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Sammanfattning  

 En kvantitativ studie med syftet att undersöka chefers arbetsmotivation i en större 

svensk koncern med runt 1000 anställda har genomförts. Vi har använt Self- determination 

theory (Deci & Ryan, 2008a) samt Tremblay, Blanchard, Taylor, Pelletier och Villeneuves 

(2009) WEIMS-test (The work extrinsic and intrinsic motivation scale) som teoretiskt 

underlag i studien. Vi fokuserade på att jämföra skillnader i arbetsmotivation utifrån ålder 

och chefsposition samt att koppla arbetsmotivation till produktivitet. Totalt deltog 102 

chefer, 27 av dem var arbetsledare, 54 var mellanchefer och 21 var högre chefer. Resultatet 

visade att cheferna i större utsträckning motiverades av inre motivationshöjande faktorer än 

av yttre motivationshöjande faktorer. Yngre chefer motiverades mer av inre 

motivationshöjande faktorer och de äldre cheferna motiverades i högre grad av kontrollerad 

arbetsmotivation. Det fanns inget samband mellan självbestämd (inre) arbetsmotivation och 

upplevd produktivitet men däremot fanns ett samband mellan självbestämd arbetsmotivation 

och attityd till koncernen och dess produktivitet. Slutligen visade sig de lägre cheferna 

uppleva mer amotivation än de högre cheferna.  
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En kvantitativ studie om arbetsmotivation har utförts på ett större kommunalägt 

företag i Mellansverige. Företaget har åtta dotterbolag och förser regionen med energi, el, 

värme, vatten och service gällande avfallshantering. De står inför ett stort produktivitets-

projekt med målet att på sikt kunna öka varje medarbetares produktivitet och denna uppsats 

är en del av den kartläggning som behövs för att kunna genomföra vidare satsningar inom 

området. Uppdraget från företagets VD var att ta fram förslag på åtgärder som kan användas 

i HR-arbetet och som på sikt kan generera ökad arbetsmotivation och produktivitet hos 

chefer och medarbetare i koncernen. Studien fokuserade på företagets chefer, dels för att de 

utgör en tydlig avgränsning och dels på grund av filosofin om att förändring bör komma 

uppifrån eftersom det är där majoriteten av besluten fattas. En separat rapport till företaget 

kommer att skrivs och presenteras där åtgärdsförslag redovisas mer ingående.  

 

För att kunna ge förslag till förbättringar behövde vi få veta hur arbetsmotivationen 

och den upplevda produktiviteten ser ut på företaget idag, för att på så sätt kunna identifiera 

områden som kan påverkas. Syftet med denna uppsats var därför att undersöka chefernas 

arbetsmotivation och upplevda produktivitet. Vi ville undersöka vilka skillnader det fanns i 

arbetsmotivation utifrån ålder och chefsposition på företaget samt vilket samband arbets-

motivation och upplevd produktivitet hade. Vi frågade oss om ålder och chefsposition kunde 

predicera grad och typ av upplevd arbetsmotivation samt om chefer med en hög arbets-

motivation också hade en hög upplevd produktivitetsnivå. Det är med andra ord inte 

företagets produktivitet som undersöktes utan den subjektiva upplevelsen av produktivitet. 

För att besvara frågorna kommer vi att utgå från Deci och Ryan (2008a) vars teori om Self- 

determination theory fokuserar på ”intrinsic” (inre) och ”extrinsic” (yttre) motivation som 

ger oss möjlighet att undersöka chefernas arbetsmotivation. 

 

  

Self Determination Theory 

 

 Motivation är en viktig del som påverkar hur individen ser på sitt arbete. För att vara 

en effektiv och produktiv medarbetare krävs någon typ av motivation. Upplevelsen av att 

vara motiverad på sin arbetsplats är individuell och den kan även förändras under olika 

skeenden i livet. I dagens hårda konkurrens är en motiverad personal inte bara en stark 

konkurrensfördel utan även en viktig strategisk tillgång inom alla företag och branscher 

(Deci & Ryan, 2008b). Den teori som Deci och Ryan (2008a) framfört, Self- determination 

theory (SDT), beskriver inre och yttre motivationsfaktorer och hur dessa faktorer samspelar 

med varandra. De påpekade att förutsättningen för att en individ överhuvudtaget ska kunna 

motiveras kräver att tre grundläggande behov är helt, eller till viss del, uppfyllda. Det första 

av behoven är att känna sig kompetent, det andra är behovet av att vara autonom 

(självbestämmande) och det tredje behovet är att känna tillhörighet. Den sociala omvärld 

som individen vistas i avgör i vilken grad dessa tre behov uppfylls och antingen försvårar 

eller främjar de individens motivation. Dessa tre behov är universella och går enligt teorin 

att applicera på alla människor i alla organisationer.  

