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Sammanfattning 

För att undersöka hur självdeterminering i arbetsmotivation påverkas av känsla av 

sammanhang (KASAM) och samhörighet på arbetsplatsen gjordes en kvantitativ enkät-

undersökning på en stor västsvensk organisation. Med självdetermineringsteorin som grund 

var målet att identifiera förbättringsområden och ge råd som kan leda till förbättrad arbets-

motivation i organisationen. Relationer mellan självdetermineringsteorin, KASAM och 

samhörighet utforskas i en arbetsplatskontext. Resultatet baserades på 257 enkätsvar och 

huvudsakligen konstaterades att både arbetsplatssamhörighet och KASAM hade en positiv 

påverkan på självdeterminering i arbetsmotivation. Samhörighet på arbetsplatsen visades 

vara den mest betydelsefulla prediktorn för självdeterminering i arbetsmotivation och kunde 

till stor del förklara KASAMs påverkan. Eftersom samhörighet på arbetsplatsen predicerade 

självdeterminering i stor utsträckning förs ett resonemang kring att samhörighet på arbets-

platsen kan tillfredsställa basbehovet av social tillhörighet. Av KASAMs komponenter var 

meningsfullhet den mest inflytelserika för självdeterminering. KASAM ökade med åldern 

men det gjorde inte arbetsplatssamhörighet. Det hittades inga skillnader i KASAM beroende 

på kön eller utbildningsnivå.  
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Syftet med uppsatsen är att undersöka om känsla av sammanhang (KASAM) 

och arbetsplatssamhörighet påverkar självdeterminering i arbetsmotivation på en 

västsvensk arbetsplats. Teorier som används i studien är Ryan och Decis (2000) Self-

Determination Theory, Antonovskys (2005) teori om KASAM samt Baumeister och 

Learys (1995) samhörighetsteori. Målet är att identifiera förbättringsområden inom den 

organisation som studerats för att ge råd som kan motivera medarbetarna på 

arbetsplatsen. Motivation är ett brett begrepp och handlar om vad som ger aktivering 

och avsikt till beteenden (Ryan & Deci). För att uppfylla studiens syfte görs en 

begränsning till begreppet arbetsmotivation, det vill säga motivation i en arbetsplats-

kontext. Pinders (1998) definition av arbetsmotivation lyder: ”Work motivation is a set 

of energetic forces that originates both within as well as beyond an individual’s being, 

to initiate work-related behaviour, and to determine its form, direction, intensity and 

duration” (s. 11).  

 

Frågeställning: Vi frågar oss om självdeterminerad arbetsmotivation (som nedan 

kallas endast självdeterminering) hos de anställda på företaget skulle kunna prediceras 

av känsla av sammanhang och arbetsplatssamhörighet? Hur ser relationen ut mellan 

självdetermineringsteorin och studiens övriga teorier i en arbetsplatskontext? 

 

Self Determination Theory 

 

 Den huvudsakliga teorin i undersökningen är Ryan och Decis (2000) 

självdetermineringsteori (self-determination theory, SDT). Det är en makroteori som 

avser förklara all mänsklig motivation, och omfattar därmed arbetsmotivation. Teorin 

utgår från att människan har tre psykologiska basbehov som är viktiga för att främja 

personlig mognad, social utveckling och välmående. Ett behov är av autonomi och kan 

beskrivas som möjlighet till självstyrande, en känsla av att vara sitt livs egen agent. 

Saker som hot och press sänker känslan av autonomi medan valmöjligheter och 

möjlighet till påverkan ökar det. Människor har även ett behov av kompetens, vilket 

innebär att individer vill känna sig duktiga och kompetenta. Det tillfredsställs bland 

annat genom att andra noterar ens kompetens och prestation, samt att de uttrycker detta i 

en positiv mening. Det sista behovet är av social tillhörighet (relatedness) som rör 

människors vilja att interagera med andra. För att främja behovet av social tillhörighet 

är det centralt med säkerhet i förhållanden samt tillgång till acceptans och förståelse 

från medmänniskor (Ryan & Deci, 2000). Alla tre behov skall ses som universella och 

därmed vara applicerbara över alla kulturer. Instrumentets yttre validitet styrks av Jang, 

Reeve, Ryan och Kim (2009) som granskade sydkoreanska studenters arbetsmotivation 

i fyra olika studier och fann att de psykologiska basbehoven var viktiga även i den 

sydkoreanska kulturen. SDT antar att människor av naturen är aktiva, självmotiverade, 

nyfikna och intresserade. Människor strävar efter att lyckas då det i sig är tillfreds-

ställande och upplevs som givande. När denna strävan uteblir så kan det bero på att 

basbehoven inte blir uppfyllda (Deci & Ryan, 2008). Vallerand, Koestner och Pelletier 

(2008) skrev om ett 30-tal kanadensiska motivationsstudier publicerade under de 

senaste 25 åren. De påvisade SDTs interna och externa validitet då teorin har använts 

med olika metodologiska designer, som till exempel i longitudinella och experimentella 

studier.  
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SDT fokuserar på motivations grad av självdeterminering, som utmärks av den 

grad motivationen kommer från personens egna värderingar och intressen, alltså att den 

är självstyrd (Deci & Ryan, 2002). Självdeterminering är en egenskap hos motivation 

och utgörs av motivations grad av autonomi (inte att förväxlas med basbehovet av 

autonomi) i kontrast till hur kontrollerad den är. Autonomt motiverat beteende 

involverar känsla av vilja och valmöjlighet, medan kontrollerat motiverat beteende 

innefattas av en känsla av press samt att handlingen måste utföras. Ett exempel på 

autonom motivation är inre (intrinsic) motivation, vilket innebär att människor har en 

känsla av frivillighet och agerar för att de anser det vara intressant och tillfredställande. 

Yttre (extrinsic) motiverat beteende innebär att aktiviteten utförs för att nå eller 

motverka en extern konsekvens, det kan vara för att få en belöning eller undvika 

bestraffning (Deci & Ryan, 2008; Gagné & Deci, 2005). Ryan och Deci (2000) hävdar 

att motivationens grad av autonomi är viktigare än mängden motivation. Legault och 

Inzlicht (2013) bekräftade detta i två studier där de undersökte hur studenters olika grad 

av autonomi i motivation påverkade självrättande beteende. De fann att när fel utfördes 

var nerverna som bearbetade felen hos autonomt motiverade människor aktiverade över 

längre tid än nerverna hos de individer som var mindre autonomt motiverade. Detta 

ledde till att autonomt motiverade människor rättade fel som utförts i större utsträckning 

än de som var mindre autonomt motiverade. Författarna hävdade även att autonomi 

leder till djupare engagemang och bättre arbetsresultat. Ryan och Deci skrev att en 

omgivning som stödjer tillfredsställandet av de tre psykologiska basbehoven främjar 

inre motivation. Detta bekräftades av Standage, Duda och Ntoumanis (2005) som fann 

att de studenter som uppfattade sin miljö som stödjande av behoven kände mer 

behovstillfredsställelse än andra. Tillfredsställelse av behoven ledde till att inre 

motivation ökade, samt att amotivation och yttre reglering minskade. Amotivation är 

motsatsen till autonom och kontrollerad motivation, och innebär en total frånvaro av 

intention till beteende och motivation. Deci och Ryan (2008) hävdade att amotivation 

kan uppkomma genom att individen inte känner sig kompetent nog att utföra det, att den 

inte tror att beteendet kommer leda till resultatet samt genom att individen inte värderar 

beteendet eller resultatet av beteendet.  

