar med figuren så kommer du få en ny att bygga”. När deltagaren byggt 
färdigt första figuren fick den respons som “bitarna verkar stämma, nu är den klar”. 
Färre interventioner användes under det neutrala manuset och ett exempel på en 
intervention är “tänk på att vara snabb och noggrann”. För de fullständiga manusen, se 
Bilaga 1. 
 
Instrument och datainsamling 

Intrinsic Motivation Inventory. Motivation efter utförd uppgift mättes med hjälp av 
Intrinsic Motivation Inventory (IMI; Ryan, 1982). Sammanlagt består IMI av sju delskalor. 
Två skalor exkluderades då de behandlade internaliseringsprocessen och området 
samhörighet. De resterande fem delskalorna (totalt 30 frågor) valdes ut till studien; 
interest/enjoyment (intresse), perceived competence (kompetens), effort/importance 
(ansträngning), pressure/tension (press) och perceived choice (valmöjlighet). Frågorna 
översattes från engelska till svenska då ingen svensk version fanns tillgänglig. 
Översättningen utfördes gemensamt av författarna och administrerades sedan till en 
liten grupp personer för pilottestning. Formuläret revideras i enlighet med 
återkopplingen. Ett exempel på en fråga är “Jag tyckte väldigt mycket om den här 
uppgiften”. Svarsalternativen är utformade som en femgradig likertskala som sträcker 
sig från “Stämmer inte alls” (1) till “Stämmer helt” (5). I en studie av McAuley, Duncan, 
och Tammen (1987) fann författarna att instrumentets validitet var god. I föreliggande 
studie var den interna konsistensen α = .31. Respektive delskala har samtliga värden på 
en acceptabel nivå (Muijs, 2011; Urbina, 2004); IMI intresse, α = .86, IMI kompetens α = 
.93, IMI ansträngning, α = .79, IMI press α = .81 och IMI valmöjlighet, α =.73. 
Instrumentet har dock fått kritik av Markland och Hardy (1997) som menar att det kan 
finnas problem med konstruktvaliditeten och att operationaliseringen av begreppet inre 
motivation inte fullt ut speglar vad som avses i den underliggande teorin. Detta behövs 
ha i åtanke vid användning av instrumentet. 
 

Frivalsperiod. För att mäta ytterligare en aspekt av inre motivation konstruerades en 
frivalsperiod. Efter prestationsuppgiftens slut blev studiedeltagarna informerade om att 
testet var över och att testledaren behövde gå ut för att hämta den sista enkäten. De fick 
också information om att de under tiden fick fortsätta bygga om de ville. 
Studiedeltagaren lämnades ensam i rummet i 1 minut och 45 sekunder. Att ägna tid åt 
prestationsuppgiften vid testledarens frånvaro betraktades som ett tecken på inre 
motivation där ju längre tid deltagaren byggde desto mer inre motivation antogs 
deltagaren känna.  Frivalsperioden filmades med kameror som fanns installerade i 
testrummen. Testledaren hade efter experimentet möjlighet att titta på filmen för att se 
hur mycket tid studiedeltagaren ägnade åt aktivt byggande med legobitarna. Att bygga 
fritt utan att följa de figurer som fanns tillgängliga eller att fortsätta bygga på en redan 



 

10 
 

påbörjad figur betraktades som aktivt byggande, medan att städa undan legobitarna 
eller bryta isär figuren inte ansågs vara det. 
 

Prestation. Prestationen mättes genom tidtagning på varje enskild figur där en kortare 
tid betraktades vara en bättre prestation. Hänsyn togs också till antalet felbyggda eller 
oanvända bitar. Vid pilottestning av uppgiften klarade majoriteten av deltagarna inte 
fler än två figurer. Den totala byggtiden (20 minuter) dividerades med antalet bitar för 
de två första figurerna (24+23) vilket gav ett snittvärde på 25 sekunder/bit. För att 
säkerställa att en deltagares tid skulle bli längre om figuren inte påbörjats i jämförelse 
med en deltagare som hunnit påbörja figuren dubblerades tiden till 50 sekunder. Det 
innebär att en strafftid om 50 sekunder per felbyggd/oanvänd bit lades till deltagarens 
totaltid. 
 

Databearbetning 

Statistiska beräkningar genomfördes i IBM SPSS Statistics version 23. För att 
undersöka om datat var normalfördelat beräknades skewness och kurtosis och hänsyn 
togs även till Shapiro-Wilk normalfördelningstest (se Tabell 2). Skewness och kurtosis 
med värden mellan 0 och ± 2 kan betraktas som acceptabla och värden mellan 0 och ± 1 
kan betraktas som excellenta (George & Mallery, 2011). Då Shapiro-Wilk visade att 
många variabler signifikant avvek från en normalfördelning valde vi det snävare 
intervallet för vad som betraktades vara normalfördelat, nämligen värden mellan 0 och 
± 1. Värden som föll utanför det intervallet betraktades vara icke-normalfördelade. När 
antaganden för parametriska tester uppfyllts har dessa använts. När icke-
normalfördelade variabler ingått i analysen har icke-parametriska tester använts. Där 
det saknats icke-parametriska alternativ (som vid regression) har analysen av den icke-
normalfördelade variabeln valts bort. För att kontrollera om det fanns några outliers i 
datamaterialet gjordes en visuell bedömning av boxplots. Inga outliers identifierades. 