  

 Inre motivation betyder att en individ gör något för att aktiviteten i sig tilltalar 

personen och ger denne tillfredsställelse. En person med inre motivation anses vara nyfiken, 

vilja lära mer och känner ett intresse för det den gör. En inre motiverad individ upplever 

alltså positiva känslor när han eller hon utför aktiviteten i sig (Deci & Ryan, 2008b).  Enligt 

författarna är stimulerande utmaningar, återkoppling mellan kollegor och främjande av 

självbestämmande hos personalen faktorer som skapar och utvecklar inre motivation. 

Människor måste inte bara känna sig kompetenta inom sitt arbetsområde utan de måste även 

känna att de har inflytande och kontroll över sin arbetssituation för att inre motivation ska 

infinna sig och utvecklas Inre motivation och yttre motivation är något som alla människor 
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drivs av i olika grad. Enligt SDT främjar den inre motivationen produktivitet (Deci & Ryan, 

2000). 

 

 Personer som drivs övervägande av yttre motivatorer deltar endast i en aktivitet för 

att det leder till något som gynnar individen i slutändan. Aktiviteter som utförs endast utifrån 

yttre motivation leder inte till någon tillfredsställelse som kommer från att utföra själva 

aktiviteten, utan kommer först när konsekvenserna av den utförda aktiviteten tillfaller 

individen. Exempel på yttre konsekvenser är belöning i form av pengar eller att undvika ett 

straff om personen inte deltar i en aktivitet. Deci och Ryan (2008b) antydde att en individ 

med en stark inre motivation drivs av att känna tillhörighet, personlig utveckling och ett 

produktivt arbetsklimat medan drivkraften hos personer med yttre motivation värdesätter 

berömmelse och rikedom i större utsträckning. 

 

 SDT fokuserar på olika typer av motivation snarare än mängden av motivation. 

Dessa typer är självbestämd motivation, kontrollerad motivation samt amotivation. Den 

självbestämda inre motivationen handlar om att ett visst beteende kommer från personens 

fria vilja och egna val utan några påtryckningar från omgivningen. Inre motivation är ett 

tydligt exempel på självbestämd motivation. Den kontrollerade yttre motivationen består till 

skillnad från den självbestämda av ett beteende hos individen som framkallas av 

omgivningen. Individen agerar på grund av press eller krav på en specifik slutprodukt som 

kommer från krafter utifrån. Ett viktigt inslag i SDT är att den kontrollerade motivationen 

kan variera i grad av kontroll och delas in i fyra olika typer av yttre motivation som gradvis 

sträcker sig från mycket kontrollerad till allt mer självbestämd (se nedan) beroende på hur 

mycket motivationen internaliserats in i personen. Internaliseringen genomförs genom 

elaborering och integrering (i olika grad) av de yttre faktorerna till att bli en del av självet 

hos individen. Amotivation definieras som en avsaknad av motivation och individer som 

agerar passivt och utan driv är ett exempel på människor som är amotiverade (Deci & Ryan, 

2008a). Amotivation anses vara den typ av motivation som leder till mest negativa 

konsekvenser och det kan innebära improduktivitet eller att personen i fråga avslutar sin 

anställning. Amotivation uppstår som en konsekvens av att individen inte värdesätta en 

aktivitet eller inte känner sig kompetent nog att utföra den (Dusvik & Kuvaas, 2011). 

 

 ”External regulation” är mest kontrollerad av de fyra yttre motivationstyperna och 

internaliseras inte alls in i personen. Personer med en external regulation utför endast 

aktiviteten för att belönas eller för att undvika ett straff. ”Introjected regulation” är den 

form som internaliseras minst i personen och de som utför en aktivitet endast för att stärka 

sitt självvärde exempelvis genom att bevara sin självkänsla eller undvika skam agerar med 

en introjected regulation. De som däremot finner mening i uppgiften som ska utföras, 

identifierar sig med den och ser uppgiften som viktig har en ”identified regulaton”. Den 

mest avancerade typen av yttre motivation som internaliserats “djupast” i personen är 

”integrated regulation”. Denna typ av yttre motivation är den form som finns inom de 

individer som identifierar sig med uppgiften så pass mycket att det blir en del av individens 

själv. Integrated regulation har många likheter med inre motivation men författarna 

understryker att det fortfarande finns skillnader mellan dem då inre motivation kommer från 

individens personliga intresse medan individer som drivs av integrated regulation snarare 

utför uppgiften för att kunna uppnå personliga mål (Deci & Ryan, 2008a).  
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Figur 1. Inre och yttre motivation (Gagné & Deci, 2005, s.336) 

 

Empiriska Studier om Arbetsmotivation 

 

 Det bedrivs en hel del forskning inom ämnet arbetsmotivation. Företag har insett att 

det är inom motivationsområdet som de bör satsa för att på sikt kunna höja produktiviteten 

bland medarbetarna. Gagné och Deci (2005) menade att ett arbetsklimat som främjar att 

medarbetarna kan tillfredsställa de tre grundläggande behoven hjälper dem att stärka sin inre 

motivation. Detta leder i sin tur till medarbetare som upplever arbetstillfredsställelse, en 

ökad produktivitet och kreativitet samt blir mer välmående individer. Typen av arbets-

motivation som individen upplever är ett resultat av arbetets innehåll och egenskaper. Högre 

positioner som ger mer frihet och mer inflytande över arbetets karaktär ger sannolikt även en 

högre grad av inre motivation (Gagné & Deci). Lyons, Duxbury och Higgings (2006) fann i 

sin studie som utfördes på 549 personer i Kanada att människor inom offentlig sektor valde 

yrke i större utsträckning för att tjäna allmänheten tillskillnad från personer inom privat 

sektor. Deras resultat visade vidare att chefsjobb inom offentlig sektor erbjöd fler 

möjligheter för individen att uppfylla den inre motivationen än den yttre motivationen. 

