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Syfte:  Att utifrån Self-Determination Theory finna de motiv 

 som ger högst upphov till motivation på Sandvik 

 Tooling och utröna om medarbetarna främst drivs av 

 inre- eller yttre drivkrafter. 

Metod:  Studien har en kvantitativ ansats där empirin utgörs av 

 24 frågor från SDT-teorins Aspiration index som är 

 indelade i sex grupper jämnt fördelade på inre- och yttre 

 drivkrafter. Enkäten har utformats i Google forms och 

 distribuerats digitalt i organisationen genom e-post via 

 en kontaktperson på Sandvik Tooling. Respondenternas 

 svar redovisas fråga för fråga i empirikapitlet och har 

 bearbetats med en faktoranalys och jämförts med SDT-

 teorin.  

Resultat & slutsats:   Resultaten vi erhöll var i linje med SDT-teorin och 

 huruvida människor motiveras olika av inre och yttre 

 motivationsfaktorer. Respondenterna värdesatte 

 Meningsfulla relationer, Personlig utveckling och 

 Samhällsförbättring högre än alla yttre 

 motivationsfaktorer. Resultatet är glädjande då de inre 

 motivationsfaktorerna borgar för ett större välmående 

 och bättre presterande medarbetare. Faktoranalysens 

 resultat reducerade samtliga frågor till fem 

 komponenter. Sammanslagningen av frågorna verifierar 

 teorin och dess uppdelning av inre- och yttre 

 motivation.  

  



Förslag till  Det finns incitament för vidare forskning på området. 

fortsatt forskning:  Studien har en kvantitativ ansats och det vore intressant 

 att följa upp studien med kvalitativa intervjuer för att få 

 djupare kunskaper om varför respondenterna anser som 

 de gör. Vi anser även att fler studier skulle behövas 
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operativt verktyg för att ständigt förbättra sin 

arbetsmiljö och därmed prestationer på arbetsplatsen. 
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Aim: From the basis of Self-Determination Theory find those 

 motives that are the sources of the greatest motivation at 

 Sandvik Tooling and determine if the employees are 

 mostly driven by intrinsic- or extrinsic motivation. 
  
Method:  The study has a quantitative approach where the 

 empirical part consists of 24 questions from the SDT-

 theory’s Aspirations index that is divided into six groups 

 evenly distributed on intrinsic- and extrinsic 

 motivations. The questionnaire has been developed in 

 Google forms and distributed digitally to the 

 organisation by e-mail through a contact person at 

 Sandvik Tooling. The respondents’ answers are 

 accounted for question by question in the empirical 

 chapter and have been processed with a factor 

 analysis and compared with the SDT-theory. 

 
Result & Conclusions:  The results we received are in line with SDT-theory and 

 whether people are motivated differently by intrinsic- 

 Personal growth and Community contributions higher 

 than all of the extrinsic motivational factors. The result 

 is positive because the motivational factors are 

 contributing to a greater well-being and better 

 performing employees. 

 
 

 

 

 



Suggestions for  There is incitement for future research in the area. 

future research: The study has a quantitative approach and it would be 

  interesting to complement the study with qualitative 

  interviews to receive deeper knowledge regarding why 

  the respondents feel the way they do. Further on we  

  believe that more studies are needed to secure the  

  reliability of the answers. 

 

 

Contribution of  Motivation is often spoken of as a single factor. This 

thesis: study divides motivation to analyse its composition. The 

 essay contributes to a greater knowledge for Sandvik 

 Tooling about what motivates and are being valued by 

 its employees, a knowledge they can use as an 

 operational tool to continuously enhance their working 

 environment and hence their working performance. 
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 1 

Detta kapitel avser att presentera syftet med examensarbetet. Det ämnar ge en 

introduktion till studien med bakgrund, frågeställningar, syfte, samt att belysa valda 

avgränsningar. Kapitlet skall ge en insikt i studiens ändamål. 

1.1 Bakgrund 

”Empirical research and organismic theories suggest that lower well-being is 

associated with having extrinsic goals focused on rewards and praise relatively 

central to one’s personality in comparison to intrinsic goals congruent with inherent 

growth tendencies.”
1
 

Precis som citatet anger finns det en stark koppling mellan inre motivationsfaktorer 

och välmående. I dagens samhälle är produkter relativt enkla att kopiera. Motiverade 

och kompetenta medarbetare är betydligt svårare att kopiera och kan generera starka 

strategiska konkurrensfördelar för en organisation.  

Begreppet motivation används flitigt inom organisationsteorin. En sökning på 

sökmotorn Google på ordet motivation resulterar i ungefär 111 000 000 träffar.
2
 Det 

är allmänt vedertaget att motiverade och välmående medarbetare presterar bättre. Hur 

kan ett företag erhålla motiverade medarbetare? Kunskap inom motivationsteorin är 

en del i det. I vår magisteruppsats har vi valt att fokusera på uppdelningen av 

motivation i inre- och yttre motivationsfaktorer. Ett exempel på en inre 

motivationsfaktor är personlig utveckling medan rikedom är en yttre 

motivationsfaktor.  

I vår magisteruppsats har vi valt att undersöka hur denna uppdelning mellan inre och 

yttre motivationsfaktorer ser ut på Sandvik AB. Anledningen till att vi valde Sandvik 

är att det är en stor och spännande organisation och intressant för en sådan här studie. 

Till vår hjälp använder vi oss av Self-Determination Theory (SDT), en gren inom 

motivationsteorin.  

University of Rochester ligger väl i framkant inom detta område och på deras hemsida 

beskriver de teorin på följande vis: ”The interplay between the extrinsic forces acting 

on persons and the intrinsic motives and needs inherent in human nature is the 

                                                 
1
 (Kasser & Ryan, 1996) s.280 

2
 (Google) 
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territory of Self-Determination Theory”
3
. På hemsidan är det även möjligt att finna 

välutvecklande och beprövade enkätundersökningar. En av dessa är Aspiration Index 

som ämnar förklara och mäta fördelningen mellan inre- och yttre motivationsfaktorer. 

Vi är övertygade om att kunskap inom detta område för en arbetsgivare eller 

organisation är ett nödvändigt verktyg för att kunna bibehålla motiverade och 

välmående medarbetare som dessutom presterar bättre. Utöver detta skapas i 

processen en konkurrensfördel som blir svår för konkurrenter att kopiera. Eftersom 

det finns en tydlig koppling mellan motivation och välmående hos de anställda är det 

av största vikt att identifiera vad som motiverar de anställda.  Denna vetskap kan i sin 

tur svara på frågan om tyngdpunkten i företagets incitamentsprogram skall vara 

relaterad till inre eller yttre motivationsfaktorer. Genom att besitta vetskapen kring 

dessa frågeställningar kan ett företag applicera detta på sina medarbetare. De positiva 

följdeffekterna av detta möjliggör ett applicerande av en incitamentsstrategi som 

företaget vet fungerar på sina medarbetare med ett gott resultat. Förhoppningsvis skall 

detta leda till nöjdare och mer motiverade medarbetare vilket i sin tur borgar för ett 

mer konkurrenskraftigt och mer välmående företag, både ur ett ekonomiskt och 

mentalt perspektiv 

1.2 Frågeställning/Problemformulering 

Utifrån Self-Determination Theory vill vi finna de motiv som ger högst upphov till 

motivation på Sandvik Tooling. 