 
Tabell 2. Skewness- och kurtosisvärden för samtliga utfallsvariabler och signifikansvärden utifrån 
normalfördelningstest (Shapiro-Wilk) 

Variabel Skewness Kurtosis p (Shapiro-Wilk) 

1. IMI intresse -1.17 1.15 .00 
2. IMI kompetens -0.14 -0.68 .16 
3. IMI ansträngning -0.56 0.06 .07 
4. IMI press -0.11 -0.42 .69 

5. IMI valmöjlighet -1.37 1.41 .00 
6. Prestation (sek) 0.64 -0.67 .01 
7. Frivalsperiod (sek) -1.72 7.46 .00 

 
För att undersöka våra tre hypoteser genomfördes först en point-biserial 

korrelationsanalys för att analysera samband mellan ledarskapsstil (grupptillhörighet) 
och motivation (IMI och frivalsperiod) samt prestation. Denna analys tar hänsyn till att 
variabeln grupptillhörighet är på nominaldatanivå (där autonomi = 1, neutral = 2 och 
kontroll = 3). Samband mellan prestation och motivation analyserades med Spearmans 
rangkorrelationsanalys. Mellangruppsskillnader avseende medelvärden för de olika 
motivationsskalorna (IMI), byggande under frivalsperiod, och prestation analyserades 
med hjälp av Kruskal-Wallistest och oberoende t-test. En regressionsanalys användes 
för att undersöka de olika ledarskapsstilarnas effekt på motivation. Variabeln 
ledarskapsstil (grupptillhörighet) innebär data på nominalnivå och har för 
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regressionsanalysen transformerats till tre dummyvariabler. Grupperna autonomi och 
kontroll har ingått i analysen och gruppen neutral har fungerat som referens. 
 
 
Etiska överväganden 

Samtliga deltagare blev muntligt och skriftligt informerade om att deras 
deltagande var anonymt, frivilligt och att de när som helst under testningen kunde 
avbryta experimentet utan att lämna någon orsak. Samtliga fick skriva under ett 
samtyckesformulär. De fick även muntlig och skriftlig information om att experimentet 
filmades, att det var en del i datainsamlingen och att filmerna skulle raderas när 
datasammanställningen var klar. De fick dessutom muntlig information om att 
filmkameran var inzoomad på bordet och att ansiktet inte skulle synas på filmen. Efter 
testutförandet lämnades utrymme till deltagarna att lyfta eventuella tankar och känslor 
som dykt upp under testningen, vilket särskilt gällde den kontrollerade gruppen. Vidare 
delgavs deltagarna information om att de i slutet av maj kan få ta del av studien om de 
skulle önska. 

 
Resultat 

 
Då vi i vår första hypotes förväntade att ett autonomistödjande ledarskap 

kommer föranleda högre upplevd motivation och ett kontrollerande ledarskap kommer 
föranleda lägre upplevd motivation, gjordes en korrelationsanalys för att undersöka om 
det finns något samband mellan grupptillhörighet och motivation (IMI delskalorna och 
frivalsperioden) samt prestation.  Korrelationsanalysen visade att grupptillhörighet 
endast hade ett signifikant samband med IMI kompetens ((rpb35) = -.35, p = .034).  Det 
innebär att ett högre värde på grupptillhörighet (där autonomi = 1 och kontroll = 3) har 
ett samband med lägre värden på IMI kompetens. Vi kunde också se ett samband mellan 
prestation och upplevd motivation där prestation korrelerade signifikant negativt med 
IMI intresse och IMI kompetens (Tabell 3). Det betyder att lägre värden på prestation 
(alltså en bättre prestation) har ett samband med högre skattningar på IMI kompetens 
och IMI intresse. 

 
Tabell 3. Spearman’s rangkorrelationer avseende prestation och de olika IMI delskalorna, samt 
frivalsperiod (N = 37) 

 IMI 

intresse 

IMI 

kompetens 

IMI 

ansträngning 

IMI 

press 

IMI 

valmöjlighet 

Frivals-

period 

Prestation 

(sek) 
-.42* -.53** -.16 .02 .10 .01 

       *p < .05, ** p < .01 

 
Upplevd inre motivation (IMI) 

För att vidare undersöka vår första hypotes (att ett autonomistödjande ledarskap 
kommer leda till en högre grad av motivation medan ett kontrollerande ledarskap 
kommer leda till en lägre grad av motivation) undersöktes först om det fanns någon 
skillnad mellan grupperna vad gäller upplevd motivation. Detta undersöktes med hjälp 
av ett Kruskal-Wallistest där de tre grupperna autonomi, neutral och kontroll jämfördes 
med avseende på skattningar på de fem IMI delskalorna. Resultaten från Kruskal-
Wallistestet (Tabell 4) visade att de tre gruppernas skattningar inte skiljde sig 
signifikant åt på någon av IMI-skalorna (p > .05).  
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Tabell 4. Medelvärde och standardavvikelser för samtliga utfallsvariabler för respektive grupp 
samt från Kruskal-Wallis genererade Chi-Squarevärden och signifikans. 