Chefer inom offentlig sektor drevs mer av inre motivationsfaktorer så som att avancera i 

företaget och att erbjudas utmanande arbetsuppgifter än av exempelvis lön och förmåner.  

 

 Ålder är en avgörande faktor att ta hänsyn till för att möta medarbetares behov i en 

organisation. Cennamo och Gardner (2008) menade i sin studie som utförts på 504 

respondenter från Nya Zeeland att det är skillnad på upplevd arbetsmotivation beroende på 

ålder. Deras resultat visade att yngre personer tenderade att söka mer frihet och autonomi i 

arbetet än äldre åldersgrupper. Deal m.fl. (2013) argumenterade mot Cennamo och Gardner 

och menade att det snarare är chefspositionen som påverkar och avgör vilken typ av arbets-

motivation som individen har än vilken åldersgrupp individen tillhör. Deras studie är utförd 

på 3440 personer i USA och visade att graden av inre motivation inte hade något samband 

med vilken åldersgrupp individen tillhörde men däremot påverkade chefs-positionsnivån 

graden av inre motivation. Högre chefer visade sig ha mer inre motivation än lägre chefer. 
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Vidare visade deras resultat att grad av yttre motivation berodde på både åldersgrupps- 

tillhörighet och på chefsnivå. Ju högre chefsnivå individerna hade samt ju äldre personen var 

desto mindre yttre motivation; det vill säga att yngre och lägre chefer drevs mer av yttre 

motivation än äldre. Författarna förklarade detta med att högre chefspositioner erbjuder en 

högre grad av självbestämmande och valmöjligheter än vad lägre positioner gör. Utifrån sina 

resultat diskuterade de om det är typen av motivation som personen har som är avgörande 

för hur högt i hierarkin personen klättrar. Människor som är mer inre motiverade och finner 

mening i sitt arbete anstränger sig mer, visar engagemang för sina arbetsuppgifter och blir 

därav lättare befordrad till högre chefspositioner. Peklar och Boštjančič (2012) instämde 

med Deal m.fl. om att högre chefer har en högre inre motivation än lägre chefer och ansåg 

vidare att graden av amotivation (avsaknad av motivation) sjunker ju mer ansvar chefen 

tilldelas. 

 

Tremblay m.fl. (2009) utgick från SDT i utformningen av testet som mäter upplevd 

grad av självbestämmande i arbetet (WEIMS). Testet utgår ifrån att motivation antingen kan 

vara kontrollerad eller självbestämd där den självbestämda leder till flest positiva 

konsekvenser och den kontrollerade till flest negativa konsekvenser i en organisation. De 

utgick från att en positiv arbetsmiljö höjer den upplevda nivån av självbestämmande vilket i 

sin tur genererar mer engagerade, involverade och lojala medarbetare. Peklar och 

Boštjančičs (2012) undersökning använde WEIMS i en studie med 288 heltidsanställda i 

Slovenien som visade att upplevelsen av autonomi och inre motivation var högre än yttre 

motivation bland anställda i offentlig sektor. Park och Rainey (2012) instämde i sin studie på 

790 chefer i USA och deras resultat visade att när chefer inom offentlig sektor upplevde 

autonomi i sin arbetsroll kunde yttre motivation lätt internaliseras in i personen (exempelvis 

till integrated regulation) och bli mer självbestämmande. På så sätt kan organisationen 

erhålla mer positiva utfall och resultat eftersom inre och internaliserad motivation leder till 

en mer produktiv personal. Även Dysvik och Kuvaas (2011) styrkte genom sin studie i 

Norge på drygt 300 anställda inom servicebranschen att det fanns en relation mellan upplevd 

autonomi i arbetet, inre motivation och arbetskvalitet. Studien visade att högre inre 

motivation och upplevd autonomi resulterade i högre arbetskvalitet exempelvis högre 

produktivitet.  

 

  Enligt Gagné och Deci (2005) är anställda med en stark inre motivation mer 

involverade i och intresserade av sina arbeten samt sätter högre mål än de personer som i 

större utsträckning drivs av yttre faktorer. De menade att inre motivation är en 

förutsättning för att anställda ska känna sig självbestämmande och prestera bra. Människor 

som är yttre motiverade kan känna ett visst tvång att tänka, känna och bete sig på ett visst 

sätt. Med en inre motivation har anställda bättre förutsättningar för att vara produktiva. Park 

och Rainey (2008) fann liknande resultat i sin studie som är utförd på 6900 statligt anställda 

personer i USA.  Deras resultat visade att upplevd produktivitet i en organisation var mer 

positivt relaterat till den nivå av inre motivation de anställda hade än yttre drivkrafter. Inre 

motivation bör således leda till bättre organisatoriska resultat. 