- Motiveras Sandvik Tooling anställda främst av inre- eller yttre drivkrafter? 

- Vi ämnar undersöka detta genom en enkät vid namn Aspiration index.  

                                                 
3
 (Rochester) 
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1.3 Syfte 

Det primära syftet med denna studie är att undersöka vilka motivationsfaktorer som 

Sandviks medarbetare värderar högst. Studien ämnar undersöka hur högt 

medarbetarna värderar olika inre respektive yttre motivationsfaktorer. Genom att 

undersöka detta är tanken att få en förståelse för vad som rent konkret motiverar dem 

och därmed förhoppningsvis höjer deras arbetsprestation. Denna vetskap kan 

sedermera användas som ett operativt verktyg för att främja välbefinnandet och öka 

prestationsviljan hos de anställda. 

1.4 Avgränsningar 

För att få en tillfredställande hög svarsfrekvens har vi valt att sålla ut de 

frågeställningar ur Aspiration Index som vi ansåg vara de mest relevanta. Detta har 

gjorts i samråd med vår handledare Jonas Kågström och vi har fokuserat på de frågor 

som vi ansåg vara de mest lämpade för vår frågeställning och syftet. Av praktiska skäl 

har vi valt att begränsa vår undersökning till affärsområdet Sandvik Tooling där 

Sandvik Coromant, världsledande tillverkare av verktyg i hårdmetall, keramik, 

diamant för skärande bearbetning med mera ingår.
4
  

 
Figur 1. Sandvik Organisationsschema (Sandvik, 2011) 

  

                                                 
4
 (Sandvik AB, 2011) 
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2. Metod 

Syftet med kapitlet är att ge läsaren en inblick i hur studien har utförts. I denna 

sektion kommer forskningsansatsen och kunskapsinriktningen att beskrivas. Såväl 

metodkritik som källkritik kommer att behandlas. 

2.1 Val av studie 

Förarbetet till magisteruppsatsen inleddes i januari 2011. Vi visste från början att vi 

ville skriva inom området organisation och motivationslära. Tack vare ett uppslag om 

Self-Determination Theory (SDT) från vår handledare fann vi vår inriktning och vi 

tyckte instinktivt att det verkade intressant. Vi båda tilltalas av synsättet bakom SDT 

och dess syn på människan. Vi inledde med att analysera vilka företag som vi hade 

kontakter samt skulle passa i en sådan studie.  

Vi kom fram till att Sandvik AB, med tanke på dess storlek och struktur på 

organisationen, skulle vara perfekta. Vi kontaktade dem och de visade ett intresse för 

denna typ av undersökning. Vi inledde ett samarbete med kontaktpersonen på 

Sandvik. Den hjälp vi efterfrågade från Sandvik var att distribuera ut enkäten via 

Google forms. 

Vi har begränsat oss till affärsområdet Sandvik Tooling där Sandvik Coromant ingår. 

Avdelningen vi undersökte låg i Sandviken. Anledningen till det är att resultaten skall 

kunna vara överskådliga, samt att det är lämpligt i och med att det ligger i regionen. 
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2.2 Metod och datainsamling 

Vår studie på Sandvik AB är kvantitativ, i form av en digital enkätundersökning. I de 

flesta SDT-studier är det vanligast att använda sig av en kvantitativ ansats. För att 

våra resultat ska kunna vara så jämförbara som möjligt valde vi att göra likadant. En 

kvantitativ undersökning är att föredra när en helhetsbild ska undersökas. I vårt fall 

hade det inte varit möjligt att göra en kvalitativ undersökning då den hade blivit 

alldeles för omfattande. Dessutom är en kvantitativ ansats att föredra när målet är att 

undersöka många respondenters åsikter. Ejvegård argumenterar för att en kvalitativ 

ansats lämpar sig bäst när det rör sig om en utfrågning av experter och hävdar att en 

kvantitativ ansats är att föredra när undersökningen gäller attityder, smak och åsikter.
5
 

En elektronisk enkät är inte endast en översättning från pappersform till elektronisk 

form utan den medför många fördelar som den traditionella postenkäten saknar, 

exempelvis granskningsvillkor och felsignaler. En elektronisk enkät kan även göras 

mer komplex utan att det medför att respondentens arbetsbörda ökar väsentligt.
6
 En 

annan fördel är möjligheten för respondenten att förbli anonym och kunna svara på 

enkäten när det passar honom eller henne.
7
 Vi lyckas även undvika intervjuareffekten, 

att den som utför intervjun påverkar respondenterna. Det är annars ganska lätt att 

medvetet eller omedvetet ställa frågor på ett sådant sätt för att få de svar som 

eftersöks. 

Givetvis inser vi att det finns begränsningar i användandet av en enkät. Till skillnad 

från en intervju är det inte möjligt att garantera svarssituationen, som Eriksson & 

Wiedersheim-Paul kallar det. Med det menas att när enkäten är utskickad är det ej 

möjligt att garantera att rätt person fyller i undersökningen.
8
 Dock anser vi att i största 

möjliga mån har vi lyckats undvika detta genom att enkäten skickats ut till en 

personlig e-postadress. Eriksson & Wiedersheim-Paul nämner även att i en 

enkätundersökning tar ofta insamlingen lång tid och det är vanligt med låg 

svarsfrekvens.
9
 Vi tror att det finns vissa faktorer som gjort att vi lyckats undvika 

detta. Dels utformade vi enkäten så att den skulle gå fort att fylla i och dels  gick vi 

                                                 
5
 (Ejvegård, 2003) s.54 

6
 (Statistiska centralbyrån, 2001) s.22 

7
 (Statistiska centralbyrån, 2001) s.21 

8
 (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) s.86 

9
 (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) s.86 



 6 

via en kontaktperson på Sandvik, vilket vi tror är helt avgörande för den höga 

svarsfrekvensen. 