 Autonomi Neutral Kontroll   

Variabel M(SD) M(SD) M(SD) 𝑥2 p 

1. IMI intresse 4.08(0.75) 3.89(0.64) 3.85(0.88) 1.13 .57 

2. IMI kompetens 3.10(0.98) 2.56(0.81) 2.32(0.89) 4.52 .11 

3. IMI ansträngning 4.25(0.63) 3.80(0.69) 4.30(0.52) 3.93 .14 

4. IMI press 2.86(0.85) 2.73(0.80) 3.22(0.83) 1.82 .40 

5. IMI valmöjlighet 4.59(0.32) 4.62(0.40) 4.39(0.63) 0.46 .79 

6. Prestation (sek) 785.21(342.84) 982.28(298.88) 747.14(253.13) 4.47 .11 

7. Frivalsperiod (sek) 121.62(18.10) 128.59(29.06) 113.00(41.42) 2.84 .24 

𝑥2 = Chi-Square 
 
Eftersom korrelationsanalysen visade på ett signifikant samband mellan 

grupptillhörighet och IMI kompetens, och eftersom skillnaden i medelvärdena på IMI 
kompetens mellan grupperna autonomi och kontroll till synes var stor (Tabell 4), följdes 
Kruskal-Wallistestet upp av ett oberoende t-test för att jämföra de två gruppernas 
medelvärde på just variabeln IMI kompetens. En signifikant moderat skillnad återfanns 
där gruppen autonomi (M = 3.10, n = 13) skattade högre upplevd kompetens än gruppen 
kontroll (M = 2.32, n = 12), t(23) = 2.08, p < .05, d=0.83. 

 
T-testet visade på en signifikant skillnad mellan grupperna autonomi och 

kontroll avseende upplevd kompetens, men speglar dock bara att det finns en signifikant 
skillnad i medelvärden och att skillnaden gäller dessa två grupper i relation till 
varandra. För att ta reda på om, och i så fall på vilket sätt, ledarskapet har legat till grund 
för skillnaden gjordes en regressionsanalys. Det gör att vi, i linje med vår första hypotes, 
kan undersöka om det autonomistödjande ledarskapet har föranlett högre upplevd 
motivation och om det kontrollerande ledarskapet har föranlett lägre upplevd 
motivation. Detta jämfördes med den grupp som utsatts för ett neutralt ledarskap. Då 
IMI kompetens var den enda variabel som i korrelationsanalysen uppvisade ett 
signifikant samband med grupptillhörighet, och var den enda av IMI variablerna som 
skiljde sig signifikant mellan grupperna kontroll och autonomi, inkluderades denna som 
utfallsvariabel i regressionsanalysen. Resterande delskalor i IMI uteslöts från vidare 
analyser.  
 

Då vi också kunde se ett signifikant samband mellan prestation och IMI 
kompetens inkluderades även prestation i regressionsanalysen, för att kunna 
kontrollera för prestationens påverkan på sambandet mellan grupptillhörighet och 
motivation (IMI kompetens). Utifrån att vi ville kontrollera för fler än en variabel 
genomfördes således en hierarkisk multipel regressionsanalys med grupptillhörighet 
som oberoende variabel, prestation som kontrollvariabel och IMI kompetens som 
utfallsvariabel (Tabell 5). Grupptillhörighet delades upp i dummyvariabler, där 
grupperna autonomi och kontroll analyserades i regressionen och gruppen neutral 
fungerade som jämförelsegrupp. Med hjälp av den här analysen kan vi undersöka om det 
autonomistödjande ledarskapet predicerar högre upplevd kompetens och det 
kontrollerande ledarskapet predicerar lägre upplevd kompetens, i jämförelse med det 
neutrala ledarskapet när vi kontrollerar för effekten av prestationen. 
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I modell 1 fördes prestation in, och förklarade 36 % av variansen i skattningar på 
IMI kompetens, F(1, 35) = 21.43, p < .001. I modell 2 fördes dummyvariablerna 
autonomi och kontroll in och modellens totala förklaringsgrad ökade till 50 % av 
variansen, F(3, 33) = 12.93, p < .001. Grupptillhörighet förklarade alltså ytterligare 14 % 
av variansen efter att prestation kontrollerats för. I modell 2 var prestation och kontroll 
statistiskt signifikant, β = -.62, t(33) = 11.80, p < .001 respektive β = -.36, t(33) = -2.52, p 
< .05. Det innebär att det kontrollerande ledarskapet har påverkat deltagarnas 
skattningar på IMI kompetens i en negativ riktning i jämförelse med den neutrala 
gruppen, medan det autonomistödjande ledarskapet inte har haft någon effekt på 
deltagarnas skattning på IMI kompetens. Vår första hypotes har därför delvis bekräftats. 

 
Tabell 5. Multipel hierarkisk regressionsanalys. Beroende variabel: IMI Kompetens. 

Variabel B(SE) β 95.0 % konfidensintervall 𝑅2 justerat 

   Lägre Övre  

Modell 1      0.36*** 

Prestation -0.00(0.00) -0.62*** -0.003 -0.001  

Modell 2     0.50*** 

Prestation -0.00(0.00) -0.68*** -0.003 -0.001  

Autonomi 0.14(0.28) 0.07 -0.42 0.70  

Kontroll -0.72(0.29) -0.36* -.1.30 -0.14  

*** p < .001, ** p < .01, * p < .05 
 
 
Frivalsperiod 

För att undersöka den andra hypotesen (att deltagare i den autonomistödda 
gruppen skulle ägna mer tid åt byggande under frivalsperioden än den kontrollerade) 
undersöktes först korrelation mellan grupptillhörighet och frivalsperiod. Inget 
signifikant samband återfanns ((rpb35) = -.109, p > .05). Sedan gjordes ett Kruskal-
Wallistest med grupptillhörighet (ledarskapsstil) som oberoende variabel och använd 
tid åt byggande som utfallsvariabel (se Tabell 4, Frivalsperiod). Resultatet visade att det 
inte fanns några signifikanta skillnader mellan de tre grupperna (p > .05), vilket innebär 
att vi inte kunde hitta något stöd för vår andra hypotes. 