 

Ryan och Deci (2000) kompletterade SDT med teorin ”organismic integration” 

som förklarar att attityden, betydelsen, värderingarna samt det externa trycket som 

motiverar till ett kontrollerat beteende kan förflyttas och bli internt viktigt. Externt 

kontrollerat beteende kan därmed internaliseras till att bli mer autonomt motiverat och 

således mer självdeterminerat. Exempelvis skulle internalisering av en yttre motiverad 

arbetsuppgift innebära att vi jobbar även när chefen inte ser på. Enligt SDT fungerar 

internaliseringseffekten bättre eller sämre beroende på hur väl individens basbehov 

uppfylls (Deci & Ryan, 2008). Värderingar i olika kulturer uppfyller de tre basbehoven i 

varierande grad, vilket leder till att värderingarna internaliseras olika mycket mellan 

kulturer (Ryan & Deci, 2000). Detta bekräftades av Downie, Koestner, ElGeledi och 

Cree (2004) som studerade en grupp kanadensare med varierande kulturell bakgrund 

och fann att personer som upplevde sin kultur som jämställd tenderade att internalisera 

kulturens värderingar mer än de som uppfattade kulturen som ojämställd.  

 

Yttre motivation delas upp i fyra olika typer beroende på hur internaliserade och 

därmed autonomt motiverade de är (Ryan & Deci, 2000). Den första typen är yttre 

reglering (external regulation) och innefattar de minst autonoma beteendena som utförs 
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för att nå eller undvika en extern konsekvens. Introjicerad reglering (introjected 

regulation) är en relativt kontrollerad form, och innebär att en person tar in regler och 

värderingar men accepterar dem inte fullkomligt som sina egna. Inom denna form utförs 

beteenden för att undvika skuldkänslor, för att upprätthålla känslor av värde eller för att 

uppnå stolthet. Den tredje formen av yttre motivation är identifierad reglering 

(identified regulation) som är mer autonom och inbegriper en medveten värdering samt 

identifiering av ett beteendes mål. Som följd av identifieringen är beteendet accepterat 

samt anses vara personligen viktigt. Den sista och mest autonoma formen av yttre 

motivation är integrerad reglering (integrated regulation) där beteendets värderingar 

stämmer fullständigt överrens med personens. Integrerad reglering delar många 

egenskaper med inre motivation och det som skiljer dem åt är att den inre motiverade 

aktiviteten utförs då själva utförandet är av nöje, medan yttre motiverat beteende har ett 

syfte att uppnå något externt. 

 

Cognitive evaluation theory (CET) skapades som en subteori till SDT och med 

hjälp av de tre basbehoven förklarar den variation i inre motivation genom att undersöka 

sociala och miljörelaterade faktorer (Ryan & Deci, 2000). Exempelvis är anledningen 

till att hot och övervakning minskar inre motivation att de får människor känna sig 

kontrollerade vilket leder till att behovet av autonomi hämmas. Belöningar såsom 

beröm för att individen gjort något bra uppfyller behovet av kompetens hos individen, 

vilket leder till ett mer autonomt motiverat beteende (Deci & Ryan, 2008). Gagné och 

Deci (2005) visade att autonom motivation är att föredra i utförandet av både komplexa 

och mindre komplexa uppgifter. Figur 1 presenterar en modell som beskriver delar av 

teorin. 

 

Figur 1. Illustration av teorins självdeterminerings-kontinuum (Gagné & Deci 2005).  
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Figur 1 visar amotivation som helt saknar motivation. Den inkluderar även yttre 

reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering och integrerad reglering som alla 

är typer av yttre motivation och varierar i deras grad av autonomi. Den visar inre 

motivation som är helt autonom, anledningen till varför ett beteende utförs samt 

regleringarnas placering längs ett självdeterminerings-kontinuum. 

 

Effekter av autonom motivation. Tremblay, Blanchard, Villeneuve, Taylor 

och Pelletier (2009) utformade ett instrument som mäter arbetsmotivation och påstod att 

en motiverad personalstyrka bör ses som en konkurrenskraftig fördel och en strategisk 

tillgång för alla organisationer oavsett bransch. Gagné och Deci (2005) påpekade att 

autonomifrämjande ledare och arbetsmiljöer leder till tillfredställelse av de tre 

basbehoven. En studie utförd på 528 bankanställda av Baard, Deci och Ryan (2004) 

visade att medarbetare som fick sitt behov av autonomi stöttat kände mer tillfreds-

ställelse av alla tre basbehoven, vilket ledde till bättre prestation på jobbet. En 

metaanalys med 41 studier av Patall, Cooper och Robinson (2008) visade att när 

individer fick autonomi genom valfrihet ökade deras uthållighet och prestation, dock 

enbart när deras autonomi inte hämmades genom andra styrmoment. Därtill 

rapporterade Fernet, Guay och Senecal (2004) att autonom motivation korrelerade med 

bättre prestation och lägre nivå av utbrändhet i sin studie på 398 universitetsprofessorer. 

 

Känsla av Sammanhang (KASAM) 

 

Teorin om KASAM myntades av Antonovsky (2005) under sent 1900-tal som 

en del av hans salutogena perspektiv. KASAM är ett globalt förhållningssätt som 

representerar i vilken utsträckning en individ ser världen och sin individuella miljö som 

begriplig, hanterbar och meningsfull. Det salutogena perspektivet har sin grund i 

Antonovskys studier med kvinnor som varit internerade i koncentrationsläger och 

efteråt var bosatta i ett krigshärjat land. Trots stora trauman var många av kvinnorna vid 

tillfredställande hälsa, vilket förundrade Antonovsky. Det salutogena synsättet fokuserar 

således på vad som gör människor hälsosamma och friska, detta i kontrast till det 

patogena vilket koncentrerar sig på de riskfaktorer som leder till ohälsa och sjukdom. 

Enligt Antonovsky kan människors välbefinnande placeras på ett kontinuum som 

sträcker sig från hälsa till ohälsa. Generella motståndsresurser (GMR) finns till 

förfogande för individen att bekämpa en stor mängd olika stressorer med. En person 

med hög nivå av GMR har god förmåga att hantera stressande situationer, och 

Antonovsky hävdar att detta har stor påverkan på hälsan. GMR består av allt som kan 

ge kraft till motarbetandet av stress, såsom kunskap, intelligens, sociala band, välstånd, 

jag-styrka och kulturell stabilitet. GMR bidrar till att göra stressorer begripliga vilket 

över tid genererar en stark KASAM, och på så sätt är GMR ett fundament för KASAM. 

Kontexten i vilken KASAM mäts är mindre viktigt, därmed kommer en person med 

stark KASAM i arbetslivet uppvisa en stark KASAM även i andra områden i livet. 

 

Antonovsky (2005) framhöll att KASAM består av tre centrala delkomponenter 

som är ovillkorligen oskiljaktiga. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och menings-

fullhet och är alla nödvändiga för begreppets innebörd. Begriplighet avser hur väl en 

person förstår händelser som den möter i sitt liv och med hög nivå av begriplighet 

framstår livets händelser som förnuftiga och förutsägbara. Olyckliga incidenter sker, 

men med tillräcklig begriplighet kan exempelvis en ålderdomlig släktings dödsfall vara 
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möjligt att förstå. Hanterbarhet avser den utsträckning som en person har resurser till 

att hantera de stimuli den utsätts för. Det hypotetiska dödsfallet skulle för en person 

med hög nivå av hanterbarhet självfallet vara tragiskt, men denne skulle inte känna sig 

som ett orättvist behandlat offer. En person med hög grad av meningsfullhet ser 

generellt händelser i livet som intressanta och meningsfulla utmaningar vilka är värda 

möda och ansträngning att bemöta. Antonovsky hävdade att meningsfullhet är den mest 

inflytelserika komponenten för stark KASAM och kallade den för 

”motivationskomponenten”.  

