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Syftet med studien var att belysa hur motivation på arbetsplatsen kan betraktas från ett inre 

och yttre perspektiv, med utgångspunkt från ett antal specifika faktorer såsom samhörighet, 

kompetens, autonomi och kontroll i tillvaron. 126 respondenter, 99 kvinnor och 27 män 

besvarade en enkät som bestod av demografiska frågor, frågor kring chefens stöttande av 

autonomi, frågor om samhörighet, kompetens och arbetsmotivation samt ett testbatteri 

bestående av IMI scale, Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale och Locus of 

Control. Studiens resultat visar att chefens stöttande av autonomi påverkade de anställdas 

inre arbetsmotivation positivt. Studien visar även på att det finns ett svagt samband mellan 

inre arbetsmotivation och tillfredsställelsen av de anställdas behov av autonomi och 

samhörighet 

 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this study was to see how work place motivation can be seen from an 

intrinsic and extrinsic perspective, with starting point from specific factors such as 

relatedness, competence, autonomy and control. The 126 respondents of the study, 99 

women and 27 men, answered a questionnaire that consisted of a few demographic 

questions, questions about if the boss is supportive of autonomy, questions about 

relatedness, competence and work place motivation. For this purpose the IMI scale, the 

Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale and Rotters Locus of Control were used. 

Study results show that there was a weak relationship between intrinsic motivation and 

satisfaction between employees needs of autonomy and relatedness
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Motivation i Arbetslivet 

 

Motivationsteorier 

 

 Self determination theory (SDT) är en motivationsteori som har som utgångspunkt att 

människor är aktiva organismer som vill växa och utvecklas. Motivation är, enligt Deci 

och Ryan (2000), en drivkraft till beteende. Enligt SDT utgörs motivation på alla livets 

områden av tre fundamentala psykologiska behov, nämligen kompetens, autonomi och 

samhörighet, där autonomi utgör den största och viktigaste delen. Inre motivation 

reflekterar människans inneboende potential att utforska och att lära sig nya saker. Den 

kännetecknas av ett spontant intresse inför en uppgift som åtföljs av utforskande, glädje 

och kreativt lärande. För att den inre motivationen skall infinna sig krävs det att 

människor har och upplever valfrihet och att de kan initiera och reglera sina egna 

handlingar. Yttre motivation härrör till att utförandet av en aktivitet eller prestation 

beror på att man förväntar sig ett visst resultat. Aktiviteter och uppgifter utförs för att 

undvika bestraffning, eller för att uppnå någon form av belöning. Deci och Ryan hävdar 

att tidigare teorier om motivation har fokuserat på hur mycket motivation som 

människor har när de utför vissa aktiviteter eller beteenden. De menar att vilken sorts 

motivation som människor domineras av, bättre förutsäger styrkan och riktningen i ett 

beteende, än den totala summan av motivation.  

 

 I SDT ses motivation som ett kontinuum som går mellan helt omotiverad och till att 

känna en stark inre motivation. Den lägsta formen av yttre motivation är omotivation, 

där individen inte agerar, eller saknar avsikt att agera (Deci & Ryan, 2000). 

Omotiverade människor utför sina arbetsuppgifter mekaniskt, vilket kan bero på att de 

inte uppskattar sina arbetsuppgifter. Omotivation kan även komma från att individen 

inte upplever sig ha den kompetens som krävs för att slutföra uppgiften, eller från att 

man inte tror sig kunna uppnå önskat resultat. Omotivation kan även leda till att 

människor upplever att de är styrda av tillfälligheter och att de saknar kontroll över sin 

situation. Människor som drivs av yttre regleringar (eng. external regulation) utför 

exempelvis arbetsuppgifter för att tillfredsställa yttre krav och för att undvika 

bestraffning och uppnå belöning. Introducerad reglering (eng. introjected regulation) är 

en annan typ av yttre motivation, som utmärks av att man tar till sig en bestämmelse, 

men inte fullt ut, och man gör den inte till sin egen. Arbetsuppgifter utförs för att 

undvika skuld och oro och för att uppnå egoförhöjare, så som exempelvis stolthet. 

Människor som drivs av denna sorts motivation vill demonstrera vad de kan (Deci & 

Ryan).  

 

 Identifierad reglering (eng. identified regulation) är en form av yttre motivation där 

individen upplever valfrihet. Arbetsuppgifter som utförs accepteras och hålls som 

personligt viktiga. I arbetssammanhang kan det innebära att man tagit till sig de 

värderingar och normer som organisationen man arbetar i står för och att de även är en 

del av individen. Den mest autonoma formen av yttre motivation är integrerad reglering 

(eng. integrated regulation). Integration sker när värderingar, uppfattas som individens 

egna. Handlingar som utförs med integrerad reglering har mycket gemensamt med inre 

motivation, eftersom de upplevs som självinitierade. Det är först när människor 

upplever autonomi i sina handlingar som de kan uppfattas som ens egna. En viktig 

skillnad är dock att motivationen anses vara yttre, eftersom handlingarna utförs för att 
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man förväntar sig vissa resultat, och inte för att det finns en inneboende lust. Skillnaden 

skulle kunna förklaras med att man upplever sitt arbete mycket motiverande och finner 

stor tillfredsställelse i det, men ytterst få skulle gå till sitt arbete utan att få någon lön 

(Deci & Ryan, 2000).  

 

 Trembley, Blanchard, Taylor, Pelletier och Villenenve (2009) skapade Work 

extrincis and intrincis scale med utgångspunkt från SDT:s kontinuum. Resultatet visade 

att upplevd valfrihet ledde till högre arbetstillfredsställelse, engagemang och 

hängivenhet. Lägre former av motivation resulterade i negativa konsekvenser för 

individen och organisationen, som t.ex. överansträngning och hög personalomsättning. 

Ju mer självinitierad en individ är i sitt arbete, desto större är sannolikheten att anställda 

är involverade, hängivna och engagerade i det. Individer i studien som upplevde mindre 

valfrihet visade sig vara mindre måna om att hjälpa sina medarbetare. 

 

 Kognitiv värderingsteori. Cognitive evaluation theory (CET) är en subteori till SDT 

som förklarar vilka situationer och miljöer som stödjer och uppfyller de grundläggande 

behoven av autonomi, kompetens och samhörighet och underlättar utvecklandet av inre 

motivation. Enligt teorin räcker det inte med att människor känner att de agerar 

kompetent, utan de måste uppleva en känsla av valfrihet, för att inre motivation ska 

infinna sig. Det krävs således att kontexten stödjer autonomi och kompetens, enligt Deci 

och Ryan (2000).  Greguras och Diefendorff (2009) har en avvikande uppfattning om 

SDT än Deci och Ryan. De förklarar att olika personlighetstyper söker olika 

psykologiska behov och de anser att SDT endast förklarar de arbetspsykologiska 

behoven med miljön. Shahar, Blatt, Henrich, Ryan och Little (2003) jämförde SDT och 

evolutionsteorin där samhörighet och självdefinition ingick med utgångspunk från att 

båda teorierna är viktiga för att förklara motivation. De fann starka samband mellan 

effektivitet (exempelvis studier under ungdomsåren) och positiva händelser hängde ihop 

med autonomt beteende.  

 

 Grant (2008) ställde frågan varför anställda presterar utöver vad plikten kräver av 

dem för att utföra sina arbetsuppgifter och framhåller prosocial motivation, dvs. önskan 

att gagna andra människor, som en nyckel till effektivitet och produktivitet. Prosocial 

motivation, enligt Grant, karakteriseras inte av ren inre motivation, där de anställda 

drivs av ett brinnande intresse för arbetet i sig, utan motivationens drivkraft är att 

skydda självförtroendet genom att undvika känslor av skuld och skam. Grant undersökte 

om hög inre motivation och hög prosocial motivation tillsammans leder till större 

uthållighet och produktivitet i prestationen. Resultatet från studien visade att synergin 

mellan prosocial och inre motivation bidrar till ökad uthållighet, prestation och 

produktivitet. 

 

 Belöning och Motivation 

   

 En frågeställning som ägnats mycket uppmärksamhet och forskning är om belöning 

för prestation är något som hämmar eller främjar inre motivation. SDT gör gällande att 

belöning för prestation är något som sänker den inre motivationen, eftersom belöning är 

en form av social kontroll som minskar upplevd valfrihet och sänker den inre 

motivationen (Deci & Ryan, 2000).  
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 Det finns forskare som hävdar det motsatta, att belöning för prestation ökar den inre 

motivationen. Eisenberger (1992) visade i en studie att studenter som sysselsattes med 

en tråkig uppgift och belönades, var mer ihärdiga och presterade bättre jämfört med en 

konrollgrupp som fick samma uppgift, men ingen belöning och drar slutsatsen att om 

tråkiga, trista arbetsuppgifter belönas så ökar ansträngningen och den inre motivationen.  