 
Prestation 

För att undersöka vår tredje hypotes (att den autonomistödda gruppen skulle 
prestera bättre än den kontrollerade gruppen) undersöktes först samband mellan 
grupptillhörighet och prestation. Inget signifikant samband återfanns ((rpb35) = -.043, p > 
.05). Spearmans rangkorrelationskoefficient visade däremot på ett signifikant negativt 
samband mellan prestation och skattningar på motivationsskalorna IMI intresse och IMI 
kompetens (Tabell 3), vilket indikerar att de som presterat bättre (använt mindre tid på 
bygguppgiften) också skattat en högre grad av upplevt intresse och kompetens.  För att 
undersöka mellangruppsskillnader med avseende på prestation gjordes sedan 
ytterligare ett Kruskal-Wallistest (se Tabell 4, Prestation). Resultatet visade dock inte på 
någon statistisk signifikant skillnad mellan de tre grupperna (p > .05). Således kunde vi 
inte hitta något stöd för vår tredje hypotes. 
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Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka hur ett autonomistödjande respektive ett 
kontrollerande ledarskap påverkar inre motivation och prestation i en experimentell 
miljö. Vår första hypotes var att ett autonomistödjande ledarskap skulle leda till en 
högre grad av upplevd motivation medan ett kontrollerande ledarskap skulle leda till en 
lägre grad av upplevd motivation. Detta fann vi delvis stöd för i resultatet, där vi först 
kunde se att det fanns en signifikant skillnad i upplevd kompetens mellan grupperna. 
Regressionsanalysen visade sedan att det kontrollerande ledarskapet har haft en viss 
negativ effekt på upplevd kompetens, medan det autonomistödjande ledarskapet inte 
har haft någon effekt på upplevd kompetens. Vår andra hypotes var att vi skulle se en 
skillnad mellan den autonomistödda gruppen och den kontrollerade gruppen avseende 
tid ägnat åt byggande under frivalsperioden. Detta kunde vi utifrån vårt resultat inte 
finna något stöd för. Vår tredje hypotes var att det skulle finnas en skillnad i prestation 
mellan grupperna autonomi och kontroll där gruppen autonomi skulle prestera bättre 
än gruppen kontroll. Inte heller detta fann vi något stöd för i vårt resultat.  
 
Ledarskapets påverkan på upplevd motivation 

Spearmans korrelationsanalys visade att det fanns samband mellan IMI 
kompetens och grupptillhörighet, IMI kompetens och prestation, samt mellan IMI 
intresse och prestation (se Tabell 3). Utifrån det valde vi att undersöka om 
grupptillhörighet hade något förklaringsvärde vad gällde skattningar på IMI kompetens. 
Gruppen kontroll var en signifikant prediktor och förklarade 14 % av variansen i 
upplevd kompetens. I regressionen framkom också att ett kontrollerande ledarskap 
predicerade lägre upplevd kompetens hos deltagaren i jämförelse med ett neutralt 
ledarskap. Resultatet antyder att det kontrollerande ledarskapet hade viss påverkan på 
det psykologiska behovet känsla av kompetens. Detta går i linje med resultatet i Matosic 
och Cox studie (2014) som såg att simmare som utsattes för ett kontrollerande 
ledarskap upplevde mindre behovstillfredsställelse. Vad som visade sig bäst förklara 
upplevd kompetens var hur försöksdeltagarna presterade på uppgiften där det framkom 
i korrelationsanalysen att ju längre tid deltagarna byggde, desto mindre kompetens 
upplevde de. Värt att notera är också att effekten från ledarskapet märks på en delskala i 
IMI-instrumentet och att vi alltså kan se en effekt på en faktor som ingår i motivation, 
och inte en effekt på den fullständiga känslan av upplevd motivation så som Deci och 
Ryan (2000) avser när de använder begreppet.  

 
Vid en jämförelse av skattningarna på IMI mellan grupperna autonomi, neutral 

och kontroll visade resultatet inte någon statistisk signifikant skillnad dem emellan. Med 
hänsyn till korrelation mellan grupptillhörighet och IMI kompetens genomfördes ett 
oberoende t-test mellan grupperna autonomi och kontroll. De deltagare som utsattes för 
det autonomistödjande ledarskapet upplevde sig vara signifikant mer kompetenta än de 
som utsattes för det kontrollerade ledarskapet. Skillnaden var dock inte tillräckligt stor 
för att vi med säkerhet ska kunna utesluta att den beror på något annat än 
interventionerna. Det framkom inga skillnader mellan grupperna vad gäller tid ägnat åt 
byggande under frivalsperioden. 