 

För att kunna identifiera förbättringsområden i den undersökta organisationen 

undersöktes KASAM i olika grupper. Antonovsky (2005) ansåg att en persons KASAM 

utvecklas fram till det tidiga vuxenlivet då den mer eller mindre stagneras, därefter 

förändras KASAM endast som resultat av omfattande livshändelser. Detta har motsagts 

i en metaanalys (Eriksson & Lindström, 2005) med över 450 studier där det framgick att 

KASAM tenderade att öka med ålder. Tendensen påvisas även i Holmberg, Thelin och 

Stiernströms (2004) studie med 1500 personer samt i Volanen, Lahelma, Silventoinen 

och Suominens (2004) studie med 8000 personer. Antonovsky påpekade att arbetslivet 

påverkar KASAM väldigt mycket då det fyller en stor del av en persons tid, och att 

sociala roller samt den sociofysiska miljö någon lever i påverkar hur stark KASAM en 

människa har. Han hävdade även att för somliga kan faktorer som kön spela större roll 

för KASAM än vad yrkesval gör. Eriksson och Lindström (2005) konstaterade att män 

hade marginellt högre KASAM än kvinnor och det gjorde även Volanen m.fl. (2004) 

som också fann att KASAM ökade med utbildningsnivå. Sambandet mellan utbildnings-

nivå och KASAM belystes ytterligare av Feldt, Kokko, Kinnunen och Pulkkinen (2005) 

som undersökte hur familjebakgrund, utbildning och karriärsstabilitet påverkar 

KASAM. De konstaterade att utbildningsnivå gav stabilitet i karriären, som i sin tur gav 

starkare KASAM och därmed hade utbildningsnivå en indirekt påverkan på KASAM. 

Söderfeldt, Söderfeldt, Ohlson, Theorell och Jones (2000) undersökte hur KASAM 

påverkade stress på jobbet på en svensk population. I kontrast till ovanstående forskning 

fann de ingen skillnad i KASAM beroende på kön, ålder eller utbildningsnivå.  

 

KASAM och motivation. Det finns forskning som undersöker sambandet 

mellan KASAM och motivation, men förvånansvärt lite med SDT som grund. Coetzee, 

Viviers och Visser (2006) utförde en studie på 124 sydafrikaner där de bland annat 

undersökte sambandet mellan KASAM och chefsmotivation. De fann att stark KASAM 

påverkade chefers motivation positivt, och de hävdade att chefmotivation kan ses som 

en komponent i inre motivation. Hävermark och Langius-Eklöf (2006) fann en positiv 

korrelation mellan KASAM och något de kallar för självmotivation hos 240 patienter 

med fibromyalgi. Gabriel (2007) utförde en studie på tre svenska företag och fann en 

positiv korrelation mellan KASAM och inre motivation när hon undersökte hur flow, 

prestationsbehov och KASAM påverkar arbetstillfredställelse. Vi ser flera potentiella 

anledningar till att det funnits samband mellan KASAM och motivation, exempelvis 

verkar både autonomi och sociala band vara gemensamma faktorer som påverkar båda 

variablerna. Antonovsky (2005) påpekade att när andra tar beslut som styr eller sätter 

regler för oss berövar det oss vår autonomi, och då uppfattar vi vår värld som 

meningslös. Avsaknaden av meningsfullhet som följd av externt kontrollerande 

försvagar personens KASAM och då det medför att basbehovet av autonomi inte 

uppfylls reduceras även självdeterminering. Sociala band är centralt för uppfyllandet av 
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basbehovet social tillhörighet, samtidigt som det enligt Antonovsky är ett GMR med 

påverkan på hanterbarhet i KASAM. Vi tolkar detta som att sociala band främjar både 

motivation och KASAM. Dessutom ser vi likheter i Antonovskys beskrivning av 

meningsfullhet och SDTs förklaring av ett självdeterminerat beteende. Antonovsky 

ansåg att meningsfullhet har en betydande inverkan på engagemang och drivkraft, som 

är egenskaper vi kopplar till motivation. Vi anser att en person med hög meningsfullhet 

bör se beteendenas betydelse som personligt viktigt, då de generellt sett känner att 

beteenden är värda möda och ansträngning. Därför ser vi en koppling mellan hög 

meningsfullhet och ett självdeterminerat beteende, då om betydelsen ses som personligt 

viktig så är beteendet desto mer självdeterminerat (Deci & Ryan, 2002). 

 

Samhörighet 

 

Att känna samhörighet beskrevs av Baumeister och Leary (1995) som ett 

fundamentalt behov som innefattar formandet och upprätthållandet av interpersonella 

förhållanden. Baumeister och Leary hävdade att ökning i upplevd samhörighet (äkta, 

potentiell eller föreställd) producerar positiva känslomässiga responser. Enligt samma 

princip ger en minskning i upplevd samhörighet upphov till negativa känslomässiga 

responser, vilket bekräftades av McLaren, Jude och McLachlan (2007). De undersökte 

förhållanden mellan sexuell läggning, samhörighet samt depression på australienska 

män och fann att hög nivå av samhörighet hade ett negativt samband med depression. 

Enligt Baumeister och Leary är behovet av samhörighet inte tillfredsställt av eller riktat 

mot en relation med en specifik person. Istället kan behovet riktas mot vilken människa 

som helst, och en förlorad relation till en person kan i princip ersättas med en annan. 

Med det sagt tar det lång tid att bygga en relation, vilket försvårar ersättbarheten. 

Baumeister och Leary hävdade att människor föds med interna mekanismer som får oss 

att eftersträva grupptillhörighet och bestående förhållanden. Dessa verkar genom att få 

oss att känna bedrövelse vid avsaknad av sociala relationer och förhållanden, samt 

genom att få oss känna njutning vid social kontakt och samhörighet. Behovets betydelse 

varierar från en individ till en annan. Kirkhaug (2010) utförde en studie på 98 anställda i 

den norska kyrkan om hur gruppsamhörighet påverkar arbetsprestation och fann att 

organisationssamhörighet ökade med åldern. Det sista behovet är av social tillhörighet 

(relatedness) som rör människors vilja att interagera med andra 

 

Samhörighet och motivation. Det finns tydliga likheter i samhörighetsteorins 

behov av interpersonella relationer och viljan att interagera med andra som innefattas i 

basbehovet av social tillhörighet enligt SDT. Deci och Ryan (2000) har tidigare 

refererat till Baumeister och Learys artikel (1995) om samhörighet vid sin presentation 

av basbehovet av social tillhörighet, vilket kan få begreppen att framstå som synonyma. 

Men Deci och Ryan kallar inte behovet för samhörighet, utan använder istället en annan 

benämning för att beskriva behovet. Deci och Ryan refererar inte heller konsekvent till 

Baumeister och Leary, detta tillsammans med den annorlunda benämningen leder till att 

relationen mellan samhörighet och social tillhörighet är oklar. Begreppen kom att 

jämföras i Hill och Pettits (2013) studie som undersökte samhörighets påverkan på 

självmordstankar. De konstaterade att sänkt samhörighet tenderade att likna sänkt social 

tillhörighet och att de två behoven påminde om varandra. Vi tolkar begreppen som 

närbesläktade men inte helt synonyma. Om samhörighet uppfyller basbehovet av social 

tillhörighet skulle det innebära att hög samhörighet främjar internalisering och således 
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ger högre nivå av självdeterminering. Utifrån frågeställningen och arbetsplatskontexten 

är det centralt att undersöka om ökad samhörighet på arbetsplatsen kan fylla behovet av 

social tillhörighet och därmed förbättra arbetsmotivationen.  