 

Antaganden 

 Med utgångspunkt från litteraturen ovan kan följande antaganden formuleras:  

1. Peklar och Boštjančič (2012) jämförde offentlig sektor med privat sektor och fann att 

anställda i offentlig sektor hade en högre grad av inre motivation än yttre motivation. 

Även Lyons m.fl. (2006) undersökning visade att chefsjobb inom offentlig sektor erbjöd 

fler möjligheter för individen att uppfylla den inre motivationen än den yttre 
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motivationen. Det kan därför antas att cheferna drivs av inre motivationshöjande faktorer 

i större utsträckning än av yttre motivationshöjande faktorer. 

 

 2. Det fanns skillnad i upplevd motivation beroende på ålder enligt Cennamo och Gardner 

(2008). Frihet och autonomi var viktigare i arbetet för yngre personer vilket är två viktiga 

delar i inre motivation. Deal m.fl. (2013) argumenterade däremot för skillnader i 

motivation utifrån chefsnivå. Ju högre upp i hierarkin desto mer drevs personen av inre 

motivatorer medan personer med lägre chefspositioner i högre grad drevs av yttre 

motivatorer. Det förväntas därför   

 

a. skillnader i kontrollerad (yttre) arbetsmotivation mellan äldre arbetsledare och yngre 

högre chefer. 

 

b. att yngre chefer på högre nivå motiveras i högre grad av inre motivationshöjande faktorer 

än äldre chefer på lägre nivå. 

 

3. Peklar och Boštjančičs (2012) studie visade hur graden av amotivation sjönk till följd av 

hur mycket ansvar chefen tilldelades. Det förväntas därför att chefer på låg nivå i 

företaget har mer amotivation än chefer på hög nivå. 

 

4. Tremblay m.fl. (2009) utgick från att personer med en självbestämd motivation genererar 

fler positiva konsekvenser i organisationen. Utifrån en positiv arbetsmiljö ökade 

möjligheten för individen att höja den upplevda nivån av självbestämmande vilket i sin 

tur genererade mer produktiva medarbetare. I enlighet med detta så kan det antas att 

självbestämd arbetsmotivation predicerar upplevd produktivitet. 

 

5. Ett positivt samband förväntas mellan självbestämd (inre) motivation och attityd till 

koncernen och dess produktivitet.   

 

Metod 

Respondenter 

 

 Undersökningen är utförd på ett företag med totalt 129 chefer. Av dessa besvarade 

102 chefer enkäten, det vill säga 79%. Respondenterna var mellan 30 och 65 år (M = 47,5 år, 

s = 8,23). Flertalet av dem var mellanchefer (53%). 27 % angav att de var arbetsledare, 15% 

var högre chef och 6% var chef i koncernledningen. 11% av de svarande hade fler än tre 

hemmavarande barn, 55% hade 1-2 barn och 34 % av cheferna hade inga hemmavarande 

barn. 39% har haft tidigare chefspositioner inom andra företag och cheferna har i snitt 

arbetat inom koncernen i 15 år.  

 

Tre nya variabler skapades för att användas som oberoende faktorer i analyserna. 

Ålder delades i två kategorier, ”yngre” (30-47 år) samt ”äldre” (48-65 år) liksom 

anställningstid inom koncernen, ”kortare tid” (upp till 11 år) och ”längre tid” (12 till 48 år). 

Chefsposition kategoriserades i tre nivåer, ”arbetsledare”, ”mellanchef” samt ”högre chef”.  

 

Instrument 

 

Enkätens första sida består av en kort beskrivning av undersökningens syfte samt 

information om anonymitet. Enkäten innehåller 20 frågor (Bil.1) och är indelad i sex delar. 

Fyra av frågorna besvarade respondenterna med öppna svar. Del ”A” inleds med 

demografiska variabler såsom ålder, antal år i koncernen och chefsposition. Del ”B” handlar 

om ledarskap och bygger på den så kallade ”chefsöverenskommelsen” som är ett internt 
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dokument som beskriver vad ledarskapet innefattar samt vad som förväntas av en chef inom 

koncernen. Respondenterna fick uppskatta hur väl de själva och kollegorna uppfyller 

definitionen på chefs- och ledarskap i tolv påståenden på en sjugradig Likertskala med 

ändpunkterna “instämmer inte alls” och “instämmer helt”. Exempel på påståenden är 

”utmaningen i att skapa mervärde för koncernen motiverar mig” och ”cheferna i koncernen 

är lojala och står för sina beslut”. Del ”C” består av fyra frågor; två på Likertskala med 

ändpunkterna “instämmer inte alls” och “instämmer helt” där påståendena exempelvis är ”vi 

har effektiva arbetsrutiner i min arbetsgrupp”. Cheferna fick även utifrån koncernens 

definition av produktivitet skatta sin upplevda produktivitetsnivå i dagsläget. De andra två 

frågorna besvarades med fritextsvar, exempelvis ange faktorer som skulle kunna höja 

produktivitetsnivån. 