Eisenberger, Rhoades och Cameron (1999) fann att förväntad belöning för prestation 

förstärker upplevelsen av autonomi och upplevelsen av frihet att agera hos anställda i 

deras vardagliga aktiviteter på arbetet. Anställda med starka förväntningar om betalning 

för prestation i sitt arbete upplevde att de fick mer autonomi eftersom de själva kunde 

påverka sin prestation. Eisenberger m.fl. framhåller att belöningar ofta används i 

vardagliga livet och argumenterar för att personen eller gruppen som mottar belöningen, 

kan avstå från belöningen om de vill, genom att inte bete sig i enlighet med 

anvisningarna, vilket ökar den upplevda fria viljan. Eisenberger och Rhoades (2001) 

fann att förväntad belöning för prestation ökade den inre motivationen och intresset för 

arbetsuppgifterna. Studien visade även att ökad autonomi var signifikant relaterat till 

kreativitet. Eisenberger och Rhoades menar att deras studie kan användas för att öka 

variationen på individuella responser och incitament på belöning, till att även innefatta 

kreativitet och nytänkande med kvalitet på prestationen. Författarna hävdar, i enlighet 

med Eisenberger (1992), att människor anpassar sin prestation, efter de signaler och 

krav som omgivningen och organisationen sänder ut. Finns det information om att det är 

passande med en viss sorts beteende, det kan t.ex. röra sig om att arbetet kräver stor 

noggrannhet, kreativitet, högre arbetstempo och träffsäkerhet så anpassar ofta individen 

sin prestation efter detta. 

  

 Deci och Ryan (2000) gör gällande att belöning för prestation inverkar negativt på den 

inre motivationen. En huvudinvändning från deras sida är att endast belöning inte kan 

predicera arbetsmotivation. Teorin vidhåller att förväntad belöning sänker den upplevda 

fria viljan och förutspår att relationen blir den omvända. Författarna menar att anställdas 

förväntningar om ex. ökad lön för prestation upplevs kontrollerande. Förväntningar på 

belöning för prestation kommer att reducera upplevd autonomi, eftersom belöning för 

prestation är en form av social kontroll, som istället reducerar upplevd autonomi och den 

inre motivationen. Flera av Deci och Ryans studier (2000) har visat att när de inre 

behovens tillfredsställelse minskade, belöningssystem inkluderat, minskade det 

subjektiva välmåendet. De hävdar att det är bättre att lönen bestäms av variabler som är 

oberoende av prestation, exempelvis antalet anställningsår inom organisationen.  

 

 Belöning betraktas av vissa forskare som ett motivationshöjande medel, t ex. 

Eisenberg (1992). Gagné och Forest (2008) föreslår en modell för hur ett optimalt 

kompensationssystem skulle kunna se ut. Författarna hävdar att tidigare teorier kring 

kompensation har blundat för betydelsen av tillfredställelse av de anställdas behov och 

utgått från att ett behov kan ersätta ett annat. De menar att det inte heller finns någon 

forskning som undersökt effekten av ett kompensationssystem som får anställda att 

fungera optimalt. För att undersöka effekten av hur kompensationssystem påverkar 

behovstillfredsställelsen hos anställda föreslår författarna en modell som undersöker 

hur, när och varför belöning har en positiv, eller negativ, effekt på anställdas 

arbetsmotivation, prestation och välmående. Modellen de föreslår består av fem 

dimensioner som kan operationaliseras empiriskt: (a) den absoluta summan av betalning 

i penningvärde; (b) upplevd rättvisa av kompensationen, operationaliserad i termer av 
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rättvis fördelning; (c) relationen mellan fast lön och den summa lön som varierar i 

förhållande till vissa kriterier, så som ex prestation; (d) objektivitet i prestationens 

värdering som bestämmer kompensationen; och (e) antalet personer vilkas prestation 

beror på kompensationen, m a o, om det rör sig om en individuell- eller grupprestation. 

Även Rynes, Gerhart och Parks (2005) poängterar att de funnit stöd för att 

prestationsbaserade belöningssystem fungerar. Individens bidrag har kunnat identifieras 

och individens prestation mätas utifrån objektiva kriterier. I de flesta arbeten är dock 

den individuella prestationen svår att mäta objektivt och som en konsekvens används 

chefens omdöme. 

 

Samhörighet och Autonomi 

 

 Deci, Conell och Ryan (1989) visade att chefer som verkade för ökad autonomi, hade 

anställda som mådde bättre och kände sig positiva till saker och ting i största allmänhet, 

jämfört med anställda med en kontrollerande chef, som kände sig negativa och illa till 

mods i största allmänhet. Deci m.fl. drar slutsatsen att upplevelsen av valfrihet ökar hos 

anställda vars chefer stödjer och verkar för autonomi och att det har positiva effekter på 

människors arbetsliv. Baard, Deci och Ryan (2004) fann stöd för att arbetsprestation 

och psykologisk anpassning påverkas av hur tillfredställda människors inre behov av 

kompetens, autonomi och samhörighet på arbetet är. Studien visade att chefer som 

uppfattades som mer stöttande av autonomi hade anställda som rapporterade högre 

tillfredsställelse av de inre behoven. Baard m.fl. fann även att kvinnor tenderade att 

uppfatta sin chef som mindre stöttande av autonomi och de uppgav även lägre 

tillfredsställelse av samhörighet. Kvinnors prestationer värderades även lägre än mäns 

av deras närmste chef och de rapporterade även att de kände sig mindre välmående än 

männen i studien.  

  

 Randel och Ranft (2007) genomförde en studie om motivation att skapa samhörighet 

och bibehålla sociala band med kollegor. Studien visade ju mer motiverad en individ är 

att bibehålla sociala band med sina medarbetare, desto mer reflekteras det i dennes 

beteende och desto mer inkluderad känner sig individen på arbetsplatsen. Studien visade 

att arbetsmotivation (eng. job facilatation motivation) och relationsmotivation (eng. 

relationsship motivation) var positivt relaterat till socialt inkluderande på arbetsplatsen. 

Socialt inkluderande referera till i vilken utsträckning anställda har informella sociala 

band med sina kollegor och i vilken mån de känner att de tillhör och är socialt 

inkluderade av andra på arbetsplatsen. Individer som upplever att de är socialt 

inkluderade på sin arbetsplats fullbordar sina arbetsuppgifter mer effektivt. Det fanns 

dock en skillnad mellan individer som drivs av arbets- respektive relationsmotivation. 

Dessa två dimensioner av motivation uppfyller olika behov. För individer som drivs av 

relationsmotivation handlar det om att skapa sig sociala band som stärker ens personliga 

relationer och sociala stöd med andra på arbetsplatsen. Individer som drivs av 

arbetsmotivation, drivs av att skapa sociala band och samhörighet som ska hjälpa dem 

att lyckas i jobbet. Individer med mycket arbetsmotivation hade fler externa relationer, 

utanför organisationen och deras sociala relationer byggde i större utsträckning på 

informationsutbyte utanför organisationen. En förklaring till detta, enligt Randel och 

Ranft (2007), kan vara att det ökar deras chanser att marknadsföra sig och att de kanske 

är mer intresserade av att göra karriär och lämnar med större sannolikhet 

organisationen. Informationsutbytet med andra organisationer visade sig vara extra stort 
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när individen har för avsikt att lämna organisationen. En annan förklaring skulle kunna 

vara att individer som drivs av relationsmotivation får socialt stöd och förstärkning som 

de finner viktigt och att de inte utklassa sina kollegor, eller personer från andra 

organisationer och därför inte ägnar sig så mycket åt externa, sociala relationer. De kan 

istället tänkas få sin arbetstillfredsställelse genom sociala relationer och band på 

arbetsplatsen. Båda arbets- och relationsmotivation var positivt relaterat till 

informationsutbyte inom organisationen. Pulakos och Schmitt (1983) fann i en studie 

om samhörighet att det är först efter ett par månader som samhörighetskänslan stärks 

och arbetstillfredsställelsen ökar, vilket bekräftar det som sagts ovan om 

arbetsmotivation och relationsmotivation. 

 

 Kontrollokus och motivation.  Rotters teori om Locus of Control (LoC) handlar om 

huruvida vi människor upplever det möjligt att påverka händelser i livet och om denna 

upplevda kontroll är styrd av individen (intern) eller styrd utifrån (extern). Erez och 

Judge (2001) fann att personer med intern LoC i högre utsträckning presterade bättre 

och kände sig mer motiverade jämfört med de med extern LoC. En annan undersökning 

från 2001 av Judge och Bono fann de även att LoC hade ett positivt samband med 

arbetstillfredsställelse och prestationsförmåga på arbetet, vilket innebär att de som 

upplevde att de hade en inre kontroll i tillvaron var i högre grad mer tillfredsställda på 

arbetet och de presterade dessutom bättre. Att uppleva en inre Locus av kontroll 

påverkar välmående positivt (Fisher, citerad i Daniels & Guppy 1997) och uppmuntrar 

effektiv känslan av att klara av något (coping), vilket kan upplevas som extra viktigt i 

arbetslivet. White och Spector (1987) fann att äldre människor tenderade att uppleva en 

större känsla av kontroll i arbetslivet och på så vis en större arbetstillfredsställelse.  