 

Det finns studier som kartlagt sambandet mellan samhörighet och inre 

motivation. Smith, Lewis, Hawthorne och Hodges (2013) utförde tre studier med över 

250 amerikanska studenter och undersökte hur kvinnors motivation påverkas av deras 

upplevda samhörighet i mansdominerade studieämnen. I studien konstaterades att 

kvinnor som kände mindre samhörighet tenderade att vara mindre inre motiverade i sitt 

arbete.  Kopplingen mellan samhörighet och inre motivation är dock inte alltid självklar. 

Freeman, Anderman och Jensen (2007) utförde en studie på 238 förstaårsstudenter på 

universitetsnivå och fann att ju mer samhörighet eleven hade i klassen, desto högre inre 

motivation. Däremot hittade de inte något signifikant samband mellan samhörighet på 

universitetsnivå och inre motivation.  

 

Antaganden 

 

1. Studier har visat att inre motivation ökar med hög KASAM och hög samhörighet 

(Freeman m.fl., 2007; Gabriel, 2007; Smith m.fl., 2013). Det har dessutom 

konstaterats likheter mellan samhörighet och basbehovet av social tillhörighet (Hill & 

Pettit, 2013). Det förväntas att  

 

a) självdeterminering kan prediceras av KASAM och av samhörighet på arbetsplatsen.  

 

b) Samt att variationen i självdeterminering som den ena variabeln förklarar, kan till stor 

del även förklaras av den andra variabeln, dvs deras påverkan på variation i 

självbestämdhet är överlappande. 

 

2. Enligt Antonovsky (2005) är ”meningsfullhet” den mest väsentliga komponenten för 

motivation. Det förväntas därför att självdeterminering prediceras mer av 

komponenten meningsfullhet än övriga komponenter i KASAM. 

 

3. Det finns studier som funnit att KASAM ökar med åldern, att män har starkare 

KASAM än kvinnor samt att högre utbildningsnivå förknippas med starkare 

KASAM (Eriksson & Lindström, 2005; Feldt m.fl., 2005; Holmberg m.fl., 2004; 

Volanen m.fl., 2004). Det förväntas därför att grad av KASAM skiljer beroende på 

ålder, kön och utbildning. 

 

4. Kirkhaug (2010) fann att äldre personer tenderade ha högre organisationssamhörighet 

än yngre. Utifrån detta antas det att upplevelse av samhörighet på arbetsplatsen ökar 

med åldern. 

 

 

Metod  
 

Undersökningen utfördes på en stor organisation i Västsverige med över 10 000 

anställda som tillsammans innehar nästan 250 olika yrken och omfattar en mycket bred 

och varierande kompetens. Organisationen bedriver arbete för att främja hälsofaktorer 
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bland medarbetare och exempel på tjänster är planeringsingenjör, e-handelsansvarig och 

maskinförare. Värderingar som hittas i styrdokument är bland annat att organisationen 

ska eftersträva ett decentraliserat arbetssätt med utrymme för egna initiativ samt skapa 

en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.  

 

Deltagare 

 

Näst intill alla 482 medarbetare på avdelningarna fick möjlighet att besvara 

enkäten och totalt svarade 268 av dem, vilket motsvarar 55.6 %. De enkäter som hade 

fler än 5 obesvarade frågor uteslöts ur undersökningen tillsammans med enskilda 

enkäter som ansågs oseriöst besvarade. Totalt var detta interna bortfall 11 enkäter (4 %) 

och i analyserna användes 257 besvarade enkäter. Av respondenterna var 178 män och 

76 kvinnor (tre bortfall) vilket anses vara representativt för könsfördelningen på de två 

avdelningarna. Åldern sträckte sig mellan 20 och 66 år (M = 46.75, s = 12.97, två 

bortfall). 48 deltagare angav grundskola som högsta utbildning, 126 deltagare angav 

gymnasial utbildning och 83 deltagare eftergymnasial utbildning. Av deltagarna var 139 

medarbetare kollektivanställda och 110 tjänstemän (åtta bortfall). Anställningslängd 

sträckte sig upp till 45 år (M = 13.3, s = 11.5, tre bortfall). 

 

Instrument 

 

Enkäten (bilaga 1) inleddes med en kort presentation av studien där anonymitet 

av svar påpekades. Deltagaren fick sedan svara på sex bakgrundsfrågor om ålder, kön, 

antal syskon, högsta pågående eller slutförda utbildning, anställningstyp samt hur länge 

deltagaren haft en anställning i organisationen. Därefter följde 18 påståenden baserade 

på SDT (Tremblay m.fl., 2009) som alla besvarade rubriken ”Varför gör du ditt jobb?”. 

Påståendena mäter olika typer av motivation och amotivation i arbetet (Work Extrinsic 

and Intrinsic Motivation Scale, WEIMS, egen översättning). En sjugradig skala 

användes för påståendena med ändpunkterna ”instämmer inte alls” och ”instämmer 

helt”. WEIMS mäter sex typer av motivation med tre frågor per typ; inre motivation 

(IM), integrerad reglering (INTEG), identifierad reglering (IDEN), introjicerad 

reglering (INTRO), yttre reglering (EXT) och amotivation (AMO). Exempel på inre 

motivation är ”För att jag finner stort nöje i att lära mig nya saker” och på yttre 

reglering ”För att det låter mig tjäna pengar”. Cronbachs alpha för inre motivation var 

0.80, integrerad reglering 0.73, identifierad reglering 0.79, introjicerad reglering 0.68, 

yttre reglering 0.63 och amotivation 0.72. Den inre reliabiliteten för frågorna som rörde 

motivation var således på acceptabel nivå. Utöver de sex motivationstyperna ovan så 

skapades variabeln ”självdetermineringsindex” på arbetet (Work Self-Determination 

Index, W-SDI) som visar arbetsmotivations självdeterminering (Tremblay m.fl., 2009). 

Indexet beräknas med formel: W-SDI = ((+3 × IM) + (+2 × INTEG) + (+1 × IDEN) +  

(-1 × INTRO) + (-2 × EXT) + (-3 × AMO))/6. I formeln multipliceras varje 

motivationstyp med en vikt som bestäms utifrån hur mycket den påverkar graden 

självdeterminering. Exempelvis så multipliceras amotivation med -3 då den har en 

mycket negativ påverkan på graden självdeterminering. Likt Tremblay m.fl. förutsätter 

vi att W-SDI tillsammans med WEIMS mäter arbetsmotivationens grad av 

självdeterminering, som i denna studie förkortas självdeterminering. 
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Efter det följde den kortare versionen av Antonovskys (2005) livsfrågeformulär 

som mäter KASAM. Formuläret består av 13 frågor som besvarades på en sjugradig 

intervallskala och är strukturerade enligt de tre komponenter KASAM ämnar mäta 

(hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet). Exempel på fråga och ändpunkter är 

”Har du mycket motstridiga känslor och tankar?” med ändpunkterna ”mycket ofta” och 

”mycket sällan/aldrig”. Ett annat exempel lyder ”Är dina dagliga sysslor en källa till:” 

med ändpunkterna ”glädje och djup tillfredsställelse” och ”smärta och leda”. Frågorna 

som vändes före analys var 1, 2, 3, 7 och 10. Medelvärden för KASAM och dess 

komponenter användes i analyserna för att standardisera studiens skalor. Total alpha för 

KASAM var 0.85 som är tillfredsställande högt. För de tre komponenterna var alpha 

lägre: hanterbarhet 0.64, meningsfullhet 0.56 och begriplighet 0.7. De två förstnämnda 

visade således ganska låg inre reliabilitet. Validitet och reliabilitet i KASAM har 

undersökts i flera studier, till exempel i Feldt m.fls. (2007) undersökning med 18 525 

finländare som utvärderade formulärets stabilitet över tid och fann att instrumentet har 

överlag god validitet och stabilitet.  