I utformandet av enkäten har vi valt att utgå från en redan beprövad enkät vid namn 

Apsiration Index, som tidigare använts för att mäta inre- och yttre drivkrafter inom 

forskningsområdet SDT. Exempelvis har Kasser & Ryan använts sig av indexet i sin 

forskning
10

. Enkäten beskrivs närmare i nästa sektion. Den färdigställda enkäten är i 

digital form, vilken vi skickade vidare till vår kontaktperson Stefan Magnusson som 

är Human Resource Advisor (HRA) på Sandvik Tooling. Han har sedan distribuerat 

ut enkäten via mail i Sandviks organisation. Den största fördelen vi erhållit genom att 

utföra enkäten i digital form via Google forms är att svaren kommer in i real-tid och 

att undersökningen sammanställer sig själv. Detta har vi sett som en nödvändighet då 

undersökningen är så pass omfattande. Vi har sparat mycket tid genom att använda 

oss av detta verktyg. 

Undersökningen grundar sig på primärdata från enkäten. Vi kommer att använda oss 

av teorin för att kunna jämföra dessa i analysen. Indirekt har vi även använt oss av 

sekundärdata då vi i teoriavsnittet hänvisat till tidigare undersökningar bland annat i 

kopplingen mellan välbefinnande och SDT. Dock vilar den absolut största delen av 

empirin på primärdata. 

2.2.1 Aspiration Index 

Aspiration Index utvecklades i syfte att mäta människors aspirationer i livet, så 

kallade livsmål. Syftet med verktyget är att kunna mäta fördelningen och styrkan 

mellan inre- och yttre drivkrafter.  Ursprungligen innehåller Aspiration Index sju 

kategorier och fem specifika frågor på varje kategori. Dessa sju kategorier är 

fördelade på inre drivkrafter och yttre drivkrafter. Till inre drivkrafter tillhör 

meningsfulla relationer, personlig utveckling samt samhällsförbättring. Rikedom, 

berömmelse och image sorteras in under yttre drivkrafter. Den sistnämnda kategorin, 

hälsa, sorteras inte in under någon av rubrikerna. Respondenterna ombeds att 

rangordna på en skala 1-7 (1)hur viktigt motivet är, (2) hur realistiskt motivet är att 

uppnå, (3) samt i vilken grad de redan uppnått motivet.
11

 

                                                 
10

 (Kasser & Ryan, Further Examining The American Dream: Differential Correlates of Intrinsic and 

Extrinsic Goals, 1996) 
11

 (Rochester U. o., University of Rochester) 
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Vi har dock valt att modifiera enkäten en aning. För det första valde vi att exkludera 

den sjunde kategorin, hälsa. Anledningen till det är att vi inte ansåg att den var 

relevant med tanke på vårt syfte. Dessutom är det den enda kategori som inte 

uttryckligen hänför sig till varken inre- eller yttre drivkrafter och det är vanligt 

förekommande inom forskningen att endast använda sex kategorier och vanligtvis 

brukar just hälsa väljas bort
12

.  Med andra ord har vi tagit vägledning av tidigare 

forskning och gjort samma val. 

Utöver den beskrivna modifieringen har vi också valt att exkludera frågorna (2) och 

(3) som hänför sig till hur realistiskt motivet är, samt till vilken grad motivet redan 

uppnåtts. Vi valde bort dessa frågor på grund av att de är irrelevanta med tanke på 

vårt syfte. Slutligen har vi valt att ta bort ”dubbla frågor”, frågor som liknar varandra 

alltför mycket och ämnar ge samma svar. Sammanfattningsvis lyckades vi att 

reducera frågorna till respondenterna på Sandvik från 105 frågor till 24. Vi anser att 

reduceringen medför att svarsfrekvensen höjs betydligt och vi anser inte att vi mister 

relevans.  

2.3 Urval 

Sandvik AB är indelat i tre affärsområden och vi har gjort vår undersökning på 

Sandvik Tooling. Under detta affärsområde ligger även Sandvik Coromant. Studien är 

således avgränsad till ett visst verksamhetsområde inom Sandvik. Enkäten har alltså 

endast varit tillgänglig för anställda inom verksamhetsområdet Sandvik Tooling.  

Till detta skall tilläggas att de anställdas bakgrund och anställningstid inom företaget 

varierar. Vi har heller inte gjort något urval baserat på kön, ålder eller andra nischar.  

Eftersom antalet anställda inom Sandvik Tooling är begränsat anser vi att det inte är 

motiverat att begränsa undersökningen ytterligare. Detta är även en effekt av att vi vill 

skapa en helhetsbild av vad det är som motiverar de anställda inom hela Sandvik 

Tooling. När studien genomfördes tillfrågades 749 personer och 353 respondenter 

svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 47 %.  Den höga svarsfrekvensen finner 

vi tillfredställande hög för denna typ av undersökning.  
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2.4 Kunskapsteoretisk inriktning 

I huvudsak finns det två stycken stora kunskapsteoretiska inriktningar, nämligen 

hermeneutik och positivism. Ordet hermeneutik kan översättas till ”tolkningskonst” 

enligt Eriksson & Weidersheim-Paul. Inom denna inriktning är målet inte endast att 

beskriva och förklara utan det som eftersöks är en helhetsbild och insikt.
13

 Grunden 

inom hermeneutiken är att förstå en annan persons handlingar. Det finns något som 

kallas hermeneutisk spiral, vilket innebär att förförståelse ger en dialog som leder till 

tolkning och slutar i en ny förståelse. Spiralen fortsätter genom att den nya förståelsen 

leder till ny dialog och tolkning och så vidare.
14

 Nackdelen med denna ansats är att 

hermeneutiken förutsätter att det är möjligt att erhålla en fullständig förståelse av 

helheten genom att sammanfoga det som finns i människans medvetande. Dock är det 

möjligt att människan har mekanismer och samband som människan inte är medveten 

om. I så fall är resultatet att den hermeneutiska ansatsen inte räcker till.
15

  

Positivismen har en annan inriktning än hermeneutiken. Positivismens grund ligger i 

det rationella som präglat vetenskapen sedan 1700-talet. Teorin bygger på experiment 

och kvantitativ mätning och logiska resonemang. Ansatsen bygger strikt på logik och 

fakta som ett resultat av mätning. Positivismen beskriver och förklarar. Dock får den 

kritik för att den belyser ett åskådarperspektiv och endast beskriver situationen just nu 

och därmed endast tjänar det bestående.
16

 

Vi hävdar att denna studie har en blandning av hermeneutik och positivism. Vi vill 

skapa oss en helhetsbild och insikt hur motivationen ser ut på Sandvik Tooling, vilket 

gör att den kvalificerar in under en hermeneutisk ansats. En annan faktor som stödjer 

detta är att människans motivation inte endast bygger på faktaomdömen utan 

värdeomdömen. Samtidigt använder vi oss av en kvantitativ studie och våra resultat 

framkommer bland annat genom matematiska verktyg (faktoranalys) och mätningar. 

Detta angreppssätt är i sig mer likt positivismen. Av dessa anledningar hävdar vi att 

denna studie har inslag av de båda förhållningssätten. 