 

 Howell och Avolio (1993) fann att transformatoriskt ledarskap (en form av ledarskap 

som baseras på karisma, intellektuellt stimulerande och individualiserad omtanke) 

relaterade positivt till inre LoC. Ledare med transformatoriskt ledarskap hade en högre 

upplevd känsla av inre kontroll i tillvaron, vilket även påverkade de som följde ledaren 

positivt, med högre motivation och prestationsförmåga som följd. På individnivå visade 

Phillips och Gully (1997) att LoC, i ett karaktärsset bestående av förmåga, self-efficacy 

och målorientering, har ett positivt samband med individuell prestation utifrån 

målsättning.    

 

 

Följande antaganden har sin utgångspunkt i litteraturen ovan  

 

1. Respondenter som är positiva till individuell lönesättning kommer att rapportera 

högre grad av inre motivation (Eisenberger, 1999).   

 

2. Det kommer att finnas ett positivt samband mellan inre arbetsmotivation och (a) 

upplevd autonomi (b) upplevd kompetens (c) upplevd samhörighet (Deci & Ryan, 

2000). 

 

3. Respondenter som uppger att de upplever sin chef som mer stöttande av autonomi 

kommer att uppge högre tillfredsställelse av (a) samhörighet och (b) kompetens (Deci, 

Conell & Ryan, 1989; Baard, Deci & Ryan, 2004). 
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4. Respondenter som uppger att de upplever hög inre LoC kommer att rapportera högre 

grad av a) inre arbetsmotivation (Deci & Ryan 2000) b) mer samhörighet c) kompetens 

d) chefen som mer stöttande av autonomi (Erez & Judge, 2001) än de respondenter som 

rapporterar låg inre LoC. 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

 

 I denna undersökning deltog 126 respondenter, varav 99 kvinnor och 27 män. 

Respondenternas ålder var 19-68 år med en medelålder på 46 år. Majoriteten av 

respondenterna, 65 % hade gymnasieutbildning, 17 % högskoleutbildning, 14 % annat 

och 5 % grundskoleutbildning. Respondenterna hade arbetat mellan 8 månader och 39 

år och i genomsnitt 14.6 år inom handikappomsorgen. En del var nyanställda medan 

andra hade arbetat i 27 år (genomsnitt 6 år) på sin nuvarande arbetsplats. Lönen utan 

obekväm arbetstidsbetalning (OB) för deltagarna var medellönen 20, 490 kronor (s = 

1,787 kronor) och med tillägg var medellönen 23, 602 kronor (s = 1,787 kronor).  

 

Instrument och Kodning 

 

 I denna studie användes en enkät med 26 frågor (Bilaga 1). Enkäten inleddes med ett 

antal frågor som berörde respondenternas bakgrund beträffande kön, ålder, hur länge de 

arbetat på sin arbetsplats. Fråga 11 var en flervalsfråga och bestod av tio påståenden 

kring lön och individuell lönesättning om hur det påverkade respondenterna i deras 

arbete och därefter följde några frågor om de ansåg att deras lön motsvarade deras 

arbetsprestation.  

 

  Fråga 17 bestod av ett antal påståenden utifrån Rotters inre och yttre Locus. 

Påståenden var av sorten ”jag tror inte att jag kan förhindra att jag drabbas av negativa 

händelser”. Svaren angavs på en 5-gradig Likertskala med ändpunkterna ”instämmer 

fullständigt” och ”helt avvikande uppfattning”. Cronbachs alpha för extern Locus var 

.63 och för intern Locus extern Locus .58, vilket innebär att reliabiliteten är något låg i 

detta instrument. I analyserna användes en summavariabel för Intern Locus och en 

summavariabel för Extern Locus. 

 

 På fråga 18 fick deltagarna svara på sex påståenden kring hur de uppfattade sin 

kompetens på en 7-gradig Likertskala med ändpunkterna ”instämmer inte alls” och 

”instämmer helt”. Påståendena var av sorten ”jag är tillfreds med min arbetsprestation”. 

Cronbachs alpha för påståendena var .68. För analyserna skapades en summavariabel 

kallad Kompetens (Rochester University, 2008).  

 

 Därefter följde några frågor (19-22) kring utvecklingssamtal och vidareutbildning 

samt samhörighet i den egna arbetsgruppen (fråga 23). Svaren angavs på en 7-gradig 

Likertskala med ändpunkterna ”instämmer inte alls” och ”instämmer helt”. Påståendena 

var av sorten ”jag känner att jag litar på mina arbetskollegor”. Cronbach alpha för 

påståendena var .76. En summavariabel skapades för analyserna kallad Samhörighet på 

arbetsplatsen. 



 

 8 

 Work Climate Questionnaire (Deci, Conell & Ryan, 1989, fråga 25) användes för att 

mäta upplevd autonomi och support i förhållande till respondenternas närmaste chef. 

Påståendena var av sorten ”jag känner att min chef litar på min förmåga att göra ett bra 

arbete” som besvarades på en 7-gradig Likertskala med ändpunkterna ”instämmer inte 

alls” och ”instämmer helt”. Cronbach alpha för de 15 påståendena var .95 och av dessa 

skapades en summavariabel kallad Autonomi.  

 

 Sist i enkäten (fråga 26) användes Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale 

(Trembly, m.fl. 2009) som bestod av arton påstående med avseende att mäta olika 

sorters motivation av vilka det skapades sex olika summavariabler (Cronbach alpha .67) 

och av dessa skapades sex olika summavariabler som skulle mäta sex olika sorters 

motivation (se Bilaga 2).  

 

Procedur 

 

 Enkäterna delades ut i december 2009. De distribuerades under tre veckor på 

arbetsplatsträffar, på vilka det avsattes en halvtimma åt att besvara enkäten. En enkät 

delades ut till avdelningschefen. Ansvaret för delegering av enkäten överläts till 

enhetscheferna, vilka ansvarade för kopiering, utdelning och insamling av enkäterna 

under arbetsplatsträffar. 180 enkäter trycktes upp varav det inkom 126, vilket ger ett 

bortfall på 30 %.  Information om undersökningen gavs i inledningen av enkäten 

(Bilaga 1). Enkäten tog ca 30 minuter att genomföra.  

 

Resultat 

 

 Resultatavsnittet är upplagt på följande vis, det första antagandet analyserades med 

T-test. Det andra antagandet analyserades med Pearsons korrelationer. Antagande tre 

analyserades med envägsvariansanalyser. I det fjärde och sista antagandet redovisades 

resultaten med T-test. I samtliga analyser har ett 95 % konfidentintervall använts.  

  

 Antagande 1, att respondenter som var positiva till individuell lönesättning  

(M = 15.89, s = 4.09) skulle rapportera högre grad av inre motivation än respondenter 

som var negativt inställda (M =13.36, s=3.89), bekräftades i t-test, oberoende mätning 

t(78) = 2.75, p =.00. De respondenter som uppgav att de var positiva till individuell 

lönesättning angav i högre utsträckning att de upplevde högre inre arbetsmotivation än 

respondenter som var negativa till individuell lönesättning, vilket kan tyda på att positiv 

inställning till individuell lönesättning ökar den inre arbetsmotivationen.   

 

 En Pearsons korrelationsanalys genomfördes där variablerna inre arbetsmotivation, 

behov av autonomi, kompetens och samhörighet ingick (se Tabell 1 nedan).  
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Tabell 1 

Pearsons korrelation över sambanden mellan inre 

arbetsmotivation och autonomi, kompetens och samhörighet 

  

 Inre 

arbetsmotivation 

 

Autonomi 

 

.26**  

Kompetens 

 

.18*                   

Samhörighet .28**                   

*= p<0.05 

**= p<0.01 

***=p<0.001 
 

I tabellen ovan kan det utläsas att det fanns svaga, positiva, signifikanta samband mellan  

inre arbetsmotivation och autonomi, kompetens och samhörighet. Sambandet mellan 

kompetens och inre arbetsmotivation var det svagaste och mellan de båda variablerna 

finns endast en samvarians på ca 4 %.  

  

 Antagande 2a, att det skulle finnas ett positivt samband mellan inre arbetsmotivation 

och upplevd autonomi fick stöd i Pearsons korrelation. Det fanns ett positivt, svagt 

samband, r( 123) = .26, p = .00 samband mellan upplevelsen av autonomi och inre 

arbetsmotivation.  

  

 Antagande 2b, att det skulle finnas ett positivt samband mellan inre arbetsmotivation 

och upplevd kompetens fick stöd i Pearsons korrelation. Det fanns ett positivt, svagt 

signifikant samband mellan hög inre arbetsmotivation r(125) = .18, p = .04. Resultatet 

tyder på att ju mer inre arbetsmotivation respondenterna uppgav, desto mer autonomi 

upplevde respondenterna.  