 

I den sista delen används Cockshaw och Shochet (2010) instrument som bygger 

på Baumeister och Learys (1995) samhörighetsteori. Det mäter arbetsplatssamhörighet 

och kallas psykologisk känsla av organisatoriskt medlemskap (Psychological sense of 

organisational membership scale, PSOM, egen översättning). Formuläret består av 18 

påståenden som besvarades på en sjugradig skala med ändpunkterna ”inte alls sant” och 

”helt sant”. Exempel på dessa påståenden är ”Jag är behandlad med lika mycket respekt 

som andra anställda”, ”Jag önskar att jag vore i en annan organisation” och ”Jag kan 

verkligen vara mig själv i den här organisationen”. Frågorna som vändes var 3, 6, 9, 12 

och 16. Instrumentets reliabilitet var mycket högt (Cronbachs alpha = .93).  

 

Procedur 

 

Vi kontaktade organisationens HR-avdelning och i samarbete med dem 

bestämdes att studien skulle genomföras på två av avdelningarna. Beslutet baserades 

främst på att avdelningarna förväntades vara lämpligt fördelade i studiens demografier. 

Enkäten delades ut både via webben och i pappersform. Innan deltagarna besvarade 

enkäten försäkrades de individuell anonymitet och fick en introduktion som innefattade 

kort information om syftet med undersökningen. Enligt forskningsetiska principer 

förmedlades även övriga etiska rättigheter som respondent. Deltagande i under-

sökningen var frivilligt, den utfördes på arbetstid och enkäten tog ungefär 10 minuter att 

fylla i. Webb-enkäten skickades via mail till medarbetarna och återsändes till oss utan 

att registreras hos organisationen. Då många anställda hade tillgång till dator i sitt arbete 

var det ett lämpligt sätt att samla in data för att inte störa den dagliga verksamheten. 

Efter fem arbetsdagar skickades en påminnelse, därefter fanns enkäten tillgänglig för 

medarbetarna under en begränsad period beroende på avdelning. Utdelningen och 

insamlingen av pappersversionen utfördes personligen av undersökningsledarna ett fåtal 

fall. Vid utdelning och insamling av pappersenkäter utan undersökningsledares närvaro 

användes signerade kuvert som hanterades av arbetsledare vilka fick instruktioner för 

utdelning och insamling. Deltagarna förseglade sina egna kuvert för att sedan lämna det 

till respektive arbetsledare. 240 signerade kuvert delades ut och cirka 200 samlades in. 

Bortfall av kuvert berodde på misskommunikation vilket resulterade i att några tomma 
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kuvert slängdes. Totalt var 257 enkäter tillräckligt ifyllda för analys, varav 120 från 

webb-enkäten och 137 från pappersenkäten. 

 

Dataanalys. Inför analyserna importerades enkäternas svar och överfördes till 

SPSS. I resultatdelen användes oberoende t-test, Pearsons korrelationstest, flervägs-

ANOVA samt enkel och multipel regressionsanalys. Signifikansnivån för analyserna 

var 95 %. 

 

 

Resultat 

 

Det första antagandet, att a) självdeterminering kan prediceras av KASAM och 

även av samhörighet på arbetsplatsen, får stöd i enkla regressionsanalyser. KASAM 

kunde predicera 16 % av variationen i självdeterminering, F(1,255) = 47.52, p < .001,  

β = 3.31. Det innebär att för varje poäng KASAM ökade, så ökade självdeterminering i 

motivation med 3.31 poäng. Samhörighet på arbetsplatsen kunde predicera 32 % av 

variationen i självdeterminering, F(1,255) = 118.54, p < .001, β = 3.83.  För varje poäng 

arbetsplatssamhörighet ökade, så ökade självdeterminering med 3.83 poäng. Figur 2 

visar hur deltagarna fördelar sig runt regressionslinjen. Självdeterminering (beroende 

variabel) visas på y-axeln och KASAM respektive samhörighet på arbetsplatsen på x-

axeln. 

 

 
 

Figur 2. Plottning av självdeterminering i a) KASAM och b) samhörighet på 

arbetsplatsen  

 

Antagande 1b, att variationen i självdeterminering som den ena variabeln 

förklarar, kan till stor del även förklaras av den andra variabeln, får stöd i en stegvis 

regressionsanalys. Endast arbetsplatssamhörighet användes i den slutgiltiga modellen 

som förklarade 31.7% av variationen i självdeterminering, F(1,255) = 118.54, β = 3.83,  

p < .001. Detta innebär att när variation i självdeterminering som förklaras av 

samhörighet på arbetsplatsen konstanthölls, så förklarar KASAM inte längre en 

signifikant del av variationen. Stor del av variationen i självbestämdhet som förklaras av 

KASAM kan således förklaras med samhörighet på arbetsplatsen, som visades vara den 

bästa prediktorn. Ett multikollinearitetstest visar att det inte förekom någon nämnvärd 
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kollinearitetseffekt, vilket innebär att KASAM och samhörighet på arbetsplatsen inte 

var alltför korrelerade för att kunna användas som enskilda faktorer i analysen. 

 

Antagande 2, att självdeterminering prediceras mer av komponenten 

meningsfullhet än av de övriga komponenterna i KASAM, får stöd i klassisk multipel 

regressionsanalys. När variationen i självdeterminering för de andra komponenterna 

konstanthölls var meningsfullhet den mest inflytelsesrika komponenten, β = 2.72,  

p < .001, följt av hanterbarhet, β = 1.23, p < .05. Begriplighet hade ingen signifikant 

påverkan på självdeterminering. Modellen förklarade totalt 21 % av variationen i 

självdeterminering, F(3,253) = 22.41, p < .001. 

 

Att KASAM skulle skilja beroende på kön, ålder och utbildning enligt 

antagande 3, får delvis stöd i undersökningen. Att KASAM ökar med åldern får stöd i 

Pearsons korrelation, r(253) = .14, p < .05, som visar att när åldern ökade så ökade även 

KASAM. I flervägs variansanalys fanns inga signifikanta skillnader i KASAM 

beroende på utbildningsnivå eller om deltagaren var man (M = 5.04, s = .81) eller 

kvinna (M = 4.93, s = .94). 

 

Enligt antagande 4 förväntas det att samhörighet på arbetsplatsen ökar med 

åldern, vilket inte får stöd i Pearsons korrelation. Ålder hade i studien inget samband 

med hur hög arbetsplatssamhörighet deltagarna hade. 

 

 

Diskussion 

 

Syftet i denna studie var att undersöka om KASAM och samhörighet på 

arbetsplatsen påverkar självdeterminering i arbetsmotivation. Tre av fem antaganden 

fick fullt stöd i studien, vilket anses uppfylla syftet och besvara frågeställningen. Att 

självdeterminering kan prediceras av KASAM och samhörighet på arbetsplatsen 

(antagande 1a) är vårt mest intressanta resultat. KASAMs påverkan på själv-

determinering har flertalet potentiella förklaringar, bland annat har vi tidigare 

konstaterat att både autonomi och sociala band är potentiella gemensamma faktorer för 

KASAM och självdeterminering. Vi har även diskuterat likheter mellan ett själv-

determinerat beteende och Antonovskys (2005) beskrivning av meningsfullhet. 