 

Utifrån teorin kring autonomistödjande och kontrollerande ledarskap hade vi 
förväntat oss att även det autonomistödjande ledarskapet skulle påverka den inre 
motivationen och att skillnaderna mellan grupperna skulle märkas i större utsträckning. 
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De deltagare som utsattes för det autonomistödjande ledarskapet fick i större 
utsträckning positiv feedback, något som visat sig påverka känslan av kompetens och 
autonomi positivt (Mouratidis, Vansteenkiste, Lens & Sideridis, 2008). I det 
kontrollerande ledarskapet betonades tidtagningen och deltagarna informerades om att 
de skulle jämföras med varandra, något som i tidigare studier visat sig kunna väcka oro 
hos deltagaren. Vi skapade ett tävlingsmoment samt gav kontrollerande feedback vilket 
tidigare har visat sig hämma de psykologiska behoven (Bartholomew, Ntoumanis & 
Thøgersen-Ntoumani, 2009). Tidigare studier som använt sig av en frivalsperiod som 
mått på inre motivation har också sett att individer som upplever ledaren som 
autonomistödjande ägnar mer tid åt den avsedda uppgiften under frivalsperioden 
(Hagger, Koch & Chatzisarantis, 2015; Spray, Wang, Biddle & Chatzisarantis, 2006). 
Utifrån detta hade vi förutom skillnaden i upplevd kompetens också förväntat oss ett 
resultat där den kontrollerade gruppen skulle uppleva en större press än den neutrala 
och den autonomistödda gruppen, samt att de deltagare som utsattes för ett 
kontrollerande ledarskap skulle uppleva lägre intresse samt använda mindre tid åt 
aktivt byggande under frivalsperioden än deltagarna som utsattes för det 
autonomistödjande ledarskapet. 

 

En möjlig förklaring till att resultatet inte helt blev som förväntat kan vara att vi 
själva gestaltat de olika ledarskapsstilarna. Vi har under testningarna varit medvetna om 
vår subjektiva påverkan i interaktionen med deltagarna och eftersträvat ett korrekt 
förhållningssätt. Det har funnits situationer där vi i vår ledarroll har agerat utifrån en 
social och etisk medvetenhet och inte följt interventionerna fullt ut. Detta har främst 
gällt i testning med deltagare i den kontrollerade gruppen och exempel på detta är när 
deltagare har uttryckt nervositet och självkritik eller uppfattats vara obekväma i 
situationen. I sådana lägen har vi tonat ned de kontrollerande interventionerna och 
intagit en mer passiv roll, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. Vidare var 
intentionen med att utföra en uppgift i en isolerad miljö att kunna skapa så lika 
förutsättningar som möjligt. Dock medför detta problem, då studiens utformning kan 
uppfattas vara kontrollerande i sig, genom att deltagarna är medvetna om att de är 
filmade, en testledare sitter och observerar, antecknar, ger fortlöpande feedback samt 
tar tid under testningens gång (Bartholomew, Ntoumanis & Thøgersen-Ntoumani, 
2009). Detta kan ha bidragit till att höja kontrollerande inslag och sänka 
autonomistödjande inslag i ledarskapet.  

 
Studien har också haft få deltagare och relativt låga effektstorlekar vilket innebär 

att vi har en låg statistisk power. Det betyder att vi, där vi får ett signifikant resultat och 
samtidigt har en låg effektstorlek, inte kan utesluta att skillnaderna beror på något annat 
än interventionerna. Vidare innebär studiens låga power att det kan finnas effekter vi 
inte lyckats upptäcka på grund av stickprovsstorleken, det vill säga ett typ II-fel. 
Samtidigt visar en studie av Austin och Steyerberg (2015) att två deltagare per variabel 
är tillräckligt för att kunna göra en noggrann estimering av regressionskoefficienter i 
linjära regressioner.  Det kan också ses som en styrka i vår kontrollerade intervention då 
vi trots en relativt liten stickprovsstorlek kunde se en negativ effekt av den 
kontrollerande ledarskapsstilen på upplevd motivation, när vi kontrollerade för 
prestation.  
 

Ytterligare en förklaring till resultatet i vår studie kan vara att instrumentet IMI 
tidigare fått kritik för sin konstruktvaliditet (Markland & Hardy, 1997). Det gör att det 
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uppstår osäkerhet kring om vi verkligen mäter inre motivation med hjälp av IMI eller 
om vi egentligen mäter något annat. Det betyder att det kan ha funnits en skillnad i inre 
motivation mellan grupperna men att vi inte lyckats mäta det. Det kan också diskuteras 
huruvida uppgiften ställer vissa krav på deltagarnas visuospatiala förmåga, men utifrån 
att deltagarna randomiseras anser vi inte att detta är ett problem då fördelningen borde 
se ungefär likadan ut grupperna emellan. Däremot kan deltagarnas visuospatiala 
förmåga haft en mer avgörande roll i deras känsla av inre motivation än vad ledarskapet 
har haft. Till sist är vi också medvetna om att vi mätt inre motivation och avsaknad av 
inre motivation hos deltagarna och alltså inte tagit hänsyn till om det uppstått en känsla 
av yttre motivation eller amotivation hos deltagarna. Det är möjligt att vi hade kunnat 
fånga en annan effekt av vårt ledarskap om vi också hade undersökt de aspekterna.   