 

 Antagande 2c, att det skulle finnas ett positivt samband mellan inre arbetsmotivation 

och upplevd samhörighet på arbetsplatsen fick stöd i Pearsons korrelation. Det fanns ett 

positivt, svagt signifikant samband mellan inre arbetsmotivation r(123) = .28, p = .00 och 

upplevd samhörighet. Resultatet tyder på att ju mer inre arbetsmotivation 

respondenterna uppgav, desto mer samhörighet upplevde de.   

 

 En envägs ANOVA analyserade skillnaderna på den oberoende variabeln autonomi 

(hög, mellan samt låg) på beroende variabeln Samhörighet (se Tabell 2).   
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Tabell 2 

Låg- medel- hög autonomi, medelvärde och standardavvikelse 

 Respondenternas indelning i grupper 

Autonomi M S 

Låg 42.93 8.45 

Medel 48.31 7.71 

Hög 52.37 6.6 

 

 Antagande 3a, att respondenter som upplevde sin chef som mer stöttande av 

autonomi skulle uppge högre tillfredsställelse av samhörighet fick stöd i en envägs 

variansanalys (tvåsidig mätning). Resultatet visade på signifikanta skillnader mellan 

grupperna F(3,121) = 15.86, p = .00. Tukey’s post hoc test visade att skillnaderna låg 

mellan respondenter som rapporterade låg- (M=42.93, s=8.45) 

och medel autonomi (M= 48.31, s=7.71) och mellan de respondenter som rapporterade 

medel-(M= 48.31, s=7.71) och hög autonomi (M= 52.37, s= 6.6) och mellan de 

respondenter som uppgav hög- (M= 52.37, s= 6.6) och låg autonomi (M=42.93, 

s=8.45). Detta kan tyda på att chefer som är mer stöttande av autonomi har anställda 

som upplever högre samhörighet än respondenter som har chefer som uppfattas som 

mindre stöttande av autonomi. 

Antagande 3b, att respondenterna skulle uppleva högre tillfredsställelse av sin 

kompetens fick stöd i envägs variansanalys (tvåsidig mätning). Hög- medel- och låg 

autonomi användes som oberoende variabel och kompetens användes som beroende 

variabel och visade på signifikanta skillnader mellan grupperna F(3,123) = 6.88, p = .00. 

Tukeys post hoc test visade att skillnaderna låg mellan respondenter som rapporterade 

låg-, (M =42.93, s =8.45) hög autonomi (M =48.31, s =7.71). Detta kan tyda på att 

chefer som är mer stöttande av autonomi har anställda som uppfattar sin kompetens 

högre, än respondenter som har chefer som uppfattas som mindre stöttande av 

autonomi. 

 Antagande 4a till d, att respondenter med hög inre LoC skulle skilja sig från 

respondenter med låg inre LoC genom att de skulle uppge högre grad (a) inre 

arbetsmotivation, (b) känsla av samhörighet, (c) känsla av kompetens och (d) upplevd 

autonomi, fick inte stöd i t-test. Tabell 2 visar medelvärde och standardavvikelse för 

variablerna. 

 

Tabell 3 

LoC och variabler i arbetet, medelvärde och standardavvikelse 

___________________________________________________ 

  Hög inre LoC Låg inre LoC   

   M s  M  s 

___________________________________________________ 

arbetsmotivation 14.48 4.05 14.98 4.45 

samhörighet 46.83 7.60 49.30 8.48 

kompetens 33.08 4.41 31.86 4.30 

autonomi 80.02 17.31 85.58 15.14 

___________________________________________________ 
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 Tabell 3 visar att det inte fanns någon större skillnad i respondenternas upplevelse av 

inre arbetsmotivation eller samhörighet beroende på om de angivit högre eller lägre 

kontrollokus. Det förelåg inte heller skillnader mellan upplevd kompetens eller 

upplevelse av chefens stöttande av autonomi.  

 

 Här efter följer en internrapport som i första hand är avsedd för personal och 

enhetschefer inom den organisation där studien genomfördes (se Bilaga 3).  

  

 

Diskussion 

 

 I denna studie bekräftades tre av fyra antaganden. Det första antagandet att 

respondenter som uppgav sig vara positiva till individuell lönesättning i högre 

utsträckning skulle uppge att de upplevde en högre inre motivation än respondenter som 

var negativa till individuell lönesättning bekräftades. Resultatet från studien 

överensstämmer med vad Eisenberger m.fl. (1999) tidigare funnit, att förväntningar på 

belöning och prestationsbaserad lön ökar den inre motivationen. Resultatet från studien 

är inte förenligt med vad Deci och Ryans (2000) forskningsresultat, som visat det 

motsatta. Resultatet från denna studie skall dock tolkas med viss försiktighet eftersom 

slutsatsen kan vara allt för långsökt. Eisenberger m.fl. (1999) utgår i sina studier från att 

förväntad belöning för prestation ökar den inre motivationen. I denna studie förväntades 

en positiv inställning till individuell lönesättning motsvara förväntningar på 

prestationsbaserad belöning. Vidare kan det tänkas finnas alternativa förklaringar till 

resultatet, som att respondenter som var positiva till individuell lönesättning var 

positivare i största allmänhet och att det skulle kunna utgöra en alternativ förklaring till 

varför de känner sig mer motiverade.   

 

  Studiens andra antagande bekräftades. Enligt Deci och Ryan (2000) så skall 

tillfredsställelse av de inre behoven (autonomi, kompetens och samhörighet) verka 

positivt för den inre motivationens infinnande. Vi antog därför, i enlighet med SDT 

(Deci & Ryan, 2000) att det skulle finnas starka positiva samband mellan inre 

arbetsmotivation och de inre behoven. Resultatet från studien kan anses få stöd av vad 

Deci och Ryan (2000) och Trembly m.fl. (2009) tidigare funnit i sin forskning, att när 

de inre behoven tillfredsställs underlättas utvecklandet av inre motivation, då studien 

visade på att det fanns svaga, positiva signifikanta samband mellan inre 

arbetsmotivation och autonomi, kompetens och samhörighet. Resultatet från studien 

skall dock tolkas med en viss försiktighet, eftersom de samband som fanns var svaga. 

Sambandet mellan upplevelsen av kompetens och hög inre arbetsmotivation låg nära ett 

nollsamband och de båda variablerna hade endast en gemensam varians på ca 4 %. 

Sambandet mellan upplevd autonomi och upplevd samhörighet hade bara ca 8 % 

gemensam varians med hög inre arbetsmotivation. Ovan nämnda resultat skulle kunna 

användas för att hävda att resultatet från studien överensstämmer med SDT (Deci & 

Ryan, 2000), eftersom resultatet från studien överensstämmer med vad tidigare 

forskning hittat, då analyserna i studiens andra antagande var signifikanta, men 

samtidigt var sambanden så pass svaga att de knappast kan anses som tillförlitliga och 

en så pass liten andel gemensam varians skulle kunna vara ett resultat av slumpen, då 

det går att hitta svaga samband mellan så oerhört många variabler. Vi spekulerade kring 

varför vi i studien inte fick starkare samband och över vad låg signifikans skulle kunna 
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bero på, då tidigare forskning hittat stöd för SDT. En orsak till varför resultatet skiljer 

sig från tidigare forskningsresultat skulle kunna vara att Deci och Ryan (2000) inte 

använde sig av Work extrincis and intrincis scale, Trembly m.fl. (2009) vilken användes 

i denna studie. En annan tänkbar förklaring skulle kunna vara att upplevelsen av 

autonomi, kompetens och samhörighet inte utgör en tillräckligt stor del av 

respondenterna i denna studies arbetsmotivation. Det kan förmodligen vara så att det 

finns starka samband mellan andra helt andra faktorer och inre arbetsmotivation hos 

respondenterna i undersökningen. 

 

 Studien tredje antagande bekräftades. Resultatet från studien visade på att chefer som 

uppfattades som mer stöttande av autonomi av sina anställda också hade anställda som 

rapporterar högre tillfredsställelse av sina inre behov av samhörighet och kompetens. 

Resultatet från studien överensstämmer med vad Deci m.fl. (1989) och Baard m.fl. 

(2004) visat - att chefer som uppfattas som mer stöttande av autonomi har anställda som 

rapporterar högre tillfredsställelse av sina inre behov av samhörighet och kompetens. 

Resultatet från studien visar på att chefens beteende är av stor betydelse för- och i hög 

grad kan påverka trivseln och motivationen de anställda. Det visar även på att chefens 

roll för motivationens infinnande verkar spela en betydande roll.  