 

                                                 
13

 (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) s.221 
14

 (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) s.222 
15

 (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) s.223 
16

 (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) s.221 
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2.5 Forskningsansats 

I denna studie har vi utgått från ett väl beprövat frågeformulär vid namn Apsiration 

Index.  Med denna som bas har vi sållat ur frågor som vi anser vara mest relevanta. 

Dessa har i ett senare skede sammanställts till en enkät som har skickats ut till en 

begränsad population på Sandvik AB, Sandvik Tooling. Vi hade en logisk samt 

tankemässig slutledning i åtanke när studien konstruerades vilket gör att vårt 

tillvägagångssätt kvalar in som ett deduktivt synsätt.
17

 Dock vill vi påstå att studien 

även har ett starkt inslag av abduktion i och med att förståelsen gradvis växer fram 

genom teori och empiri. 

 

Figur 2. Induktiv och deduktiv ansats (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s. 220) 

Tidigare nämndes att vår studie kvalade in under ett deduktivt synsätt.  Med detta 

menas att vi har format en hypotes utifrån en teori, i vårt fall SDT-teorin. Därefter har 

vi applicerat dessa påståenden på verkligheten, i vårt fall Sandvik Tooling. Slutligen 

kommer vi genom en logisk slutledningsprocess komma fram till ett resultat.
18

  

Den induktiva ansatsen däremot utgår från verkligheten genom mätning eller 

tolkning. Därefter generaliseras observationerna för att passa mot rådande teorier.  

                                                 
17

 (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) s.200 
18

 (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) s.220 
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 På grund av detta tillvägagångssätt erhålls en omvänd ordningsföljd jämfört med det 

deduktiva synsättet.
19

 

2.6 Generaliserbarhet 

Det är viktigt att påpeka att vår studie endast är ett fotografi av företaget under en viss 

tidsaspekt. Med det menar vi att resultaten vi finner gäller under dessa omständigheter 

just nu, vilket kan förändras i framtiden. Vi vill även påpeka att studien inte gjorts på 

hela koncernen Sandvik AB utan endast på ett av tre affärsområden. Resultaten kan 

inte generaliseras att gälla hela koncernen. Lundahl & Skärvad argumenterar också 

för att resultat från fallstudier inte kan generaliseras och gälla för en hel population
20

. 

Dock kan det finnas anledning att tro att resultaten skulle bli liknande på de andra två 

affärsområdena med tanke på inverkande faktorer till exempel företagskultur och att 

SDT-teorin är så pass grundläggande och relaterar till människan i allmänhet och ej 

under specifika omständigheter. Detta är dock ren spekulation från vår sida. 

2.7 Reliabilitet 

En definition på reliabilitet är frånvaron av slumpmässiga mätfel.  Om reliabiliteten är 

hög skall utfallet inte påverkas av vem eller under vilka omständigheter 

undersökningen görs.
21

 

Vidare bör det belysas att reliabilitet är ett stort problem i tolkande utredningar. Även 

om mätningen sker med klocka, måttband eller vägning kan resultaten vara felaktiga 

om instrumenten är felande. På grund av detta bör sifferuppgifter ifrågasättas i termer 

av reliabilitet. Är de tillämpade instrumenten felaktiga blir även resultaten felande och 

kan därför tendera vara mer exakta än vad de egentligen är.
22

 

Reliabiliteten i vår studie påverkas dels av att vi har valt ut frågor som vi har ansett 

vara de mest relevanta för vår studie ur aspirations index. Vidare påverkas 

reliabiliteten i vår studie av att vi dessutom har översatt frågor skrivna på engelska till 

svenska vilket också kan generera tolkningsmisstag. En annan tänkbar variabel som 

kan variera om undersökningen skulle göras en gång till är människors prioriteringar. 

Dessa förändras över tid och därmed även vad som motiverar människor. Det som 

                                                 
19

 (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) s.220 
20

 (Lundahl & Skärvad, 1999) s.195 
21

 (Lundahl & Skärvad, 1999) s.152 
22

 (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) s.40 
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däremot talar för en hög reliabilitet är det faktum att alla frågor syftar till inre eller 

yttre motivationsfaktorer. Det vill säga respondenten har svarat flera gånger med 

koppling till samma frågeställning. Detta besvarar om han eller hon värdesätter inre 

eller yttre motivationsfaktorer högst. Att indirekt fråga samma sak fast med olika 

formuleringar benämns som kontrollfrågor och stärker reliabiliteten.
23

  

2.8 Källkritik 

Det primära syftet med källkritik är att bestämma om källan faktiskt mäter det den 

utger sig för att mäta. Är så fallet anses källan vara valid. Vidare är det viktigt att 

undersöka om källan är väsentlig för den faktiska undersökningen. Är detta fallet är 

källan relevant. Slutligen är det essentiellt att källan är fri från systematiska 

felvariationer. Är detta fallet är källan reliabel. Genom att analysera källan ur dessa 

tre perspektiv kan källorna klassificeras och bedömas för att skapa en teoretisk 

plattform där källorna borgar för hög kvalitet.
24

 

Under den teoretiska insamlingsprocessen fann vi artiklar som vi bedömde inte höll 

måttet för våra krav på källkritik. De har endast använts för vår egen helhetsförståelse 

inom området. De artiklar vi har valt att inkludera i studien är ofta citerade vilket 

borgar för trovärdiga källor.  Detta gäller speciellt de artiklar där själva SDT-teorin 

behandlas och då i synnerhet vår huvudartikel, Self-determination theory and the 

facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. Denna har 

citerats över 3900 gånger vilket påvisar en stor teoretisk trovärdighet. De övriga 

artiklarna vi har använt är även de publicerade i respekterade tidskrifter och journaler. 

Sammanfattningsvis anser vi att våra kritiska val av artiklar ger en större validitet och 

reliabilitet till studien.  

2.9 Metodkritik 

Metoden vi använt oss av medför inte endast fördelar utan det finns givetvis även 

andra nackdelar. I en kvantitativ undersökning i form av en digital enkät finns det risk 

att respondenten missuppfattar frågan och det finns ingen på plats att utveckla och 

förklara frågan för respondenten. I och med att enkäten gjorts i digital form och att 

respondenten fyller i den själv kan han eller hon påverkas av de senare frågorna när 
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 (Ejvegård, 2003) s.72 
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 (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) s.150 
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svaren ges. Det finns heller ingen möjlighet till följdfrågor. I och för sig anser vi inte 

detta nödvändigt i denna typ av studie då instinktiva svar är viktigt. 

Det är även svårt att veta vem som fyller i enkäten. Är det rätt respondent? Det kan vi 

inte garantera. Dock kan vi realistiskt anta att det är rätt personer i och med att 

enkäten har mailats ut till respondenternas e-mejl på arbetsplatsen, vilken ingen annan 

bör ha tillgång till.  