 

Avseende frivalsperioden så valde nästan alla deltagare att fortsätta med den 
avsedda aktiviteten. Då den avser mäta inre motivation är det möjligt att alla deltagare 
kände sig ungefär likvärdigt motiverade, vilket resultatet i stort antyder. Det kan också 
bero på experimentets utformning. Inför frivalsperioden sa testledaren till samtliga 
deltagare att de var fria att fortsätta bygga medan testledaren gick ut någon minut. 
Deltagarna fick även information om att de filmades. Det är möjligt att vissa av 
studiedeltagarna upplevde att vi ville att de skulle fortsätta bygga, som en form av yttre 
reglering, snarare än att de gjorde det av inre motivation. En studie av Wiechman och 
Gurland (2009) ämnade undersöka vad som händer under frivalsperioder och de 
menade att frivalsperioders duration varierar mellan olika studier och kan tyckas vara 
rätt godtyckliga. Vår frivalsperiod pågick under en kort tid (1 minut och 45 sekunder) 
vilket kan göra det svårare att upptäcka skillnader i inre motivation mellan 
testdeltagare. Tidigare studier som använder sig av en frivalsperiod har erbjudit 
ytterligare aktiviteter att välja bland, exempelvis tidningar som legat framme. I dessa 
studier har deltagarna inte heller fått instruktioner om att de, om de vill, får fortsätta 
med den avsedda aktiviteten eller information om att de observeras (för exempel se 
Spray, Wang, Biddle & Chatzisarantis, 2006). Vi tror att en frivalsperiod som varit 
utformad mer i linje med tidigare studier hade kunnat generera större skillnader i inre 
motivation mellan grupperna. Att frivalsperioden följde direkt på uppgiften innebar 
också en period mellan interventionerna och skattning på IMI som kan ha bidragit till att 
effekterna av det kontrollerande ledarskapet avtagit något. 

 

Ledarskapets påverkan på prestation 

Utifrån våra resultat kunde vi, som förväntat, inte se att ledarskapet hade någon 
signifikant påverkan på prestationen. Däremot återfanns heller ingen signifikant 
skillnad i prestation mellan grupperna vilket innebär att vår tredje hypotes inte kunde 
bekräftas. Det har i tidigare studier framkommit att ledarskapet haft en indirekt 
påverkan på prestationen via motivation (Charbonneau, Barling & Kelloway, 2001; 
Gillet, Vallerand, Amoura & Baldes, 2009). En anledning till att ledarskapet inte tycks ha 
haft någon påverkan på prestationen i vår studie kan vara för att ledarskapet, som ovan 
nämnt, haft en mindre påverkan på deltagarnas inre motivation än vi förväntat oss. 
Tidigare studier har diskuterat sambandet mellan motivation och prestation (Gillet, 
Berjot & Gobancé, 2009), där motivation beskrivs som både en determinant och en 
konsekvens av prestation, vilket kan liknas vid en “hönan och ägget”-diskussion. Hur en 
individ presterar kommer alltså att påverka dennes motivation, medan motivationen i 
sin tur kommer att påverka hur personen presterar (Fortier, Vallerand & Guay, 1995 i 
Gillet, Berjot & Gobancé, 2009). 
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Det förekom ingen signifikant skillnad i prestation mellan grupperna, men den 
grupp som presterade bäst var den kontrollerade gruppen och sämst presterade den 
neutrala gruppen. Vi hade förväntat oss att autonomigruppen i jämförelse med den 
kontrollerade gruppen skulle uppleva en högre grad av inre motivation under uppgiften, 
vilket i sin tur skulle kunna leda till ett bättre resultat. Deci, Spiegel, Ryan, Koestner och 
Kauffman (1982) såg i en studie att elever som blev kontrollerade av sina lärare löste 
dubbelt så många uppgifter som autonomistödda elever, men att de på egen hand löste 
endast en femtedel så många uppgifter som de autonomistödda. Då den kontrollerade 
gruppen i vår studie fick interventioner som “försök att inte göra fel” och “det är viktigt 
att du gör som jag instruerar” och samtidigt inte fick någon valmöjlighet i att ta emot 
tips, går det att tänka sig att det kan ha påverkat prestationen i den meningen att de 
använde färre sekunder till de olika figurerna. Den autonomistödda gruppen fick istället 
höra att de skulle arbeta i sin egen takt och fick själva välja om de ville ha tips. Det ledde 
till att några av deltagarna valde att försöka lösa uppgiften utan hjälp, vilket resulterade 
i att de använde fler sekunder till figurerna. 

 
Under testning observerade testledarna en kvalitativ skillnad mellan de olika 

gruppernas deltagare. I den autonomistödda gruppen var kommentarerna främst 
uppgiftsfokuserade och handlade om att deltagarna tyckte att själva uppgiften var svår 
och utmanande. I den kontrollerade gruppen riktades kommentarerna däremot 
betydligt mer mot den egna individen, där det förekom självkritiska kommentarer i stil 
med att personen kände sig dålig. Vidare minskade deltagarnas kontaktsökande med 
testledaren i den kontrollerade gruppen i jämförelse med den autonomistödda gruppen. 
Det skulle kunna bero på typen av respons som testledarna gav till deltagarna i de olika 
grupperna, där den autonomistödda gruppen fick mer positiv respons på sitt 
kontaktsökande. 
 