 

Del ”D” består av Tremblay m.fl. (2009) motivationstest “Work Extrinsic and 

Intrinsic Motivation Scale” (WEIMS). Utifrån Deci och Ryans SDT mäter testet 

kontrollerad och självbestämd arbetsmotivation grundat på de sex olika typerna av 

motivation en individ kan uppleva i sitt arbete. Testet innehåller 18 påståenden på en 

sjugradig Likertskala med ändpunkterna “instämmer inte alls” och “instämmer helt”. De sex 

olika motivationstyperna är representerade med tre frågor vardera. Alla påståenden utgår 

ifrån frågan ”varför utför du ditt jobb?” och ser exempelvis ut som följande: “för inkomsten 

jobbet ger mig”, ”jag vet inte varför, det förväntas för mycket av oss” och “för att jag 

finner stort nöje i att lära mig nya saker”. Tabell 1 visar Cronbach alpha för Tremblay m.fl. 

(2009) och för denna studie.  

 

Tabell 1 

Jämförelse Mellan Tremblays m.fl. (2009) och Studiens Cronbach Alpha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen visar att studiens interna konsistens överlag ligger nära eller något under 

Tremblays m.fl. (2009) värden med undantag för amotivation där den interna konsistensen 

är högre än Tremblays m.fl. Det bör även noteras att studiens Cronbach alpha för identified 

regulation ligger något under gränsen för accepterat värde.  

 

Utifrån Tremblays m.f.l (2009) WEIMS-test räknades ett Work Self-Determination 

Index (W-SDI) ut på frågorna där varje individ erhöll en total poäng på en skala från - 36 till 

+ 36. Indexet räknades ut med hjälp av deras angivna formel (W-SDI = (+3 x IM) +(+2 x 

INTEG) + (+1 x IDEN) + (-1 x INTRO) + (-2 x EXT) + (-3 xAMO).  Ju högre poäng desto 

högre självbestämd motivation medan ett negativt värde tyder på avsaknad av själv-

bestämmande. En summavariabel skapades för alla de 18 frågorna. En summavariabel för 

kontrollerad motivation skapades som bestod av external regulation, introjected regulation 

och amotivation (ά =.78) och en summavariabel för inre självbestämd motivation bestående 

av intrinsic motivation, identified regulation och integrated regulation (ά =.74). 

 

Del ”E” består av 10 påståenden där respondenterna fick ange vilka faktorer som 

kunde öka deras arbetsmotivation. Svaren skattades på en sjugradig Likertskala med 

 Motivationstyp Tremblays Alpha Studiens Alpha 

Intrinsic Motivation .80 .81 

Integrated Regulation .83 .71 

Identified Regulation .67 .59 

Introjected Regulation .70 .70 

Exrernal Regulation .77 .66 

Amotivation .64 .80 
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ändpunkterna “instämmer inte alls” och “instämmer helt”. Exempel på inre motivations-

höjande faktorer var “mer utmanande arbetsuppgifter och utforska nya delar i mitt arbete 

som ökar min kompetens” och för yttre faktorer “ökad lön och bättre förmåner”. Två nya 

summavariabler skapades; en för yttre motivationshöjande faktorer (ά =.75) och en för inre 

motivationshöjande faktorer (ά =.84).  

 

Den avslutande delen innehåller sju frågor rörande resursfördelning mellan “arbete 

och privatliv”. Fyra av frågorna är ställda på Likertskala med ändpunkterna “instämmer inte 

alls” och “instämmer helt “ och två frågor besvaras med öppna svar. Alla frågor utom två i 

enkäten var obligatoriska att besvara och respondenten kunde inte gå vidare i enkäten om 

något svar fattades. Fyra frågor i enkäten var fritextsfrågor och dessa frågor var framförallt 

relevanta för den separata rapporten till företaget, dock har vissa citat använts för att stärka 

redan signifikanta kvantitativa antaganden. 

 

Procedur 

 

Tre planeringsmöten genomfördes på företaget och beroende på vad mötet behandlade 

närvarade olika personer. Under arbetets gång har vi haft kontakt med koncernens VD, 

personalchef och en HR-konsult. Den sistnämnde agerade som handledare för oss och 

framförde synpunkter på enkät och på urval av respondenter. Vi fick en kort introduktion av 

administrativ personal på företaget till det webbaserade programmet Webropol som 

användes för datainsamlingen. Deltagarna fick en kort information om syftet med 

undersökningen via företagets intranät. Tre dagar efter att enkäten publicerats hade 68 chefer 

svarat. Två påminnelser skickades ut via Webropol och efter drygt två veckor stängdes 

länken till enkäten, då med 102 inkomna enkätsvar. Deltagandet var valfritt, skedde på 

arbetstid och enkäten tog 5-10 minuter att besvara. Svaren kodades och lades in i SPSS via 

Webropol.  