Sammanfattningsvis vill vi dock ändå försvara vårt metodval trots att den har sina 

svagheter, och vi anser att fördelarna med metodvalet gravt överväger nackdelarna. 

2.10 Validitet 

Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att 

det ska mäta
25

.  Med hänsyn tagen till frågeställningarnas djupa teoretiska förankring 

inom SDT- teori och kopplingen till aspirations index finns anledning att tro att 

validiteten är hög.  Till detta bör tilläggas att de vetenskapliga artiklarna är ofta 

citerade, i synnerhet de som behandlar SDT-teorin i detalj. Detta tyder på att 

artiklarna är erkända och tillförlitliga. En annan betryggande detalj är att aspirations 

index, det vill säga frågeställningarna vi har använt oss av i vår undersökning har 

använts av författarna bakom SDT-teorin. Detta tyder på att undersökningsformen är 

relevant och väl erkänd av forskare inom området.  

  

                                                 
25

 (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) s.38 
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2.11 Faktoranalys 

Vi har valt oss att använda oss av det statistiska verktyget pasw statistics 18, mer känt 

som SPSS för att analysera våra empiriska data. Med hjälp av SPSS är det möjligt att 

reducera våra frågor till betydligt färre faktorer. Med hjälp av faktoranalysen kan vi 

utröna hur sambanden mellan faktorerna ser ut och hur stor del av resultatet som kan 

förklaras av teorin, samt hur empiri och teori överensstämmer.  

Vi genomförde körningen av våra 24 frågor och 353 respondenter och erhöll ett 

Kaiser-Mayer-Olkin på 0,861. Detta är en beskrivning av vad värdet beskriver: 

”KMO and Bartlett’s test of sphericity produces the Kaiser-Mayer-Olkin measure of 

sampling adequacy and Bartlett’s test. The value of KMO should be greater than 0,5 

if the sample is adequate.”
26

 För att förklara med andra ord så är KMO ett värde för 

att mäta om det statistiska underlaget håller måttet. För att resultatet ska kunna 

analyseras och tolkas, samt att riktiga slutsatser ska kunna dras så bör detta värde vara 

över 0,5. I vår körning i SPSS fick vi ett KMO på 0,861, vilket är ett starkt resultat. 

Det högsta möjliga resultatet i ett KMO-test är 1, men detta är ett orealistiskt resultat. 

 

Figur 3. KMO (SPSS) 

Ett annat relevant mått i genomförandet av en faktoranalys är Total Variance 

Explained. Detta visar det lämpligaste antalet faktorer samt hur stor del av resultatet 

som förklaras av modellen. När vi genomförde körningen, valde vi att SPSS skulle 

reducera och finna det lämpliga antalet faktorer. Valet görs genom att sätta 

Eigenvalue till 1. SPSS fann då att fem faktorer är det lämpligaste antalet faktorer. De 

fem faktorerna förklarar tillsammans ungefär 60% av resultatet. Det svåraste är att 

hitta en kombination av ett hanterligt antal faktorer, men samtidigt en tillräckligt hög 

kumulativ procent som förklarar tillräcklig del av resultatet. Det anser vi dock att vi 

lyckats med. 
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Den intressantaste parametern i faktoranalysen är dock Rotated Component Matrix, 

vilket kan liknas vid själva resultatet. SPSS sammanställer all data i en matris där vi 

finner antalet komponenter på ena axeln, vilket var fem i vårt fall enligt resultatet i 

Total variance explained. På den andra axeln är frågorna. Komponenterna är 

rangordnade i matrisen där den starkaste bidragande komponenten till resultatet står 

längst till vänster och benämns som komponent 1. I varje cell finns ett värde mellan -1 

till 1. Siffran visar hur mycket den specifika frågan korrelerar med den faktorn. Det 

finns även negativa korrelationer i matrisen vilket visar ett negativt samband. Att 

vissa celler är tomma beror på att vi valda att exkludera värden lägre än 0,2 då vi 

anser att dessa korrelationer är för svaga för att kunna dra några slutsatser. I 

analyskapitlet kommer vi att analysera resultatet av faktoranalysen. Vi har inkluderat 

material från faktoranalysen som bilagor. 

2.12 Klusteranalys 

Som en krydda till faktoranalysen har vi även valt att inkludera en klusteranalys. ”En 

explorativ metod för att gruppera observationer i kluster (grupper) så att enheter 

inom ett kluster är lika varandra enheterna i ett kluster ska skilja sig från enheterna i 

de andra klustren.”
27

Klusteranalysen analyserar med andra ord ej data utan fokuserar 

istället på respondenterna. Med hjälp av klusteranalysen är det möjligt att dela in dem 

i olika segment för att överblicka olika grupper (kluster) av medarbetare på 

arbetsplatsen. Från början valde vi att använda oss av fem kluster. Dock visade det sig 

vara för många då en av dessa fem grupper utgjordes av endast nio personer, vilket vi 

anser var för få med tanke på antalet respondenter i studien (356). Vi anser att en 

klusteranalys med fyra grupper är lämpligast att använda sig av.  

 

  

                                                 
27

 (Math.Lth) 

Figur 4 Number of cases in each cluster 
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3. Teori 

Syftet med det teoretiska ramverket är att skapa struktur i studien och ingående 

förklara de olika teorier som använts. Detta kapitel ämnar ge läsaren de nödvändiga 

verktygen för att kunna angripa de kommande kapitlen. 

3.1 Orientering 

“Wake up, will ya, pal? If you're not inside, you're outside, okay? And I'm not talking 

a $400,000 a year working Wall Street stiff flying first class and being comfortable, 

I'm talking about liquid. Rich enough to have your own jet. Rich enough not to waste 

time. Fifty, a hundred million dollars, buddy. A player, or nothing”
28

 

Detta citat är hämtat ur Oliver Stones klassiker Wall Street från 1987. Trots att det 

snart har gått 25 år sedan filmen hade premiär  belyser den fortfarande dagsaktuella 

motivationsfaktorer, nämligen drivkrafterna bakom att bli något här i livet, tjäna stora 

pengar och göra sig ett namn. I filmen möter vi en kapitaltörstig Gordon Gecko 

(Michael Douglas), vars primära målsättning i livet är att tjäna stora pengar och vara 

en storspelare. Gecko har inga problem att gå över lik för att uppnå detta och utrycker 

sin filosofi som att man bör vara “a player, or nothing”.   