Resultatet stödjer våra tidigare kopplingar då den undersökta organisationens 

medarbetare som kände hög KASAM även kände hög självdeterminering. Vårt tidigare 

förda resonemang kring hanterbarhet och meningsfullhet som de komponenterna med 

mest betydelse för självdeterminering undersöks vidare i antagande 2. Det kan vara 

svårt för organisationen att direkt påverka medarbetarnas KASAM, då det till stor del 

inbegriper delar av en persons liv som inte arbetsplatsen berör. Men de kan upprätthålla 

en kultur som stödjer olika typer av generella motståndsresurser (GMR) i så god 

utsträckning som möjligt. Exempelvis bör kulturen innefatta att medarbetarna 

informeras om beslut som tas och varför, samt ge medarbetare utrymme för påverkan 

och ge socialt stöd.  

 

Hela 32 % av variationen i självdeterminering predicerades av samhörighet på 

arbetsplatsen. Med vårt resultat som underlag hävdar vi att en upplevd känsla av 

arbetsplatssamhörighet hos anställda till stor del tillfredsställer basbehovet av social 
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tillhörighet. Genom att tillfredsställa behovet bidrar arbetsplatssamhörighet till 

internalisering vilket i sin tur främjar självdeterminering. Alltså leder en känsla av 

samhörighet på arbetsplatsen till att medarbetare i större utsträckning tar till sig 

arbetsuppgifters värderingar och gör dem till sina egna. Att samhörighet påverkar en 

individs behov av social tillhörighet stärks av Hill och Pettits (2013) tidigare nämnda 

studie som fann likheter mellan begreppen. Vi hävdar därmed även att studiens 

instrument för samhörighet på arbetsplatsen (PSOM) mäter till viss del basbehovet 

social tillhörighet. Däremot finns det anledning att tro att PSOM även mäter aspekter 

hos basbehovet av kompetens, exempelvis lyder ett påstående i instrumentet 

”Människor här märker när jag är bra på något”. Fåtal påståenden likt detta innefattar 

kriterier som krävs för att uppfylla behovet av kompetens, då det behovet kan 

tillfredsställas genom att andra lägger märke till ens prestation. Ryan och Deci (2000) 

har tidigare refererat till samhörighetsteorin (Baumeister & Leary, 1995) i en 

presentation av basbehovet social tillhörighet, detta kan få begreppen att framstå som 

synonyma. Vi tror att validitetsproblem kan uppstå om PSOM används för att mäta 

endast social tillhörighet i tron att begreppen är synonyma, då vi finner tecken på att 

även kompetens innefattas i mätningen. Att vi ser påståenden som påminner om behovet 

av kompetens är förmodligen på grund av vårt teoretiska perspektiv. Den inre 

reliabiliteten i PSOM var dessutom mycket tillfredsställande, vilket kan tolkas som att 

frågorna mäter samma begrepp. 

 

Att samhörighet på arbetsplatsen leder till bättre arbetsmotivation bör vara 

väldigt intressant för organisationer, eftersom de genom arbetsplatssamhörighet kan ha 

en stor påverkan på arbetsmotivationen. Den undersökta organisationen kan främja 

samhörighet genom att få medarbetarna att känna sig hemma och accepterade på 

arbetsplatsen, samt genom att ge dem en känsla av att organisationen lyssnar på dem 

(Baumeister & Leary, 1995). Organisationen arbetar idag mycket med att få 

medarbetare att trivas på sin arbetsplats, vilket är viktigt då det bland annat medför lägre 

personalomsättning. Detta är betydelsefullt då vi tror att medarbetarnas arbetsplats-

samhörighet kan reduceras om sociala band bryts av att andra medarbetares 

anställningar avslutas. Upprepade interaktioner med samma personer är viktigt för 

samhörighet, och att dessa är stabila över tid (Baumeister & Leary). Därtill är det viktigt 

att organisationen visar att de tar hänsyn till medarbetarnas känslor när beslut tas, då 

även detta har påverkan på samhörighet. 

 

KASAMs påverkan på självdeterminering kunde till stor del även förklaras av 

samhörighet på arbetsplatsen (antagande 1b). Resultatet visar att det finns överlappande 

aspekter i begreppen. Vi tror att överlappningen mellan begreppen sker inom behovet av 

social tillhörighet, främst då sociala band verkar vara en gemensam nämnare. Därtill 

visade multikollinearitetstestet att även om samhörighet på arbetsplatsen är den mest 

lämpade prediktorn för självdeterminering så innefattar den alltså inte KASAM inom 

andra områden. Det finns därmed fördelar för organisationer att eftersträva både 

starkare KASAM och ökad arbetsplatssamhörighet bland medarbetare. Med hjälp av 

tidigare forskning har vi konstaterat att autonom motivation bland annat leder till bättre 

prestation, nöjdare medarbetare, uthållighet och lägre nivå av utbrändhet. Då 

självdeterminering definieras av motivationens grad av autonomi, bör det vara av 

organisationers intresse att eftersträva en mer självdeterminerad personalstyrka i 

kontrast till en kontrollerad sådan. För att uppnå mer självdeterminerade medarbetare 
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bör organisationen värna om de tre psykologiska basbehoven av kompetens, autonomi 

och social tillhörighet (Ryan & Deci, 2000). Organisationen kan tillfredsställa behovet 

av kompetens genom uppmuntran, uppmärksamhet och belöningar så länge det inte 

underminerar känslan av kompetens (Deci & Ryan, 2008). Vi tror att aktiviter såsom 

företagsmiddagar och andra sociala tillställningar kan öka KASAM och samhörighet 

samt tillfredsställa basbehovet av social tillhörighet då det bör stärka medarbetarnas 

sociala band till varandra. Behovet av autonomi stöttas genom att inkludera 

medarbetarna i beslut som tas samt ge dem mer inflytande över sitt arbete och sin 

arbetsplats. Det har även konstaterats att när behovet av autonomi tillfredsställs så 

främjar det alla tre basbehov (Baard m.fl., 2004).  

  

Meningsfullhet var KASAMs mest inflytelserika komponent för påverkan i 

självdeterminering, (antagande 2), vilket överensstämmer med Antonovskys (2005) 

påstående om meningsfullhet som KASAMs motivationskomponent. Även hanterbarhet 

hade signifikant påverkan på självdeterminering. Detta styrker vårt tidigare resonemang 

kring att det är dessa komponenter som påverkar självdeterminering. Att hanterbarhet 

hade påverkan på självdeterminering stödjer att sociala band skulle vara en gemensam 

faktor ytterligare. Vi vill understryka att Antonovsky påstod att varje enskild 

komponent inte skall användas för att göra analyser, därmed kunde vi inte använda 

meningsfullhet separat för att förklara variationen i självdeterminering. Det medförde 

att en hierarkisk eller stegvis regressionsanalys inte lämpade sig, då de behandlar 

variablerna för sig och ämnar förklara variationen med så få variabler som möjligt. 

Istället användes en klassisk regressionsanalys som inkluderar alla tre komponenterna, 

men förklarar vilken komponent som hade störst inverkan på variationen. Den inre 

reliabiliteten för komponenterna var på en låg nivå och därför är resultatets statistiska 

säkerhet ifrågasättbar.  