 

 I studiens fjärde antagande fanns inga skillnader mellan respondenter med låg- 

respektive hög intern LoC med inre motivation, vilket är något förvånande eftersom vår 

förväntan var tydlig om att respondenter med hög intern LoC skulle uppge högre grad 

av tillfredsställelse av de inre behoven, jämfört med respondenter med låg intern LoC 

(Erez & Judge, 2001). Orsaken till detta är förstås rent spekulativ: Det fanns en viss 

problematik kring tiden som eventuellt blev given för svarandet på enkäten: om det 

fanns tillräcklig tid att fylla i den eller om det brådskats med att fylla i den, vilket i sig 

skulle kunna upplevas som ett förlorande av kontroll om man inser att tiden inte räcker 

till och på så vis blivit direkt påverkad att svarat på ett visst sätt. En tänkbar förklaring 

på bristande signifikans skulle kunna vara att inre arbetsmotivation bara rör området 

arbetsliv och att LoC rör hela livet. Det skulle kunna vara så att respondenterna 

upplever att arbetet är något de känner att det har kontroll över, vilket stöds av de 

resultat från studien som visar på att de upplever sig kompetenta, inte kontrollerade av 

sin chef och en stark gemenskap på sin arbetsplats, arbetslivet utgör en så liten del av 

hela livet, som de kanske upplever mer styrt. En anledning kan vara att det är ett 

låglöneyrke vilket kan upplevas som begränsande och då kännas som styrande och 

kontrollerande och skulle kunna påverka till ett yttre LoC. Vidare kan tänkas att vi 

matchade fel instrument mot varandra. Det kan tänkas ett signifikant resultat uppnåtts 

om vi använt oss av LoC som bara mätte LoC i arbetslivet.  

  

 Brister i denna studie är främst instrumentet då enkäten kan ha varit för lång och 

tidskrävande vilket kan ha påverkat respondenternas svar. Vi började med en ambitiös 

inställning och ville undersöka väldigt mycket och många områden, vilket gör att 

studien kan upplevas som spretig och rörig. Ett mer avgränsat område, kanske enbart 

samhörighetens betydelse för arbetsmotivation, kanske hade gjort det lättare att få ett 

samlat och enhetligt intryck av studien.  

  

 I en framtida studie skulle man kunna undersöka vilken betydelse omvärldens syn 

har på olika yrken och hur detta påverkar motivationen. Är det så att det inte bara gäller 
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specifikt för denna yrkesgrupp utan något som kan göras till en generell princip så kan 

det vara ett redskap att utveckla för att jobba med motivation inom organisationer.   

 

 Även forskning om hur man kan öka motivationen hos människor genom andra 

medel än monetära. Att kunna hitta vägar som chefer vågar ta och föreslå för ägarna, 

som skapar större friheter för anställda, för att inte fastna i beprövade lönetänk. Det 

handlar kanske då om organisationsforskning, men som klart påverkar motivationen på 

många sätt. De idéer som Deci och Ryan (2000) framför kan behöva konkretiseras 

tydligare med exempel, flera test och kanske till och med starta egna företag som 

experiment så att marknader kan ta efter och implicera teorierna i sina organisationer 

om de visas gynnsamma.  
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Bilaga 1 

 
Hej! Vi heter Anders Ek och Frida Modén och studerar vid Högskolan i Borås. Vi skall skriva 

vår C-uppsats i psykologi som kommer att handla om motivation i arbetslivet. Undersökning är 

konfidentiell och garanterar dig anonymitet. Du kommer inte att kunna identifieras utifrån dina 

svar. Vi är mycket tacksamma om du vill ta dig tid och besvara nedanstående frågor. 

 

Nedan följer ett antal bakgrundsfrågor som kan vara av betydelse för din motivation.  

 

1. Kön:   Kvinna  Man 

 

2. Ålder: ________ år 

 

3. Hur länge har du arbetat inom handikappomsorgen?     _______år och  ________ månader 

 

4. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? _______ år och ________ månader 

 

5. Vilken är din högsta utbildning, avslutad eller pågående?  

 

 grundskola    gymnasium/folkhögskola   högskola/universitet   annan _________ 

 

6.  Hur tror du omvärlden uppfattar ditt arbete inom handikappomsorgen?  

 
     Negativ attityd                         Neutral attityd                          Positiv attityd 
  

 1 2 3 4 5 6 7 
     

Lön kan ha betydelse för arbetsmotivation och vi ställer därför några frågor kring din lön.  

 

7.  Vad har du för månadslön (tkr), utan OB:_____________  och med OB? ____________ 

 

8. Hur nöjd är du med din totala lön (inklusive OB)? 

  

       Inte alls nöjd                                                                             Mycket nöjd 

   

 1 2 3 4 5 6 7 

 

9. På din arbetsplats tillämpas individuellönesättning. Tycker du det är:  

 

  Positivt                      Ingen åsikt                    Negativt       

 

10. Motivera gärna ditt svar:  

 

Var vänlig kryssa alla alternativ nedan som du tycker passar in på dig.  

 

11. Tycker du att individuell lönesättning påverkar dig i ditt arbete?  

 

  ja, det innebär att jag försöker arbeta mer effektivt 

  ja, det innebär att jag känner mig mer motiverad och engagerad 

  ja, jag känner mig mer uppskattad om jag kan påverka min lön 

 ja, jag upplever att det är en morot som ökar min arbetsglädje 

 ja, jag upplever att ger mig lön för mödan 
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 ja, individuell lönesättning påverkar mig negativt i mitt arbete 

  nej, jag tror inte att det påverkar min lön 

  det påverkar mig negativt, eftersom det skapar konkurrens inom arbetsgruppen 

  det påverkar mig negativt, eftersom det bidrar till att människor jämför sina 

lönesättningar och sina arbetsprestationer 

 det får mig att känna mig omotiverad och oengagerad i mitt arbete 

 
12. Är det något du vill tillägga? 

 

13. Upplever du att din lön motsvarar din arbetsprestation? 

 

 ja, helt och hållet  kan inte ta ställning till frågan  nej, den för låg     nej, den för hög 

 

14. Om du svarade nej, för låg på frågan ovan, hur mycket mer i lön skulle krävas för att din 

lön skulle spegla din arbetsinsats?  Fyll i valfri summa:________ 

 

15. Om du svarade nej, för hög på frågan ovan, hur mycket mindre i lön anser du skulle spegla 

din arbetsinsats? Fyll i valfri summa:________ 

 

16. Är det något du vill tillägga? 

 
17.  Nedan följer ett antal påståenden om kontroll över vardagen. Vänligen ringa in det svar 

du anser stämma bäst överens med din uppfattning. Det finns inga påståenden som är rätt 

eller fel 

 
Jag tror att de flesta positiva saker som händer mig ligger utanför mina möjligheter att 

kontrollera, dvs. de beror inte alls på vad jag gör. Otur eller tur har säkert en viss betydelse. 

 
instämmer  instämmer   instämmer          något avvikande   helt avvikande 

fullständigt i stort sett till viss del uppfattning  uppfattning 

  

  

Jag tror att det är frågan om hårt arbete om man vill nå framgång. Tur eller otur har inget med 

saken att göra. 

 
instämmer  instämmer   instämmer          något avvikande   helt avvikande 

fullständigt i stort sett till viss del uppfattning uppfattning 

 

Jag tror de negativa saker som händer mig inte beror på tur eller otur utan på mig. 

 
instämmer  instämmer   instämmer          något avvikande   helt avvikande 

fullständigt i stort sett till viss del uppfattning uppfattning 

 
Jag tror inte att jag kan förhindra att jag drabbas av negativa händelser. 

 
instämmer  instämmer   instämmer          något avvikande   helt avvikande 

fullständigt i stort sett till viss del uppfattning uppfattning 

 
Ibland tror jag att mitt liv styrs av tillfälligheter utanför mina möjligheter att kontrollera. 

 
instämmer  instämmer   instämmer          något avvikande  helt avvikande 

fullständigt i stort sett till viss del uppfattning uppfattning 
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Jag tror att sådana positiva saker som händer mig först och främst beror på vad jag själv har 

gjort och det sätt jag hanterar olika situationer. Tur eller otur har inget med det att göra. 

 
instämmer  instämmer   instämmer          något avvikande  helt avvikande 

fullständigt i stort sett till viss del uppfattning uppfattning 

 
Enligt min mening finns det inget sådant som tur eller otur som påverkar mitt liv. 

 
instämmer  instämmer   instämmer          något avvikande   helt avvikande 

fullständigt i stort sett till viss del uppfattning uppfattning 

 
 Jag känner det ofta som om jag inte kan påverka hur mitt liv påverkas 

 
instämmer  instämmer   instämmer          något avvikande   helt avvikande 

fullständigt i stort sett till viss del uppfattning uppfattning 

 

 

18. Nedan följer ett antal påståenden som rör hur du uppfattar din kompetens i ditt arbete.  Var 

vänlig och ringa in det påstående som du anser stämma bäst överens med din uppfattning.  