 

Samtliga analyser har genomförts på 95 % signifikansnivå med undantag från 

”Pearsons korrelation” som utförts på 99% signifikansnivå.  

 

Resultat 

 

Antagande 1, att cheferna drivs av inre motivationshöjande faktorer (M = 6,26, s = 

0.68) i större utsträckning än av yttre motivationshöjande faktorer (M = 4,98, s = 1,04) 

bekräftades i t-test, parvisa jämförelser, t (101) = 11,62, p =.001. 

 

Antagande 2a, att det finns skillnad i kontrollerad arbetsmotivation mellan äldre 

arbetsledare och yngre högre chefer, bekräftades i tvåvägs variansanalys med ålder och 

chefsposition som oberoende variabler och kontrollerad arbetsmotivation som beroende 

variabel. Analysen visar endast huvudeffekt för ålder, F (1, 96) = 5,56, p =.031. Äldre chefer 

(M = 3,64, s = 0.13) motiverades mer av kontrollerad arbetsmotivation än yngre chefer (M = 

3,21, s = 0.14).  

 

Antagande 2b, att yngre chefer på högre nivå motiveras i högre grad av inre 

motivationshöjande faktorer än äldre chefer på lägre nivå, bekräftades i en tvåvägs 

variansanalys med ålder och chefsposition som oberoende variabler och inre motivations-

höjande faktorer som beroende variabel. Analysen visar endast huvudeffekt för ålder, F(1, 

96) = 5,56, p =.020. Yngre chefer (M = 6,44, s = 0,11) drevs av inre motivationshöjande 

faktorer i högre grad än vad äldre chefer gjorde (M = 6,09, s = 0,10).  

 



10 

Antagande 3, att chefer på låg nivå förväntas ha mer amotivation än chefer på hög nivå 

bekräftades i envägs variansanalys, F (2, 99) = 3,57, p =.032. Post Hoc-testet (Tukey) visar 

en signifikant skillnad mellan arbetsledare och högre chefer, p =.039, där arbetsledarna 

upplevde mer (M =1,90, s =1,23) amotivation än de högre cheferna (M =1,29, s = 0.70). Det 

var ingen skillnad mellan mellancheferna och de andra chefsgrupperna. 

 

Antagande 4, att självbestämd arbetsmotivation predicerar upplevd produktivitet fick 

inte stöd i enkel regressionsanalys. 

 

Antagande 5, att det finns ett positivt samband mellan inre självbestämd arbets-

motivation och attityd till koncernen och dess produktivitet bekräftades i Pearsons 

korrelation, r (100) =.33, p =.001, vilket innebär att ju högre självbestämd arbetsmotivation 

cheferna hade desto mer positiv syn hade de på koncernen och dess produktivitet.  

 

Diskussion 

 

I denna studie har vi undersökt hur arbetsmotivation och den upplevda 

produktiviteten ser ut i ett kommunalt företag, inre motivation antas öka produktiviteten 

enligt SDT. Utifrån detta föreslår vi olika åtgärder för att öka motivationen och 

produktiviteten i företaget.   

 

Flertalet av antagandena fick stöd i studien. Cheferna i koncernen drevs i högre grad 

av inre motivationshöjande faktorer än av yttre motivationshöjande faktorer (antagande 1) 

vilket överensstämmer med studier av Lyons m.fl. (2006) och Peklar och Boštjančič (2012) 

som visade att inre motivation var vanligare bland chefer inom offentliga företag. Cheferna 

inom den undersökta organisationen var genuint intresserade av sitt arbete genom att till 

exempel ta sig an utmanande arbetsuppgifter. De var även högt motiverade att utföra dem 

vilket Deci och Ryan (2008a) anser som en stark konkurrensfördel. Människor som främst 

drivs av yttre belöningar väljer troligtvis ett arbete i privat regi där möjlighet till högre lön 

och förmåner ofta är större än inom kommunala företag. Anställda med en övervägande inre 

motivation som i denna organisation sätter högre mål, är mer produktiva och intresserar sig 

mer i sitt arbete än de som drivs av yttre motivation i enlighet med Gagné och Deci (2005). 

Om yttre motivation varit dominerande i koncernen tror vi att företaget hade haft större 

personalomsättning samt att medarbetarna inte varit lika lojala företaget. Det ska dock 

belysas att undersökningarna som Lyons m.fl. och Peklar och Boštjančič har utfört 

innehåller en större population än denna undersökning samt att offentlig sektor kan se olika 

ut i olika kulturer och i olika delar av världen.  

 

Antagande 2 a och b undersökte motivation utifrån ålder och chefsposition där endast 

ålder visade sig få stöd. De yngre cheferna hade mindre kontrollerad motivation vilket är i 

överensstämmelse med Cennamo och Gardners (2008) studie som visade att yngre chefer i 

större grad än äldre chefer sökte mer autonomi vilket är en av de viktigaste delarna i den inre 

motivationen. Brist på stöd för chefsposition förvånar oss eftersom till exempel Deal m.fl. 