Drivkraften bakom att tjäna stora pengar finns än idag kvar hos många människor i 

arbetslivet. Även om det i många fall inte är lika extremt som i fallet Gordon Gecko 

så är pengar något som än idag motiverar många. När diskussioner av dessa 

dimensioner brukar äga rum betraktas ofta jakten på materiella ting som tom och 

ytlig. Samtidigt brukar det hävdas att jakten på materiell rikedom hindrar en individ 

från att investera i sin familj och vänner, självaktualisering och att bidraga till 

samhället.
29

 Skulle en anställd däremot bli av med halva sin lön så är det inte helt 

orealistiskt att anta att denne inte skulle känna sig lika motiverad att stiga upp på 

morgonen och gå till jobbet.  Resonemang likt dessa indikerar ett samband mellan 

motivation och pengar.  

 

                                                 
28

 (Wikiquote) 
29

 (Kasser & Ryan, A Dark Side of The American Dream: Correlates of Financial Success as a Central 

Life Aspiration, 1993) s.410 
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Det intressanta är dock vetskapen om hur och till vilken grad de egentligen hör ihop. 

Rogers
30

 och Maslow
31

 beskriver hur människans välmående är kopplat till 

självaktualisering och möjligheten att fritt få utrycka sin inre potential. Kopplar man 

samman ovan nämnda teorier tenderar det indikera att jakten på pengar kan få en 

människa att tappa fokus på sin självaktualisering och därmed generera en oro i 

stället.
32

 

Parallellt med detta hävdar Deci och Ryan
33

 att jakten på yttre belöningar som 

exempelvis pengar och berömmelse inte automatiskt bör ses som något positiv eller 

negativt. Dock hävdar de att en överdriven fokus på yttre belöningar kan distrahera 

människor från deras inre begär. På grund av detta förhållningssätt skapas därmed en 

situation där jakten på yttre belöningar hämnar jakten på inre belöningar. Individen 

tenderar således prioritera bort sina inre drivkrafter till förmån för de yttre. Det 

intressanta i sammanhanget är hur sunt detta verkligen är. Det vill säga 

frågeställningen om det är bättre att fokusera på att motivera och stimulera en individ 

genom inre drivkrafter i stället. För att undersöka detta kommer teoriavsnittet i denna 

studie belysa huruvida människors inre och yttre motivation hänger ihop med 

välmående. Genom att skapa en förståelse för detta underlättas förhoppningsvis 

arbetet med att skapa incitamentsprogram som syftar till att öka både motivationen 

och välmående hos de anställda.  

  

                                                 
30

 (Rogers, 1963) i (Kasser & Ryan, A Dark Side of The American Dream: Correlates of Financial 

Success as a Central Life Aspiration, 1993) s.410 
31

 (Maslow, 1954) i (Kasser & Ryan, A Dark Side of The American Dream: Correlates of Financial 

Success as a Central Life Aspiration, 1993) s.410 
32

 (Kasser & Ryan, 1993) s.410 
33

 (Deci & Ryan, 1985) i (Kasser & Ryan, A Dark Side of The American Dream: Correlates of 

Financial Success as a Central Life Aspiration, 1993) s.410 
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3.2 Inre drivkrafter (intrinsic) vs. yttre drivkrafter (extrinsic) 

Inom motivationsteori och SDT är det viktigt att förstå uppdelningen mellan inre- och 

yttre drivkrafter. I detta avsnitt kommer vi ge en förklaring till innebörden av de olika 

begreppen och hur de skiljer sig åt. 

3.2.1 Inre drivkrafter 

Teorin om inre drivkrafter lades fram som ett alternativ till den klassiska drive theory. 

Teorin grundades av Thorndike 1911 och i praktiken reducerades människans 

drivkraft till belöning och bestraffning. Om ett beteende ledde till belöning så stärktes 

det beteendet samtidigt som ett beteende som gav upphov till bestraffning eller något 

ej önskvärt ledde till en minskning av det beteendet. I en annan vetenskaplig artikel 

observerade Hull fyra olika typer av drivkrafter, drives. Dessa var: hunger, törst, sex, 

undvikande av smärta.
34

 

Det finns flera definitioner på inre drivkrafter. En definition som vi anser speglar 

teorin bra är följande: ”Intrinsically motivated behaviours do not depend on 

reinforcements – that is, they do not require operationally separable consequences – 

because the doing of an interesting activity is itself intrinsically rewarding”
35

 Ryan 

and Deci ger även en till definition som lyder: “Intrinsic motivation, which refers to 

doing an activity simply for the enjoyment of the activity itself, rather than its 

instrumental value.”
36

 

Teorin antar att människan är aktiv av naturen. Dock kräver det att en känsla av 

behovstillfredsställelse och graden av denna känsla avgör aktiviteten där 

självständighet och kompetens är viktiga faktorer.
37

 Motiv som drivs av inre 

drivkrafter karakteriseras av att de är valda av egen fri vilja på grund av ett eget 

intresse för sakens skull och inte av någon annan anledning. Inre drivkrafter 

upptäcktes först av White, där han observerade spontana beteenden där det inte fanns 

någon form av belöning eller bestraffning. Anledningen till beteendena var snarare för 

sakens egen skull. Beteendet var inte ett medel till ett annat mål utan var slutmålet 

                                                 
34

 (Thorndike, 1911) i (Reiss, 2004) s.180 
35

 (Deci & Ryan, The "What" and "Why" of Goal Persuits: Human Needs and the Self-Determination 

of Behaviour, 2000) s.233 
36

 (Ryan & Deci, Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions, 2000) 

s.60 
37

 (Ryan & Deci, Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social 

Development, and Well-Being, 2000) s.233 
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och belöning nog. De inre drivkrafterna kan variera från person till person. Vissa 

författare har definierat inre drivkrafter som den tillfredsställelse en person erhåller av 

att utföra beteendet.
38

 

Nyfikenhet är ett klassiskt exempel på en inre drivkraft. Människor är inte nyfikna för 

att uppfylla ett annat motiv utan det är med andra ord inget medel till ett annat 

slutmål. Det sker ingen form av belöning av att vara nyfiken förutom motivet självt. 

Olika studier har visat på att inre drivkrafter kan relateras till en bättre inlärning, ett 

större välbefinnande, samt bättre prestation
39

. Detta är något vi kommer behandla 

grundligare i senare avsnitt. 

3.2.2 Yttre drivkrafter 

I föregående avsnitt beskrev vi att inre drivkrafter är viktiga, samt att det finns en 

koppling mellan inre drivkrafter och välbefinnande. Dock är det så att de flesta motiv 

hos människan inte bara är baserade på inre drivkrafter, vi motiveras till stor del av 

yttre drivkrafter. Ryan och Deci hävdar att detta sker speciellt efter barndomen då 

människan påförs sociala krav, roller och ansvar för uppgifter som ej är drivna av inre 

motiv. Vidare hävdar de att i skolan försvagas de inre motiven för varje år.
40

 

Ryan och Deci har även definierat yttre drivkrafter på följande vis: ”Extrinsic 

motivation is a construct that pertains whenever an activity is done in order to attain 

some separable outcome.”
41

   

Ett exempel kan klargöra vad yttre motivation är. En student som studerar för att bli 

mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden är motiverade av yttre drivkrafter
42

. Syftet 

med studierna är således inte för självändamålet utan för att åtnjuta ett annat syfte. För 

att belysa skillnaden mellan inre- och ytre motivation ser vi på samma exempel igen 

med en annan viktig förutsättning. Om syftet med studierna inte är att gynna karriären 

utan endast för självändamålet och det ger tillfredställelse för studenten, då är det 

                                                 
38

 (Ryan & Deci, Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions, 2000) 

s.56 
39
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s.60 
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istället inre motivation. Med andra ord är syftet bakom motivet avgörande om det 

hänför sig till inre- eller yttre motivation. 