 
        Instämmer inte alls                                 

 Instämmer helt 

 
Jag tycker att jag är bra på att utföra  1 2 3 4 5 6 7 

mitt arbete 

 

Jag tycker att jag är ganska duktig på mitt 1 2 3 4 5 6 7 

arbete jämfört med mina kollegor 

 

Efter att ha arbetat en tid i mitt nuvarande 1 2 3 4 5 6 7 

yrke, känner jag mig kompetent i mitt 

yrkesutövande 

 

Jag är tillfredsställd med min    1 2 3 4 5 6 7 

arbetsprestation 

 

Jag är ganska duktig på mitt arbete  1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag känner att jag inte utför mitt arbete  1 2 3 4 5 6 7 

speciellt bra (R)  

 
Nedan följer några frågor om utbildning och arbetstrivsel. Vänligen kryssa i ditt svar 

 

19. Deltar du i PU (personlig utveckling)-samtal?   1 gång/år   Mer sällan   Aldrig 

 

20. Har du blivit erbjuden någon vidareutbildning under de senaste två åren?   Ja      Nej 

 

21. Om nej, vad tror du är anledningen till detta? 

 

22. Om ja på fråga 20, hur många utbildningsdagar har du deltagit i : _____________ 
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Var vänlig kryssa alla alternativ nedan som du tycker passar in på dig.  

 

23. Hur tycker du att dessa utbildningar påverkat dig i ditt arbete?  

 

 Utbildningarna har delvis sett gett mig större förståelse för arbetet  

 Utbildningarna har delvis gett mig större förståelse för brukarna 

 Utbildningarna har inte gett mig något särskilt utbyte  

 Delvis sett så har utbildningarna inte varit relevanta för det jag arbetar med nu 

 Jag har fått en bättre helhetssyn av mitt arbete än jag hade före utbildning 

 Utbildningarna har ökat min kompetens 

 Utbildningarna har gjort mig mer motiverad i mitt arbete 

 Totalt sett har utbildningarna känts meningslösa, eftersom de inte leder till någon          

     förändring i rutiner eller arbetssätt                     

 Det är trevligt med ett litet avbrott från vardagen, men utbildningarna har inte inneburit       

någon förändring i arbetssätt kring brukarna, som de kanske borde och skulle 

 Utbildningarna har delvis påverkat mig negativt, jag blir bara cynisk av all entusiasm som         

inte resulterar i något konkret 

 Totalt sett har utbildningarna har gett mig ökad arbetsglädje 

 

 

24. Nedan följer ett antal påståenden som berör samhörighet på din arbetsplats. Vänligen 

ringa in det påstående du anser stämmer bäst överens med din uppfattning 

 
                                                                       Instämmer inte alls                                   Instämmer helt 

 
Jag känner mig främmande inför mina  1 2 3 4 5 6 7 

arbetskollegor ( R)  

 

Jag tvivlar på att jag och mina arbets-  1 2 3 4 5 6 7 

kollegor någonsin skulle kunna bli vänner ( R)  

 

Jag känner att jag lita på mina   1 2 3 4 5 6 7 

arbetskollegor 

 

 Jag skulle vilja ha möjlighet att umgås  1 2 3 4 5 6 7 

med mina arbetskollegor oftare  

 

 Jag vill slippa umgås med mina   1 2 3 4 5 6 7  

arbetskollegor i framtiden ( R) 

  

 Jag känner att jag inte kan lita på mina   1 2 3 4 5 6 7 

arbetskollegor ( R) 

  

Jag upplever det sannolikt att mina   1 2 3 4 5 6 7 

arbetskollegor och jag skulle bli vänner  

om vi umgicks mycket 

 

Jag känner mig nära några/någon av mina 1 2 3 4 5 6         7 

arbetskamrater 
 

Jag känner att mina arbetskollegor  1 2 3 4 5 6        7 

värdesätter mig  
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25. Nedan följer ett antal påståenden som rör din arbetsmiljö och förhållandet till din närmste 

chef. Vänligen ringa in det påstående som du anser bäst stämmer överens med din uppfattning. 

 

 
                                                                      Instämmer inte alls                                             Instämmer helt 

 

 
Jag känner att min chef ger mig  1 2 3 4 5 6 7 

valmöjligheter  

  

Jag känner att min chef förstår mig 1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag känner att jag kan vara öppen mot  1 2 3 4 5 6 7 

min chef på arbetet 

    

Jag känner att min chef litar på min 1 2 3 4 5 6 7 

förmåga att göra ett bra arbete 

 

Jag känner att min chef accepterar mig  1 2 3 4 5 6 7  

    

Min chef försäkrar sig om att jag förstått 1 2 3 4 5 6 7 

målsättningen med mitt arbete och vad jag  

behöver göra för att uppnå den 

   

 Min chef uppmuntrar mig att ställa frågor1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag har stort förtroende för min chef 1 2 3 4 5 6 7 

     

Min chef svarar fullt ut och noga på mina1 2 3 4 5 6 7 

frågor 

    

Min chef lyssnar till hur jag vill ha saker 1 2 3 4 5 6 7  

och ting 

 

Min chef hanterar människors känslor 1 2 3 4 5 6 7   

väldigt väl 

  

Jag känner att min chef bryr sig om mig 1 2 3 4 5 6 7  

som person    

 

Jag tycker inte om sättet som min chef 1 2 3 4 5 6 7  

tilltalar mig på ( R) 

 

Min chef försöker förstå hur jag upplever1 2 3 4 5 6 7  

saker och ting, innan denne föreslår nya  

tillvägagångssätt   

 

Jag känner att jag kan avslöja mina tankar1 2 3 4 5 6 7 

och känslor för min chef 
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26. Nedan följer ett antal påståenden som rör din motivation till ditt arbete och varför du jobbar. 

Vänligen ringa in det svar du anser bäst stämma överens med din personliga uppfattning om 

varför du arbetar på ditt nuvarande arbete.  
    Instämmer inte alls       Instämmer helt 

 
Jag valde det här yrket för att uppnå en viss livsstil 1 2 3 4 5 6 7 

 

För att det ger mig en inkomst som försörjer mig  1 2 3  4  5 6  7 

 

Jag ställer mig själv den frågan, jag upplever att 1 2 3 4 5 6 7 

jag inte klarar upplever att jag inte klarar av de  

viktiga arbetsuppgifter som krävs av mig 

 

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  1 2 3 4 5 6 7 

den jag är 

 

Jag vill lyckas med det här jobbet, om inte skulle  1 2 3 4 5 6 7 

jag skämmas mycket över mig själv 

 

Jag valde det här jobbet för att kunna göra karriär 1 2 3 4 5 6 7 

 

För tillfredsställelsen jag upplever när jag tar mig  1 2 3 4 5 6 7 

an intressanta utmaningar 

 

För att jag tjänar bra med pengar på mitt jobb 1 2 3 4 5 6 7 

 

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

  

För att jag vill bli väldigt bra på det här jobbet,  1 2 3 4 5 6 7 

annars skulle jag bli besviken 

 

Jag vet inte varför, vi är försedda med orealistiska 1 2 3 4 5 6 7 

arbetsvillkor   

 

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

 

Jag valde det här jobbet för att uppnå vissa 1 2 3 4 5 6 7 

viktiga mål 

 

För tillfredsställelsen jag upplever när jag lyckas 1 2 3 4 5 6 7 

med svåra uppgifter 

 

För mitt jobb förser mig med säkerhet 1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag vet inte, det krävs alldeles för mycket av oss 1 2 3 4 5 6 7 

 

För mitt jobb är en del av mitt liv 1 2 3 4 5 6 7 

 
Tack för din medverkan!  Om ni vill ta del av studiens resultat, eller om det är något annat ni undrar över, 

är ni välkomna att kontakta oss på e-mailadresser: S062349@utb.hb.se eller S071399@utb.hb.se. 

mailto:S062349@utb.hb.se
mailto:S071399@utb.hb.se
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Bilaga 2 

 

  

Fråga 26 utgjorde sex summavariabler av de 18 påståenden som var avsedda att 

adressera varför respondenterna jobbade och vilken sorts motivation som människor 

drivs av inkodades påstående enligt nedan. 

 

Huvudkategorier och kodningskategorier i Work Extrinsic Motivation Scale (efter 

Trembly m.fl. 2009). Varför arbetar du? 
_____________________________________________________________________________ 

Summavariabel   Påstående 

_____________________________________________________________________________ 

Inre motivation   4. För att jag finner stort nöje i att lära mig nya   

saker 

8. För tillfredsställelsen jag upplever när jag tar mig 

an intressanta utmaningar 

15. För tillfredställelsen jag upplever när jag tar  

mig an intressanta utmaningar   

Integrerad reglering 5. För att det har blivit en fundamental del av den 

jag är 

10. För det är en del av hur jag valt att leva mitt liv 

   18. För mitt jobb är en del av mitt liv 

Identifierad reglering 1. Jag valde det här yrket för att uppnå en viss 

livsstil 

7. Jag valde det här jobbet för att kunna göra karriär 

14. Jag valde det här jobbet för att uppnå vissa 

viktiga mål 

Introjected reglering  6. Jag vill lyckas med det här jobbet, om inte skulle 

jag skämmas mycket över mig själv 

11. För att jag vill bli väldigt bra på det här jobbet, 

annars skulle jag skämmas över mig själv 

13. För jag vill vara en vinnare i livet 

Extern reglering 2. För att det ger mig en inkomst som försörjer mig 

9. För att jag tjänar bra med pengar på mitt arbete 

   16. För mitt arbete förser mig med säkerhet 

Omotivation   3. Jag ställer mig själv den frågan, jag upplever  

att jag inte klarar av de viktiga arbetsuppgifter som 

krävs av mig 

12. Jag vet inte varför, vi är försedda med 

orealistiska arbetsvillkor 

17. Jag vet inte, det krävs alldeles för mycket av oss 

_____________________________________________________________________________ 
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     Bilaga 3 
Internrapport 

   

Övriga Resultat 

  

 Det fanns ett underliggande antagande att respondenterna i denna studie i hög grad 

skulle drivas av inre arbetsmotivation. Den deskriptiva statistiken visar hur fördelningen 

av arbetsmotivation, enligt Deci och Ryan (2000) motivationskontinuum, såg ut bland 

respondenterna. Tabell 4 visar indelningen efter Trembly’s m.fl’s. (2009) skala.   