 

Det påvisades inga skillnader i kön eller och utbildningsnivå med avseende på 

KASAM (antagande 3), vilket överensstämmer med Söderfeldt m.fls. (2000) studie. Att 

inga skillnader i dessa demografier hittades kan bero på att organisationens anställda 

behandlas lika oberoende av tillhörighet i dessa grupper. Detta kan vara ett resultat av 

att organisationen driver frågor som påminner om Antonovskys (2005) salutogena 

synsätt. Däremot ökade KASAM med åldern i denna studie, liksom i flertalet tidigare 

studier (Erikson & Lindström, 2005; Holmberg m.fl., 2004; Volanen m.fl., 2004), dock 

var sambandet svagt. Det kan förklaras av Antonovsky som hävdade att en persons 

KASAM ökar fram till det tidiga vuxenlivet, därpå den stagneras. Detta innebär att äldre 

bör ha stabilare KASAM och därmed tror vi att en studie med endast äldre deltagare 

möjligtvis inte kunnat påvisa ett samband. Antagandet var främst menat att urskilja om 

det fanns en specifik grupp som behövde stöd i sin KASAM, men i denna studie 

framgick inte skillnader stora nog. 

 

I kontrast till Kirkhaugs (2010) studie ökade inte samhörighet med åldern i vår 

undersökta organisation (antagande 4) och det kan bero på organisatoriska skillnader. 

Samtliga deltagare i Kirkhaugs studie var anställda i den norska kristna kyrkan som är 

en starkt normativt styrd organisation, och därtill var den typiska deltagaren i hans 

undersökning eftergymnasialt utbildad. Detta skiljer sig från vår undersökta 

organisation vilket kan ha försvårat generaliserbarheten. En annan förklaring till 

skillnaden kan vara att åldrande belönas med acceptans, respekt och uppskattning mer i 
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den kyrkliga kulturen än i vår undersökta organisation. Detta skulle leda till högre 

upplevd samhörighet ju äldre deltagaren blir. Resultatet kan även bero på att den 

undersökta organisationen och dess kultur involverar medarbetare av alla åldrar till 

samma grad. Samhörigheten på arbetsplatsen var generellt sett hög med ett medelvärde 

över 5 på en 7-gradig skala. 

 

Metoddiskussion. Vi ser problematik i att mäta självdeterminering. Formeln 

som användes vid uträknandet av självdeterminering utgår från att fästa vikter vid de 

olika typerna av motivation beroende på hur självdeterminerade de är, ju mer 

självdeterminerad motivationen anses vara desto högre siffra multipliceras den med 

(Tremblay m.fl., 2009). Utifrån teorin anser vi att det är svårt att avgöra hur mycket mer 

själv-determinerad den ena motivationen är än den andra, vilket formeln ändå gör. Den 

utgår exempelvis från att skillnaden i självdeterminering är lika stor mellan inre 

motivation och integrerad reglering som den är mellan amotivation och yttre reglering. 

Trots de teoretiska begränsningarna valde vi att utgå från att det formeln mäter är 

självdeterminering då formeln ansågs vara tillämpbar och intressant för vår 

undersökning. 

 

Ett antal saker kunde ha gjorts bättre i vår studie. Att delta i undersökningen var 

frivilligt, vilket vi med all ansträngning försökte framhålla. Trots detta framgick det i en 

av enkäterna att deltagandet präglades av en känsla av tvång, vilket vi tror beror på en 

arbetsledares närvaro vid svarstillfälle. Det är möjligt att fler respondenter kände tvång 

vid svarstillfället vilket vore mindre lämpligt ur forskningsetisk aspekt, men dessutom 

kan resultat felaktigt ha påverkats. Något som kan ha påverkat validiteten i instrumentet 

är att KASAMs frågor omgavs av två formulär som båda mäts i en arbetsplatskontext. 

Detta kan ha gett deltagarna en felaktig uppfattning om att även KASAM skulle ses i en 

arbetsplatskontext, medan Antonovsky (2005) hävdade att KASAM är menad att mätas 

i en generell mening. Å andra sidan hävdar Antonovsky att en person med stark 

KASAM i en kontext besitter en stark KASAM även i en annan, och därmed bör detta 

inte ha påverkat undersökningens resultat. Vi valde att genomföra undersökningen via 

webb- och pappersenkät för att optimera svarsfrekvens och praktisk vinning. Detta är 

något som riskerade validiteten då en viss särbehandling förekom, vilket kontrollerades 

genom att skapa en enskild variabel för tillvägagångssätt. Datortillgång i tjänst var mer 

förekommande bland tjänstemän än hos kollektivanställda, vilket ledde till att 16 

kollektivanställda och 102 tjänstemän svarade via webbenkät medan 123 kollektiv-

anställda och 8 tjänstemän svarade på pappersenkät. Tillvägagångssätt blev näst intill 

samma indelning som anställningstyp, och då det fanns signifikanta skillnader beroende 

på anställningstyp kunde vi inte kontrollera eventuella särbehandlingsskillnader.  

 

Studien använder ett instrument för samhörighet på arbetsplatsen i kontrast till 

ett instrument som mäter generell samhörighet. McLaren m.fl. (2007) fann ett samband 

mellan låg samhörighet och hög depression, detta samband hävdade Cockshaw och 

Shochet (2010) belystes starkare i en specifik kontext än i en generell kontext. De 

framförde således ett samhörighetsinstrument med arbetsplatskontext som användes i 

denna studie. Valet att använda ett kontextbaserat instrument kan således ha gjort de 

signifikanta skillnader vi fann starkare. En del av de demografiska frågorna som fanns i 

studiens instrument kom aldrig till användning. Data för syskon var för skevt fördelad 

för att kunna dra några slutsatser. Anställningslängd och anställningstyp visade sig vara 
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mindre relevanta än övriga demografier för besvarandet av mål och syfte. Det externa 

bortfallet var ungefär hälften av potentiella deltagare, vilket kan ses som högt. En 

förklaring till bortfallet är enkättrötthet som berodde på en omfattande enkät-

undersökning vilken utförts med alla medarbetare dryga två månader tidigare. Det 

interna bortfallet var 4 % vilket delvis berodde på att vissa deltagare missade enkätens 

sista sida och på att en del valt att inte besvara alla frågor. Att vissa frågor inte blev 

besvarade kan bero på att de ansågs vara känsliga och obekväma att svara på.  

 

Vidare Forskning 

 

Att ta reda på hur samhörighet på arbetsplatsen påverkar arbetsmotivation är 

komplext och det vore därför intressant att se fler studier som utforskar det ur ett SDT-

perspektiv. Förslagsvis skulle sådan forskning kunna utforska samhörighets påverkan på 

de tre psykologiska basbehoven separat. I enkäten inkluderades demografierna syskon 

samt anställningstyp som sedan uteslöts ur analyserna. I vår data framgick anställnings-

typ och syskon ändå som intressanta variabler för KASAM, samhörighet på arbets-

platsen och självdeterminering. Mest intressant var skillnaden mellan anställnings-

typerna, då tjänstemän hade signifikant högre känsla av självdeterminering, 

arbetsplatssamhörighet och KASAM. Att självdeterminering skilde mellan anställnings-

typer beror kanske på att tjänstemän har en mer jämställd kultur jämfört med 

kollektivanställda. Detta skulle stämma överens med att personer som upplever sin 

kultur som jämställd tenderar att internalisera kulturens värderingar mer än de som 

uppfattar kulturen som ojämställd (Downie m.fl., 2004). I vår studie hade KASAM och 

arbetsplatssamhörighet påverkan på självdeterminering medan variablerna tenderade att 

skilja beroende på vissa av studiens demografier. Det vore intressant att se fler studier 

som vidare utforskar samband mellan dessa variabler i olika demografier.  
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Bil.1. 