3.3 Self-Determination Theory 

Motivation är ett alltid lika aktuellt samtalsämne som intresserar och innefattar de 

flesta människor. Gåtan bakom hur motivation skapas och hur olika människor 

motiveras är av största dignitet både i termer av ekonomi och välbefinnande. En 

motiverad medarbetare presterar bättre och överallt i världen kämpar olika typer av 

chefer och företagsledningar för att skapa en hög nivå av motivation hos sina 

anställda. Motivation finns givetvis inte bara i företagsvärlden utan även i privat 

sektor. Föräldrar, lärare och tränare är alla exempel på människor som arbetar aktiv 

med motivation. Ansträngningarna hos dessa individer är nödvändiga för att 

mobilisera energi och lösa vardagens problem och arbetsuppgifter.
43

   

Self-Determination Theory, som vanligtvis förkortas SDT, är en motivationsteori som 

utvecklats av Edward L. Deci och Richard M. Ryan på University of Rochester. Inom 

SDT är det relevant att skilja på inre och yttre motivationsfaktorer. Känslan av 

personlig utveckling, självförverkligande och nyfikenhet är exempel på inre 

motivationsfaktorer. Yttre motivationsfaktorer däremot kan te sig i former av pengar, 

tillgångar och berömmelse. Symbiosen mellan dessa yttre krafter och människans inre 

drivkrafter utgör den teoretiska basen inom SDT. Vidare syftar SDT till att utreda hur 

människans inre behov av att växa och utvecklas hör ihop med självmotivering och 

personlighetsintegration.
44

  

SDT-teorin belyser tre behov hos människan som är essentiella för främjandet av de 

positiva inre processerna hos människan. Dessa definieras som behovet av kompetens 

(Harter, 1978; White, 1963), släktskap (Baumeister & Leary, 1995; Reis, 1994), och 

självständighet (deCharms, 1968) Dessa behov är starkt kopplade till individens 

personliga välbefinnande och utveckling.
45

 På grund av detta är det av stor vikt att 

jobba aktivt med att främja dessa behov inom organisationer och därigenom stimulera 

välbefinnandet hos organisationens medarbetare. Oavsett om det handlar om en 
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45

 (Ryan & Deci, Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social 

Development, and Well-Being, 2000) s. 68 
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företagsledare, coach eller lärare så har alla stor nytta av att veta vad som motiverar. 

Genom att bemästra denna konst ges det en möjlighet att växa tack vare ett korrekt val 

av motivationsfaktorer. En kompetent doktor ställer diagnosen och medicinerar rätt 

för att nå optimal effekt. På samma sätt kan olika motivationsfaktorer implementeras 

och ”medicineras” på en grupp människor för att nå optimal motivation. 

Genom att implementera SDT- teorin inom organisationer öppnar det således dörrar 

att öka motivation och välmående hos de anställda. Detta är givetvis en seger i sig. 

Dock skall hänsyn även tas till att motivation producerar, det vill säga, en motiverad 

människa presterar bättre. På grund av detta är motivationsskapande åtgärder av 

största intresse hos alla individer som försöker mobilisera andra att agera. Bieffekten 

av detta är därför att SDT bör ses som ett ekonomiskt incitament för att lägga ner litet 

tid på att identifiera vad som motiverar människor. På detta sätt kan både välmående 

och produktivitet stimuleras inom olika typer av organisationer.
46

 

3.3.1. SDT och välbefinnande 

För att kunna förstå hur välbefinnande hör ihop med SDT inleder vi med att definiera 

välbefinnande. Det är möjligt att göra flera olika uppdelningar men vi har valt, liksom 

Ryan and Deci, att dela upp begreppet i två olika delar, nämligen hedonic och 

eudaimonic. Det första ser allt välbefinnande som lycka eller som ett positivt humör 

eller sinnesstämning och vi tror att det är så som de flesta skulle definiera 

välbefinnande. Dock ämnar SDT förklara den andra definitionen, som definierar 

välbefinnande i termer av en fullt fungerande människa.
47

 Det är med andra ord inte 

välbefinnande i termer av lycka utan mer välmående. Det är viktigt att förstå 

skillnaden mellan dessa definitioner för att förstå syftet med SDT. 

SDT hävdar att det finns tre grundläggande behov för välmående och välbefinnande. 

Dessa behov är självständighet, kompetens och släktskap och enligt författarna är 

dessa näringsämnen för välbefinnande och de visar att tillfredsställande av dessa tre 

behov leder till välbefinnande. Exempelvis nämner de att tillfredsställande av behovet 

släktskap leder till vitalitet och självförverkligande och motverkar oro, nervositet, och 
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Development, and Well-Being, 2000) s.68 
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depression.
48

 Författarna tar även upp ett annat exempel och nämner att frånvaro av 

competence i arbetet eller livet i stort säkerligen skulle uppvisa symptom där 

personen i fråga ej skulle anta utmaningar och snabbt bli uttråkad och nedstämd.
49

 

Det är möjligt att ifrågasätta författarnas val av endast tre stycken behov i SDT-

modellen och att det skulle räcka med att tillfredsställa dessa för att uppleva 

välbefinnande. Författarna försvarar sitt val genom att hävda att det är nödvändigt att 

använda ett litet antal behov för att förklara ett stort antal fenomen. Det finns tidigare 

teorier inom behovsteorin som fallerade för att de blev för många och ej hanterbara. 

Dock är Ryan och Deci noga med att påpeka att det inte är något magiskt med siffran 

tre när det kommer till psykologiska behov, snarare att det är extremt viktigt att ett 

nytt behov förklarar något nytt fenomen och att det verkligen tillför något. 

Exempelvis ämnar behovet släktskap att förklara vänskap och kärlek, dialoger, 

gruppdeltagande, och sociala aktiviteter.
50

 

Vi kommer att förklara behoven självständighet, kompetens och släktskap och deras 

relation till SDT mer ingående i nästa avsnitt. 
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 22 

3.3.1 Självstyre (autonomous) och SDT 

Längst till höger i modellen ”a taxanomy of human motivation” finner vi inre 

motivation och där återfinns självständighet. Modellen indikerar således att en 

människa som är självständig har en god chans att undvika den demotivation som 

återfinns längt till vänster i modellen.
51

 Modellen illustreras i 3.3.4. Sammanfattande 

SDT-modell. 