(2013) resultat visade att det är just position i företaget som påverkar vilken motivation 

individen har och att ålder hade mindre betydelse. Vi tror dock att det kan ha att göra med 

att antalet personer i vår undersökning var förhållandevis få i jämförelse med Deals m.fl. 

undersökning på drygt 3400 personer samt att undersökningarna är utförda i två länder med 

skilda arbetskulturer.  

 

Utifrån tidigare forskning kring amotivation kopplat till arbetsmotivation (Peklar & 

Boštjančič, 2012) antogs att graden av amotivation skulle vara högre hos chefer med lägre 

positioner i koncernen än hos de med högre chefspositioner (antagande 3). I denna koncern 
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var graden av amotivation hos cheferna överlag låg men det fanns dock en signifikant 

skillnad mellan högre chefer och arbetsledare. Vi vet inte varför arbetsledarna upplevde mer 

amotivation men vi kan, utifrån Dusvik och Kuvaas (2011) och Peklar och Boštjančič, 

spekulera i att det kan bero på att de hade en lägre grad av ansvar och befogenheter i 

jämförelse med de andra cheferna. Ju mindre ansvar och frihet en chef tilldelas desto mer 

amotivation upplever personen. Utifrån respondenternas svar på öppna frågor i enkäten 

kunde det avläsas att ett flertal av arbetsledarna var eniga om att de saknade mandat att fatta 

beslut och uttryckte en önskan om ökade befogenheter. En arbetsledare uttryckte sig som 

följande; 

 

“... för att kunna kommunicera och driva frågor effektivt krävs det 

att arbetsledare har mandat att fatta beslut på “sin” nivå.” 

 

Tidigare studier har visat att inre motivation och produktivitet hade ett positivt 

samband (Dusvik & Kuvaas, 2011, Park & Rainey, 2012). En hög självbestämd motivation 

predicerade produktivitet och det förvånade oss att vi inte fick ett signifikant samband 

mellan dessa variabler. Dusvik och Kuvaas har utfört sin undersökning inom service-

branschen vilket kan ligga till grund för skillnader mellan deras resultat och vårt. Det är 

väldigt skilda branscher vilket i sin tur inte ger en rättvisande bild när de jämförts med 

varandra.   

 

Att självbestämd motivation predicerar produktivitet (antagande 4) inte visade 

signifikant resultat tror vi kan ha att göra med att frågan i enkäten gällande produktivitets-

nivå endast utgick från ett enda påstående. Antagandet om individens syn på koncernen och 

dess produktivitet (antagande 5) visade däremot ett signifikant resultat nämligen att ju högre 

självbestämd motivation cheferna hade, desto mer positiv var attityden till koncernen och 

dess produktivitet. Detta styrks av Park och Raineys (2008) resultat om att en högre inre 

motivation ger upphov till högre upplevd produktivitet inom organisationen och även 

Tremblay m.fl. (2009) visade i sin studie att en hög grad av självbestämd motivation ledde 

till positiva konsekvenser i ett företag så som ökad produktivitet.  

 

Ett antal misstag gjordes vid enkätutformningen. Den bestod av väldigt många frågor 

och vi kunde endast använda oss av ett fåtal av dem på grund av olika skäl. Ett exempel är 

att hälften av cheferna som besvarat enkäten missuppfattat den sista delen som handlar om 

arbete och privatliv, vilket gjorde att den var tvungen att strykas helt. Respondenternas svar 

var dessutom snedfördelade i exempelvis variablerna ”hemmavarande barn” och 

”civilstatus”. Samma problem, det vill säga ingen variation i svaren, förekom gällande antal 

år de varit anställda inom koncernen; skillnaderna mellan grupperna var inte tillräckligt stora 

för att visa något resultat.  

 

Vi tror att validiteten i undersökningen hade varit högre om vi enbart hade använt 

standardiserade test. I och med att flera av frågorna är egenformulerade utifrån SDT och 

företagets chefsöverenskommelse finns risken att cheferna har misstolkat vissa frågor och att 

vi på så vis inte alls mätte det vi avsåg att mäta. Det är enklare att uttala sig om reliabiliteten 

i undersökningen då den interna konsistensen överlag var mycket god, det vill säga att testen 

var tillförlitliga. Etiska aspekter kan även diskuteras då risken finns att cheferna inte var helt 

sannings-enliga i sina svar på grund av oro att svaren skulle nå Vd:n. Ett antal dilemma har 

därmed varit kopplade till denna problematik under undersökningens gång, särskilt under 

enkätinsamlingen. Ett dilemma var om enkäten skulle lämnas ut i vårt namn med risk att 

cheferna inte ens öppnade mailet eller om den skulle lämnas i Vd:ns namn för att öka svars-

frekvensen men med vetskapen att vissa eventuellt svarade för att de kände sig tvingade. 
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Cheferna hade eventuellt svarat annorlunda i en liknande undersökning i ett annat forum 

utanför arbetsplatsen.  