 

Tabell 4 

Typ av arbetsmotivation, medelvärde och standardavvikelse 

 Arbetsmotivation 

 M S 

Inre motivation 14.73 4.20 

Integrerad reglering 11.83 4.67 

Identifierad reglering  

”Introjected” reglering  

Extern reglering 

Omotivation 

          7.83 

        11.66 

        10.60 

          6.18 

           3.49 

           4.46 

           6.73 

           3.08 

______________________________________________________ 

  

 I tabellen ovan framgår det att inre motivationen är den dominerande motivationen 

bland respondenterna, följt av den näst mest autonoma typen av motivation, integrerad 

reglering. Därefter kommer ”introjected” reglering, som är en relativt yttre typ av 

motivation, följd av extern reglering. Omotivation är den minst förekommande typen av 

motivation, vilket tyder på att respondenterna i hög utsträckning känner och drivs av ett 

spontant och brinnande intresse för sitt arbete.  

 

 För att undersöka hur mycket av inre arbetsmotivation som kunde förklaras av hur 

respondenterna trodde att omvärlden uppfattade deras arbete inom handikappomsorgen, 

så användes step-wise multipel regressionsanalys. Inre arbetsmotivation användes som 

beroende och hur respondenternas trodde att omvärlden uppfattade deras arbete, som 

oberoende variabel. Resultatet visade att hur respondenterna trodde att omvärlden 

uppfattade deras arbete förklarade 15% av variansen i inre arbetsmotivation F(1,118)= 

21.48, p=0.00, vilket tyder på inre arbetsmotivation prediceras av hur respondenterna 

tror att omvärlden ser på deras arbete.  

  

 För att undersöka hur stor andel förklarad varians de inre behoven av autonomi, 

samhörighet och kompetens utgjorde av den inre arbetsmotivationen så användes step-

wise multipel regressionsanalys med inre motivation som beroende och autonomi, 

samhörighet och kompetens som oberoende. Upplevelsen av om chefen agerade som 

stöttande av autonomi förklarade ca 6 % av variansen i inre motivation F(2,123)= 8.92, 

p=0.00. Kompetens lades in som andra beroendevariabel och förklarade 0.2 % av 

variationen i inre motivation och hade inte någon signifikant betydelse för den inre 

motivationen hos respondenterna i studien. Samhörighet lades in som tredje variabel 

och förklarade ytterligare 3 % av variansen i inre motivation F(2,123)= 5.11, p=0.03. 
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Resultatet tyder på att autonomi var den variabeln som stod för störst andel förklarad 

varians av den inre motivationen hos respondenterna i denna undersökning och att 

chefens stöttande av autonomi är av betydelse för respondenternas upplevelse av inre 

motivation. 

 

 Majoriteten, 36,5% av respondenterna uppgav att de tyckte att det var positivt med 

individuell lönesättning. Bland dem som uppgav sig vara positiva till individuell 

lönesättning framkom det argument som i första hand rörde att man ska få betalt för sin 

arbetsprestation och att det ska löna sig för dem som tar mer ansvar. Några respondenter 

uttryckte det så att: ”Individuell lönesättning kan fungera som en morot, annars finns 

risk för att man känner sig omotiverad att ge det där lilla extra, å andra sidan finns det 

grogrund för fjäsk och orättvisor.”, ”Tror inte på lika lön för lika arbete.”, ”Den som gör 

mer och tar på sig mer ansvar och uppgifter ska självklart ha mer i lön.”, ”Den som tar 

ansvar och gör mer ska ha mer betalt.”, ”Lön efter det jag presterar är rättvist.” Bland 

dem som var positiva fanns även uttryck för att individuell lön fick dem att känna sig 

mer delaktiga att kunna påverka, eller som en respondent uttryckte det: ”Delaktighet 

och ansvar är bra.” ,”Jag får möjlighet att påverka och får redskap av chefen för att 

kunna bli bättre.” 

  

  32,5% av respondenterna uppgav att de inte hade någon åsikt om individuell 

lönesättning. Deras argument var främst att det finns både för- och nackdelar med 

individuell lön men att det ändå rör sig om lite pengar. Några respondenter uttryckte det 

som så: ”Lönen är inget att dribbla med. Finns bara enstaka kronor att få. Tänk om den 

motsvarade engagemanget”, ”Tycker att det är både positivt och negativt; positivt för att 

man kan få lite mer för god arbetsinsats, negativt för att det är för liten procentandel 

som ingår i den individuella lönesättningen, plus att alla chefer inte vet vad varje person 

presterar på sin arbetsplats.” Att cheferna var närvarande så lite i det vardagliga arbetet 

var något som påpekades av flera respondenter och det fanns bland flera respondenter 

uttryck för att lönesättningen kunde brista i objektivitet, eller som en respondent 

uttryckte det: ”svårt när närmsta chef är så lite närvarande i det dagliga arbetet.”   

  

 26,2%  av respondenterna uppgav att de uppfattade individuellönesättning som 

negativt. Deras argument rörde främst upplevd orättvisa som: ”Vi arbetar med samma 

brukare i en arbetsgrupp och gör samma arbete. Alla har styrkor och svagheter.  I det 

stora hela jämnar det hela ut sig. Det är ett orättvist system.” och brist på objektivitet, 

”Blir lätt godtyckligt. Kan orsaka osämja bland arbetskamrater.”, ”Gynnar 

arbetsgivaren, är odemokratiskt och ställer orimliga krav på enhetscheferna.”, ”Det är 

svårt eftersom chefen har ett så stort ansvar och ibland känns det som om cheferna är 

dåligt utbildade och inte kan se oss.”, ”De flesta chefer är inte närvarande på sina 

respektive arbetsplatser och bör därför ha svårt att bedöma sin personals arbetsinsats. 

Lätt att de som har talets gåva kan prata till sig bättre lön.” Flera av citaten från 

respondenterna tyder på att de upplevde att systemet behandlar dem orättvist: ”Tysta 

kråkor får ingen mat.”, ”De som kan prata för sig får hög lön.”, ”Orättvisa, den som 

gapar mest får mest.”, ”Det är svårt att det blir rättvist. Individuell lön är bra i tanken, 

men ser stora svårigheter att den alltid blir rättvis.”, ”Den som är mest verbal kan få 

högst lön. En blyg person kan komma i bakvatten.”, ”Har träffat på arbetsgivare som 

haft totalt olika åsikter om vad dom förväntar sig av en personal och hur lojaliteten 

gentemot arbetsgivaren skall se ut.”, ”Är rädd för att alla inte kommer till tals. Den som 
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pratar mest får högst lön.”, ”Kan bli väldigt fel. De som kan prata för sig får bäst lön. 

Det behöver inte betyda att det är de som arbetar bäst.”, ”Den som har lätt för att prata 

för sig kan få högre lön, är man tystare men gör lika bra jobb - då syns man inte, eller 

hörs = sämre lön.” 

  

 Beträffande individuellönesättning så återges nedan några svar i samband med en 

öppen fråga: ” Skulle vara roligt om jag kunde påverka lönen efter motivationen.”, ”Jag 

försöker inte lägga någon energi på att fundera kring detta. Jag kan ändå inte påverka 

systemet.”, ”Det var mycket prat om orättvisa i min förra arbetsgrupp.”, ” Lönen ska 

sättas på rätt sätt, av din närmsta chef, utan inblandning från annat håll.”, ”Inverkar 

snarare negativt inom vårdyrken. Det kanske fungerar bättre på ett försäljningsföretag.” 

”Tänker inte så mycket på det i det dagliga arbetet.”, ”Tänker inte på det, försöker alltid 

göra ett bra arbete för min och mina brukares tillfredsställelse.”, ”Trivs med jobbet. 

Individuell lön påverkar nog inte mitt tänk eller mitt engagemang. Jag är jag.” 