Enkätundersökning om motivation 

 

Vi heter Sebastian Katby och Erik Fredriksson och läser psykologisk inriktning på 

Organisations- och Personalutvecklare i Samhället vid Borås Högskola. I vår kandidatuppsats 

kommer vi att undersöka motivation på arbetsplatsen. Enkäten tar ungefär 10 minuter att fylla 

i. Du är anonym i dina svar och resultatet sammanställs endast för grupper.  Om du har frågor 

så är du välkommen att kontakta oss på e-post s118846@student.hb.se. Tack så mycket för 

din medverkan! 

 
Först följer några frågor om din bakgrund. 

 

1. Hur gammal är du? ______år 

 

2. Är du  kvinna  man 

 

3. Har du syskon?  nej ja, var vänlig ange antal ______ 

 

4. Vilken är din högsta pågående eller avslutade utbildning?  

 grundskola  gymnasial   eftergymnasial 

 

 5. Vilken typ av anställning har du?  kollektivanställd   tjänsteman 

 

 6. Hur många år har du varit anställd på företaget (ange år/månader)? ___________ 

 
Nu följer påståenden om arbetsmotivation som vi ber dig ta ställning till. Ange på skalan i vilken 

utsträckning varje påstående överensstämmer med anledningarna till att du i nuläget är engagerad i 

ditt jobb. 

 

Varför gör du ditt jobb? instämmer 

inte alls 
     instämmer 

helt 

Då det är den här typen av jobb jag valt för att uppnå 

en viss livsstil. 

1 2 3 4 5 6 7 

För inkomsten jobbet ger mig. 1 2 3 4 5 6 7 

Jag undrar själv varför jag gör detta jobb när jag inte 

verkar vara kapabel att klara av viktiga 

arbetsuppgifter. 

1 2 3 4 5 6 7 

För att jag finner stort nöje i att lära mig nya saker. 1 2 3 4 5 6 7 

För att det har blivit en fundamental del av den jag 

är. 

1 2 3 4 5 6 7 

För att jag vill lyckas med det här jobbet, om jag inte 

gjorde det skulle jag skämmas mycket över mig 

själv. 

1 2 3 4 5 6 7 

För att uppnå mina karriärmål. 1 2 3 4 5 6 7 
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 instämmer 

inte alls 

     instämmer 

helt 

För tillfredsställelsen jag upplever när jag tar mig an 

intressanta utmaningar. 

1 2 3 4 5 6 7 

För att det låter mig tjäna pengar. 1 2 3 4 5 6 7 

För det är en del av sättet jag valt att leva mitt liv. 1 2 3 4 5 6 7 

För att jag vill vara väldigt bra på det här jobbet, 

annars skulle jag bli väldigt besviken. 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag vet inte varför, vi är försedda med orealistiska 

arbetsvillkor. 

1 2 3 4 5 6 7 

För jag vill vara en ”vinnare” i livet. 1 2 3 4 5 6 7 

För att det är den typ av jobb jag valt för att uppnå 

vissa viktiga mål. 

1 2 3 4 5 6 7 

För tillfredsställelsen jag upplever när jag lyckas 

utföra svåra uppgifter. 

1 2 3 4 5 6 7 

För den här typen av jobb ger mig trygghet. 1 2 3 4 5 6 7 

Jag vet inte varför jag gör jobbet, det förväntas för 

mycket av oss. 

1 2 3 4 5 6 7 

För att jobbet är en del av mitt liv. 1 2 3 4 5 6 7 

 

Nedan följer några frågor som berör skilda områden i livet. Markera det alternativ på skalan som du 

tycker passar bäst in på dig. 

 

 Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig?(V) 
 

mycket sällan          1          2          3          4          5          6          7          mycket ofta 

eller aldrig 

 

 Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände väl?(V)  
 

har aldrig               1          2          3          4          5          6          7  har ofta hänt 

hänt 

 

 Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken?(V) 
 

har aldrig               1          2          3          4          5          6          7 har ofta hänt 

hänt 

 

 Hittills har ditt liv: 

 
helt saknat              1          2          3          4          5          6          7   genomgående haft 

mål och mening                        mål och mening 
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 Känner du dig orättvist behandlad? 

 
mycket ofta             1          2          3          4          5          6          7         sällan/aldrig 

 

 Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall göra? 

 
 mycket ofta             1          2          3          4          5          6          7         mycket sällan/aldrig 

 

 Är dina dagliga sysslor en källa till:(V) 

 
glädje och djup      1          2          3          4          5          6          7          smärta och leda 

tillfredställelse 

 

 Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

 
 mycket ofta             1          2          3          4          5          6          7          mycket sällan/aldrig 

 

 Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

 
 mycket ofta             1          2          3          4          5          6          7         mycket sällan/aldrig 

 

Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”.  

Hur ofta har du känt det så?(V) 

 
aldrig                     1          2          3          4          5          6          7          mycket ofta 
 

 När något har hänt, har du vanligtvis funnit att:  

 
 du över- eller         1          2          3          4          5          6          7           du såg saken i dess rätta 

 undervärderade                       perspektiv 

 dess betydelse 

 

 Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv?  

 
 mycket                    1          2          3          4          5          6          7         mycket sällan/aldrig 

 ofta 

 

 Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera?  

 
 mycket                    1          2          3          4          5          6          7        mycket sällan/aldrig 

ofta 

 

Slutligen kommer några frågor om hur du upplever stämningen på din arbetsplats. Markera det 

alternativ på skalan som du tycker passar bäst in på dig. 

 

 inte alls 

sant 
     helt 

sant 

Jag känner mig som en verklig del av den här 

organisationen. 

1 2 3 4 5 6 7 

Människor här märker när jag är bra på något. 1 2 3 4 5 6 7 
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 inte alls 

sant 

     helt 

sant 

Det är svårt för människor som mig att bli 

accepterade här.(V) 

1 2 3 4 5 6 7 

Andra människor i den här organisationen tar mina 

åsikter seriöst. 

1 2 3 4 5 6 7 

De flesta cheferna i den här organisationen är 

intresserade av mig. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ibland känner jag att jag inte hör hemma här.(V)  1 2 3 4 5 6 7 

Det finns minst en chef i den här organisationen jag 

kan prata med om jag har ett problem. 

1 2 3 4 5 6 7 

Människor i den här organisationen  

är vänliga mot mig. 

1 2 3 4 5 6 7 

Chefer här är inte intresserade av människor som 

mig.(V) 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag är inkluderad i mängder av aktiviteter i den här 

organisationen. 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag är behandlad med lika mycket respekt som andra 

anställda. 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag känner mig väldigt annorlunda jämfört med 

andra anställda här.(V) 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag kan verkligen vara mig själv i den här 

organisationen. 

1 2 3 4 5 6 7 

Cheferna här respekterar mig. 1 2 3 4 5 6 7 

Människor här vet att jag kan göra ett bra jobb. 1 2 3 4 5 6 7 

Jag önskar att jag vore i en annan organisation.(V) 1 2 3 4 5 6 7 

Jag känner mig stolt att tillhöra den här 

organisationen. 

1 2 3 4 5 6 7 

Andra anställda här gillar mig som jag är. 1 2 3 4 5 6 7 

        

 

Är det något du vill tillägga? Vänligen lämna en kommentar nedan: 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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