 

 Slutsatser. Resultatet av undersökningen stärker tidigare studier om att amotivation 

och position i företaget har ett samband. Vi kunde se att de äldre cheferna drevs mer av en 

yttre kontrollerad motivation och det krävs således mer yttre belöningar för att motivera 

dem. Vi kunde även konstatera att det fanns ett samband mellan inre motivation och 

produktivitet vilket även det stärker tidigare forskning. Det visade sig inte vara något 

samband mellan upplevd produktivitet och självbestämd motivation men däremot ett positivt 

samband mellan självbestämd motivation och attityd till koncernen och dess produktivitet.  

 

Åtgärdsförslag 

 

Det är svårt att mäta produktivitet i ett företag där det finns så spridda arbetsuppgifter 

och positioner. Vad som är produktivt för en individ är inte det för en annan och det är 

därför problematiskt hur en gemensam måttstock på produktivitet bör utformas. I dagsläget 

vet inte företaget hur produktiviteten ska mätas och då är det svårt att komma framåt i 

frågan. Flera av cheferna uttryckte en upplevd oklarhet om vad som faktiskt ska mätas på 

frågan ”vad skulle öka din produktivitet?”. Såhär uttryckte sig en respondent: 

 

“För att öka produktiviteten måste man tydligt hitta ett sätt att mäta 

produktiviteten på” 

 

Vi tror att ett steg framåt i frågan om produktivitet skulle vara att formulera mätbara 

mål. Genom att gemensamt inte bara uttala vad som är produktivitet för koncernen utan 

också hur det bör mätas är något vi ser som avgörande för att kunna satsa på att öka 

produktiviteten. Som tidigare berörts leder en hög inre motivation till produktivitet och här 

tror vi att ytterligare ett steg i rätt riktning kan tas för att öka medarbetarnas produktivitet. 

 

 Koncernens utmaning framöver ligger i att arbeta fram ett underlag för att kunna 

mäta ”mjuka” delar. Hur mäts till exempel ett förtroligt samtal mellan en chef och en 

medarbetare som resulterar i att medarbetaren lämnar mötet med känslor av upprymdhet, 

ökad motivation och tillfredsställelse, har chefen varit produktiv då eller bara ”slösat” en 

timma där denne istället kunnat göra något produktivt mätt i siffror? Vi är dock väl 

medvetna om svårigheterna i att mäta de ”mjuka” delarna i produktivitet och att denna 

koncern inte är ensamma om att försöka finna en lösning på problemet.  

 

För att få en mer motiverad personalstyrka krävs det att alla chefsled får mandat till 

att fatta beslut och arbetsledarna bör därför få mer insyn i beslutsfattande och större 

möjlighet att påverka. En motiverad arbetsledare kan i sin tur öka motivationen nedåt i 

leden. Å andra sidan kan vi inte dra förhastade slutsatser i att företaget hade varit mer 

produktivt om mer ansvar och frihet tilldelats de lägre positionerna så innan det sker måste 

företaget hitta säkra sätt att mäta produktivitet på. Utmaningen kvarstår därför i hur 

mandaten bör fördelas inom koncernen för att få en så välfungerande och produktiv 

organisation som möjligt. Några åtgärder som kan vara lämpliga utifrån resultatet av studien 

är att: 

 

 fokusera på att öka den inre motivationen hos medarbetarna 

 formulera mätbara mål för produktivitet 

 diskutera mandatfördelning hos alla chefer 

 satsa på utbildning för arbetsledarna för ökad arbetsmotivation 

 



13 

Framtida Studier 

 

I framtida studier bör fler respondenter delta för att få mer tillförlitliga resultat men 

även för att på så sätt få en jämnare fördelning mellan åldersgrupperna. Det hade även varit 

intressant att se om antal år i koncernen påverkat svaren från den äldre åldersgruppen. Att 

använda bakgrundsvariabeln “kön” var för oss inte relevant då vi från början visste att 

grupperna var så olika i antal men här finns en möjlig förlängning av vårt resultat. Det hade 

varit intressant att undersöka om det till exempel är skillnad i upplevd arbetsmotivation och 

amotivation även beroende på kön. 

 

Det hade dessutom varit intressant att undersöka när och varför en individ övergår 

från att vara “ung och inre motiverad” till “äldre och yttre motiverad” och genom att kunna 

hitta en eventuell brytpunkt eller orsak till övergången skulle möjligheter för vidare 

forskning öppnas om hur den “inre motivationsperioden” i livet kan förlängas. Detta tror vi 

skulle tillföra mycket till arbetslivet och kunna bli ett användbart verktyg i HR-arbete på 

företag.  Avslutningsvis hade det i framtida studier varit spännande att undersöka det som 

var vår huvudtanke från början, nämligen personalens resursfördelning mellan privatliv och 

arbete för att se om det är skillnader beroende på ålder, position och livsskeende. 
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