”Försöker att jobba och göra ett bra jobb utan att ha lön i tankarna, hoppas att chefen 

noterar detta.”, ”Kryssat i påstående 1-4 på fr. 11. Detta känner jag när vi har en chef 

som är införstådd med mitt arbete och engagemang. Men om ex chefen är ny och inte 

har koll då kan lönesättningen bidra till osämja i gruppen.”, ”Oavsett om det är 

individuellt eller ej så påverkar det inte min arbetsinsats. Jag gör alltid mitt bästa.”, 

”Känner både motivation och engagemang, men också konkurrens i gruppen.”, ”Svårt 

ibland att tala till sin fördel. Motsättningar och avundsjuka i gruppen när det tillämpas 

individuell lönesättning.”, ”I ena fallet kan jag känna att jag kan påverka min lön lite. I 

andra fallet tycker jag att det påverkar min lön för lite. Dubbel känsla.”  

  

 Merparten av respondenterna, 63,5%  uppgav att deras lön var för låg i förhållande 

till deras arbetsprestation. De respondenter som svarade att deras lön var för låg i 

relation till deras arbetsprestation ombads återge hur mycket mer i lön de ansåg att det 

skulle krävas för att lönen skulle motsvara deras arbetsprestation. Den deskriptiva 

statistiken visade att M=4601 kr, s= 8382 kr mer i månadslön ansåg respondenterna att 

det skulle krävas för att deras lön skulle motsvara deras arbetsprestation. Svaren på en 

öppen fråga i samband med lön och arbetsprestation återges nedan: ”Jag har svårt för att 

värdera mina egna arbetsinsatser i pengar. Det kostar att leva, så ju högre inkomst, desto 

bättre.”, ”Jag tycker att alla dvs. hela denna yrkeskår har för låg lön och alla borde ha 

minst 2000 kronor mer i lön för att deras lön skulle spegla deras arbetsinsats, även jag.”, 

”För att kunna lönesätta på ett objektivt och rättvist sätt krävs att lönesättaren jobbar 

med mätbara fakta.”, ”Lönen beror delvis på hur länge man arbetat inom yrket, så det 

blir stora klyftor mellan lönerna i arbetsgruppen, så det är inte mycket man kan göra åt 

lönen i det fallet. Men det är positivt med individuell lönesättning.”, ”Jag anser att lönen 

för yrket är på tok för låg.”, ”Jag tycker att lönen inom området generellt sett är för låg. 

Arbete med människor skulle vara mer välbetalt.”, ”När man jobbar inom den offentliga 

sektorn är prestationen inte alltid mätbar så ser jag att lönerna ofta är för låga. Plus att 

omvärlden värderar yrkena plus lön lågt.”, ”Ganska klassiskt kvinnoarbete= låg lön.”, 

”Tycker att lön för arbete med människor är allmänt låg.”, ”Våra kroppar tar så mycket 

stryk. På min arbetsplats även psykiskt.” 

 

  Den deskriptiva statistiken visar hur respondenternas svar kring hur de upplevde att 

utbildningarna påverkat dem i deras arbete.   
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Tabell 5 

Fördelning av respondenternas svar över hur utbildningarna påverkat dem i deras 

arbete 
___________________________________________________________________ 

Påstående            Svarsfördelning, procent 

___________________________________________________________________ 

Utbildningarna har delvis gett   54.8 %  

mig större förståelse för arbetet 

 

Utbildningarna har delvis gett mig  56.3 % 

större förståelse för brukarna   

 

Utbildningarna har inte gett mig    4.8 % 

något särskilt utbyte 

 

Delvis sett så har utbildningarna inte    8.7 % 

varit relevanta för det jag arbetar med nu 

 

Jag har fått en bättre helhetssyn av mitt  34.1 %  

arbete än jag hade före utbildningen 

 

Utbildningarna har ökat min kompetens  57.9 %  

 

Utbildningarna har gjort mig mer motiverad  46.8 % 

i mitt arbete 

 

Utbildningarna har delvis känts meningslösa,   4.8 % 

eftersom de inte leder fram till någon för- 

ändring i rutiner eller arbetssätt 

 

Det är trevligt med ett litet avbrott från vardag-  9.5 % 

en, men utbildningarna har inte inneburit någon  

förändring i arbetssätt kring brukarna som de  

kanske borde och skulle 

 

Utbildningarna har delvis påverkat mig negativt,  3.2 % 

 jag blir bara cynisk av all entusiasm som inte  

resulterar i något konkret 

 

Utbildningarna har delvis gett mig ökad  39.7  %  

arbetsglädje   

___________________________________________________________________ 
 

 I tabellen ovan kan det utläsas att den största delen av respondenterna upplever den 

utbildning och fortbildning de får genom sitt arbete som någonting positivt som hjälper 

dem i deras arbete.   

 

Diskussion internrapport 

 

 Det visade sig vara den inre arbetsmotivationen som var den motivation som 

dominerade hos respondenterna i studien. De inre behoven av autonomi, kompetens och 

samhörighet hos respondenterna visade alla tre på höga medelvärden. Detta kan å ena 

sidan användas för att visa på SDT är en bra teori när det kommer till att förklara 

arbetsmotivation.  
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 Att upplevelsen av autonomi i förhållande till närmaste chef autonomi var den 

variabel i studien som stod för störst andel förklarad varians i förhållande till hur de inre 

behoven skapar inre motivation överensstämmer med tidigare forskningsresultat från 

Deci och Ryan (2000) som funnit att autonomi och valfrihet är den viktigaste delen för 

att inre motivation ska infinna sig. Något som förvånade med detta resultat var att 

upplevelsen av kompetens endast förklarade 0.2 % av den inre arbetsmotivationen hos 

deltagarna, trots att de uppgav att de upplevde sig kompetenta i sin yrkesroll och att de 

uppgav och upplevde att de i hög utsträckning var nöjda med den vidareutbildning som 

arbetsgivaren försåg dem med. Samhörighet visade sig vara den variabel som spelade 

näst störst roll i förhållande till hur de inre behoven förklarar inre arbetsmotivation. Det 

kan förklaras med att deltagarna i studien drivs av vad Randel och Ranft (2007) 

benämner som relationsmotivation, vilket leder till att de känner sig socialt 

inkluderande på arbetsplatsen. Själva arbetets utformning för respondenternas utförande 

bygger på och kräver socialt samspel, då man arbetar långa arbetspass och mycket 

tillsammans. När det kommer till att predicera arbetsmotivation visade det sig att för 

respondenterna i denna studie, så utgjorde de inre behoven av autonomi och 

samhörighet en viktig, men det förklarade dock inte en jättestor del av den inre 

arbetsmotivationen. De inre behoven utgjorde inte en tillräckligt stor del av förklarad 

varians av den inre motivationen bland respondenterna i denna studie, vilket indikerar 

att de motiveras av andra faktorer som denna studie inte mätt.      

 

 Ett överraskande resultat var att hur respondenterna trodde att omvärlden uppfattade 

deras arbete inom handikappomsorgen förklarade 15 % av variansen i inre motivation. 

En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att om respondenterna upplevde att 

omvärlden hade en positiv syn på deras arbete så ökar den inre arbetsmotivationen, 

eftersom de upplevde att omvärlden uppfattade att de utför ett betydelsefullt arbete. 

 

 Det fanns bland majoriteten av respondenterna en önskan, som överensstämmer med 

det forskningsresultat som Rynes m.fl. (2005) funnit, att människor vill ha betalt på 

basis av sin prestation. Det fanns dock bland respondenterna många som påtalade risken 

för bristande objektivitet och orättvisa i samband med individuell lönesättning, något 

som Gagné m.fl. (2008)  påtalar i sin modell för lönesättning, att individens prestation 

ska kunna identifieras, vilket är svårt när man arbetar med kvalitativa värden, som inom 

vårdyrken. Deltagarna i studien påtalar även att det finns en påtaglig risk för bristande 

objektivitet och godtycklighet och att det med detta system finns risker för orättvisa.   

Det tåls hur som helst att tänka på, trots majoritetens positiva inställning i fråga om 

individuell lönesättning, om det är det är optimalt för det forum det används i. Bland de 

flesta som kryssat i ingen åsikt, så återfanns mestadels argument som var negativa, 

vilket skulle kunna betyda att majoriteten egentligen var negativt inställd till individuell 

lönesättning. Bland de deltagarna i studien som uppgav sig vara negativa till individuell 

lönesättning återfanns de längsta och mest uttömmande svaren och de svarade i högre 

utsträckning på de öppna frågorna kring ämnet. Detta kan tolkas som att det finns ett 

uppdämt behov av att uttrycka sig hos denna grupp, som kanske inte är lika bra på att 

uttrycka sig verbalt och därför känner att de kanske inte kommer till sin fulla rätt i 

samband med lönesamtal. Det kan vara en tanke för enhetscheferna att ha med sig in i 

lönesamtal och dylikt. Om det nu är så att ”Tysta kråkor inte får någon mat” så skulle 

man kanske kunna låta ex. lönesamtalet bestå av en muntliga och en skriftlig del, vilket 

också skulle kunna användas vid andraviktiga beslut på t ex. arbetsplatsträffar, så att 
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man undviker att bilda sig en uppfattning om arbetsgruppens åsikt som kanske är 

felaktigt framförd ”å gruppens vägnar” av självutnämnda representanter.    

 

 

 

 

 

 