Konklusion 

Resultatet i denna studie kan inte generaliseras i för stor grad till verkligheten. 
Ledarskap i en naturlig miljö är troligtvis inte “renodlade” autonomistödjande 
respektive kontrollerande utan det har i tidigare studier snarare visat sig vara en 
kombination av beteenden från de båda stilarna (Tessier, Sarrazin & Ntoumanis, 2008). 
Inom ramarna för vår studie drar vi dock slutsatsen att det går att orsaka lägre upplevd 
kompetens med hjälp av kontrollerande ledarskapsbeteenden och därför minska den 
inre motivationen hos en individ. Vi drar också slutsatsen att det krävs en ganska kort 
intervention för att det kontrollerande ledarskapet ska få en effekt på motivationen. 
Däremot tycks det i vår studie finnas störst samband mellan prestation och motivation 
där hur deltagarna presterade har haft störst inverkan på hur motiverade de kände sig. 
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Bilaga 1 

Autonomistödjande 
 

Hej och välkommen hit, vad roligt att du vill delta. Gick det bra att hitta hit? Ska vi sätta 
igång direkt? Jag vill börja med att säga att jag kommer att läsa en del innantill och 
kanske uppfattas lite stel, det är för att jag vill försäkra mig om att jag får med all 
information. Jag vill börja med att berätta att det här är helt frivilligt och du får avbryta 
övningen när du vill utan att ge någon anledning. Alla som deltar gör det anonymt så vi 
kommer avkoda ditt namn och inget kommer kunna spåras till dig. Som du ser finns det 
en filmkamera i rummet. Denna är riktad och inzoomad på bordet och det är endast 
klossarna och dina händer som kommer att synas på filmen. Det är en del i 
datainsamlingen och materialet raderas efter att vi har arbetat igenom det.  

 
Här är ett samtyckesformulär som är viktigt att du läser och skriver under innan vi 
börjar.  

 
Det jag vill att du ska göra idag är att först fylla i en enkät som handlar om tankar, 
känslor och beteenden. Efter det skulle jag vilja att du gjorde en uppgift och efteråt fyller 
i en till enkät. Allt som allt kommer det ta max 30 minuter. Har du några frågor innan vi 
fortsätter? Under tiden du är här är det fritt fram att ställa frågor och jag kommer att 
besvara dem så gott jag kan.  

 
Lämnar ut enkät 1 

 
Du kan läsa instruktionerna och ställa frågor om något är oklart. Fyll i på fram- och 
baksida. Säg till när du är klar så går vi vidare sedan med uppgiften. 

 
Vidare till uppgiften 
Har du sett såna här plus förut? Det är ett sorts lego som man kan bygga med. De kan 
sättas ihop på lite olika sätt och alla bitar är identiska förutom vilken färg de har.(Visa 
med två-tre bitar). Jag kommer att visa dig några olika figurer. Jag vill att du bygger en 
likadan figur. Du får gärna känna och lyfta på modellen så länge du är försiktig med den. 
Du får själv välja hur du vill bygga den bara den blir likadan, exempelvis om du vill börja 
uppifrån eller nerifrån. Om du vill ha tips är det bara att fråga. När du är klar med den 
figuren får du bygga en ny. Det är fritt fram att prova bygga lite någon minut för att 
känna på materialet innan vi sätter igång. Jag kommer använda mobilen och ställa ett 
alarm på 20 minuter för då behöver vi avbryta. Jag kommer också ta tid samtidigt som 
du bygger figurerna. Jag vill bara förbereda dig på att det kan vara knepigare än det ser 
ut och det är bara att säga till om du behöver tips. Det är okej att när som helst under 
byggandet ställa frågor och jag kommer att sitta bredvid och titta på om det känns okej.  
Bygg så snabbt och noggrant du kan och säg till när du känner dig nöjd med din figur. 
Kan vi börja? Vi börjar med den här figuren, säg till när du är redo så kör vi.  

 
Snyggt! Bra jobbat, nu är du klar med den första figuren. Då går vi vidare med den här. 

 
Jag vill bara meddela att det nu är 2 minuter kvar tills jag kommer att behöva bryta, du 
har ännu tid på dig att bygga klart. 
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Nu måste jag tyvärr avbryta och det gör inget att du inte hann färdigt. 
 

Hur kändes det att bygga dessa figurer? Det kan vara lite klurigt sånt här men det här 
såg bra ut! Jag ska gå ut i några minuter och fixa i ordning den sista enkäten. Om du vill 
får du fortsätta bygga. 

 
Då skulle jag vilja att du fyller i den här enkäten, det är på båda sidorna, sen är vi klara 
för idag. 

 
Interventioner 
Du får gärna känna och lyfta på modellen så länge du är försiktig med den 
Nu börjar den ta form, kul! Det verkar som att du har fått kläm på det här. 
Nu har huvudet börja komma fram också. 
Ta det bara lugnt och bygg i din egen takt 
Det här flyter ju på bara bra 
Det ser ut som att du fastnat, vill du ha ett tips som skulle kunna underlätta? Det kan 
vara lättare att bygga huvudet och kroppen separat och sen sätta ihop. 
Känns det knepigt kan man försöka tänka på hur figuren sitter ihop bit för bit, istället för 
att tänka på det som en helhet. Förstår du hur jag menar?  
Hade du någon särskild strategi när du byggde? 

 
Neutralt  

Hej och välkommen hit, vad roligt att du vill delta. Gick det bra att hitta hit? Jag vill börja 
med att berätta att det här är helt frivilligt och om du vill får du avbryta övningen utan 
att ge någon anledning. Alla som deltar gör det anonymt så vi kommer avkoda ditt namn 
och inget kommer kunna spåras till dig. Som du ser finns det en filmkamera i rummet. 
Denna är riktad och inzoomad på bordet och det är endast klossarna och dina händer 
som kommer att synas på filmen. Det är en del i datainsamlingen och materialet raderas 
efter att vi har arbetat igenom det. Här är ett samtyckesformulär som är viktigt att du 
läser och skriver under innan vi börjar.  

 
Din uppgift kommer vara att först fylla i en enkät och sedan utföra en uppgift. Efter det 
kommer du få fylla i en till enkät. Allt som allt kommer det ta ungefär en halvtimme. 

 
Det finns instruktioner på enkäten, läs igenom dom, fyll i och sen kan du säga till när du 
är färdig. Det är på båda sidorna. 

 
Dom här kallas för plus plus och det är ett sorts lego. Din uppgift kommer vara att bygga 
en likadan figur som den här modellen. När du är klar med figuren så kommer du få en 
ny att bygga. Jag kommer använda mobilen och ställa ett alarm på 20 minuter för då 
behöver vi avbryta. Är det något som är oklart? Okej, då vill jag att du börjar med den 
här figuren. Bygg så snabbt och noggrant du kan och säg till när du är nöjd med din figur. 
Jag kommer att sitta med här inne och titta när du bygger, så kan du fråga mig om det 
dyker upp något. Nu kan du börja. 

 
Okej, säg till när du kör igång. 

 
Nu har det gått 20 minuter så det är dags att avbryta. 
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Jag ska gå ut i några minuter och fixa i ordning enkäten du ska fylla i. Om du vill får du 
fortsätta bygga. 

 
Då behöver du bara fylla i den här enkäten, det är också på baksidan, sen är vi klara för 
idag. 

 
Interventioner 
Du får lyfta modellen om du behöver.  
Det var den första. Här kommer andra.  
Tänk på att vara snabb och noggrann.  
Hur gick det tyckte du? 
Bitarna verkar stämma, nu är den klar.  
Ett tips kan vara att bygga kroppen och huvudet separat. 
Försök tänka på hur figuren sitter ihop bit för bit 
 
Kontrollerande 
 
Hej och välkommen hit, vad roligt att du vill delta. Gick det bra att hitta hit? Jag vill börja 
med att berätta att det här är helt frivilligt och om du vill får du avbryta övningen utan 
att ge någon anledning. Alla som deltar gör det anonymt så vi kommer avkoda ditt namn 
och inget kommer kunna spåras till dig. Som du ser finns det en filmkamera i rummet. 
Denna är riktad och inzoomad på bordet och det är endast klossarna och dina händer 
som kommer att synas på filmen. Det är en del i datainsamlingen och materialet raderas 
efter att vi har arbetat igenom det. Här är ett samtyckesformulär som är viktigt att du 
läser och skriver under innan vi börjar.  

 
Du ska fylla i den här enkäten som handlar om tankar, känslor och beteenden. Sedan ska 
du göra en uppgift. Efter uppgiften måste du fylla i en till enkät. Vi kommer att hålla på i 
ungefär en halvtimme totalt.  

 
Lämnar ut enkät 1   
Läs instruktionerna, fyll i enkäten och säg till när du är klar så går vi vidare till uppgiften. 
Det är på båda sidorna. 

 
Vidare till uppgiften 
Dom här kallas för plus plus och det är ett sorts lego. Du ska bygga en figur och du måste 
följa en modell. Den här ska du bygga och du måste bygga nerifrån och upp, börja alltså 
med kroppen. När du är klar med den första figuren ska du bygga en till. Jag kommer 
använda mobilen och ställa ett alarm på 20 minuter för då behöver vi avbryta. Jag 
kommer också att ta tid på figurerna för att kunna jämföra med de andra deltagarnas 
tider. 5 min och 22 sekunder är rekordtiden hittills. Säg till om något är oklart. Bygg så 
snabbt och noggrant du kan, säg till när du är nöjd med din figur. Kan vi börja? Börja 
bygga den här figuren, kom ihåg vad jag sa om att bygga nerifrån och upp. Klara, färdiga, 
gå! 

 
Okej nu är du klar med den första figuren. Det kanske går bättre med nästa. Nu ska du 
bygga den här. 

 



 

27 
 

Nu måste du skynda dig. Bara två minuter kvar. 
 

Nu var du inte tillräckligt snabb, vi måste avbryta. 
 

Jag ska gå ut i några minuter och fixa i ordning enkäten du ska fylla i. Om du vill får du 
fortsätta bygga. 

 
Då behöver du bara fylla i den här enkäten, fram- och baksida, sen är vi klara för idag. 

 
Interventioner 
Du får lyfta på modellen men du får inte förstöra den. 
Det kanske går bättre med nästa modell. 
Bygg bara nerifrån och upp så kommer det lösa sig tillslut 
Försök att inte göra fel 
Du har inte kommit så långt än men det kanske lossnar snart. 
Försök anstränga dig 
Det är viktigt att du gör som jag instruerar så kom ihåg att vara snabb och noggrann. 
Det ser ut som att du fastnat, det kan vara smart att bygga huvudet och kroppen separat. 
Fokusera på en bit i taget istället för att tänka på helheten.  

 

 