 

Möjligheten att kunna arbeta självständigt stimulerar den inre motivationen eftersom 

den genererar en inre tillfredställelse hos individen.  Denna effekt är av stor betydelse 

eftersom SDT indikerar att självständighet är förknippat med högre stresstålighet och 

förmågan att hantera krävande händelser. På grund av detta förhållningssätt generar 

således ett självständigt arbetssätt flera positiva bieffekter och bör därför vårdas ömt 

för att främja välbefinnandet. Det ska dessutom tilläggas att självständigt orienterade 

individer tenderar att söka efter nya livserfarenheter och ställa livsmål vilket i sin tur 

leder till mindre stress.
52

 

 

Tidigare motivationsforskning på arbetsplatsen har visat att självständigt orienterade 

(autonoma) människor har en annan relation till sin arbetsplats. De upplever en 

njutning och värdesätter sitt arbete istället för att bara arbeta för att erhålla yttre 

belöningar som exempelvis pengar.  Bieffekten av detta är att de upplever en större 

känsla av utmaning i termer av stressrelaterade faktorer vilket leder till att situationen 

inte blir lika påfrestande. Slutprodukten av ett självständigt/autonomt arbetssätt blir 

därför att medarbetaren blir mer produktiv och effektiv i sitt arbete.
53
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3.3.2. Kompetens (competence) och SDT 

En av de tidigare studierna inom motivationsteori med anknytning till SDT är ett verk 

av White 1959.
54

 Denna studie visar att människan behöver motivation från andra 

motivatorer än de homeostatiska. Dessa är endast relaterade till någon form av 

underskott i kroppen och genererar därför exempelvis motivation att dricka när 

kroppen behöver vätska. Med hänsyn tagen till de homeostatiska behovens 

livsessentiella funktioner bör de absolut inte bagatelliseras. Dock menar White att det 

måste finnas andra sätt att motivera människan när kroppen inte har något underskott 

och därmed saknar homeostatisk motivation. Tesen han beskriver är att människan 

har en primär benägenhet för kompetens och att denna är en energikälla där kraft och 

motivation kan hämtas oavsett om underskott råder eller ej.
55

  

 

I takt med ett mer och mer kognitivt synsätt har fler och fler motivationsforskare varit 

ovilliga att acceptera de mänskliga behoven som en viktig beståndsdel. I stället har 

många valt att helt fokusera på målrelaterade effekter. Här har SDT-teorin ett helt 

annorlunda synsätt. Den tar hänsyn till ett målrelaterat beteende men belyser även 

signifikansen med psykisk utveckling och välmående. Deci & Ryan hävdar att detta 

inte kan uppnås utan stimulans kopplad till mer psykologiska mänskliga behov. 

Tidigare nämndes självständighet och nummer två i ordningen av dessa är det 

mänskliga behovet av kompetens. Båda dessa anses essentiella för att förklara 

termerna vad och varför i människans jakt för att nå sina mål.
56

 

Vidare hävdar Deci och Ryan att kompetens är det mest fundamentala psykologiska 

behovet när det gäller att ge en människa energi att aktivera sig. Parallellt med detta 

anses kompetens vara signifikant för att människan skall känna sig tillfredsställd och 

kunna uppnå långsiktigt psykologiskt välmående.
57
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3.3.3. Släktskap (relatedness) och SDT 

Deci och Ryan hävdar att släktskap är den tredje och sista grundläggande behovet för 

att främja individens välmående, motivation och prestanda.
58

 Inom SDT- teorin 

definieras släktskap som ett mänskligt begär att känna en samhörighet och en 

gemenskap med andra människor. På det djupare planet handlar släktskap även om att 

älska och bry sig samt att bli älskad och att människor bryr sig om en. Även om det är 

debatterat huruvida släktskap är ett fundamentalt behov eller ej så antyder flera teorier 

ett mänskligt begär av släktskap. Trots att forskningen är oense om huruvida släktskap 

är ett behov eller ej råder ändå en generell övertygelse att släktskap är ett mänskligt 

begär i viss utsträckning.
59

  

 

Ur ett evolutionsmässigt perspektiv har släktskap spelat en stor roll. I och med 

inträdet i jägar- och samlareran ställdes plötsligt helt andra krav på individens 

förmåga att samarbeta och leva tillsammans.  Att ta hänsyn till gruppens bästa och 

värna om varandra blev plötsligt en viktig ingrediens i vardagen. Det gick inte längre 

att bara ta hänsyn till sina egna behov då man plötsligt var del av något större. Genom 

dessa grupperingar möjliggjorde en sammanhållen grupp helt nya fördelar för den 

enskilde individen. Plötsligt kände denne en tillhörighet och erbjöds ett socialt 

skyddsnät. Förutom de rent emotionella fördelarna möjliggjorde grupptillhörigheten 

en helt ny värld av kunskapsdelande mellan enskilda individer.   Med dessa 

resonemang i beaktande är det tydligt att släktskap har haft stor betydelse i termer av 

evolution, grupptillhörighet och överlevnad.
60

 En annan intressant aspekt i det hela är 

det faktum att släktskap ibland kan konkurrera med självständighet. Människan har 

starka behov av släktskap och känna att den tillhör en grupp. Samtidigt finns ett starkt 

behov att utrycka en självständighet och få utlopp för sin person. Under mindre goda 

förhållanden finns det risk att det blir en mindre strid mellan dessa två begär.  För att 

uppnå maximal motivation är det därför essentiellt att båda dessa behov ges plats att 

existera och verka i harmoni med varandra.
61
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3.3.4. Sammanfattande SDT-modell 

 

Figur 5. A taxonomy of human motivation 

(Ryan & Deci, Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions, 2000, s. 60) 

Begreppen inre- och yttre motivation är kända sen tidigare. Det SDT tillför är att den 

belyser och visar på fyra olika grader av yttre motivation. Modellen är uppdelad i tre 

stycken huvudgrupper: Amotivation, Extrinsic Motivation och Intrinsic Motivation. 

Utöver denna uppdelning belyser även denna modell fyra subkategorier till yttre 

motivation: External regulation, Introjection, Identification, och Integration.
62

 

Modellen är uppdelad från demotivation till den starkaste formen av motivation, inre 

motivation, i en skala från vänster till höger. På den vertikala axeln finns det två 

ytterligare begrepp förutom regulatory styles där demotivation, yttre motivation och 

inre motivation ingår. Dessa begrepp är associated processes och perceived locus of 

causality. Den förstnämnda belyser de viktigaste processerna, förklarar beteendena, 

och hur dessa yttrar sig inom varje ”regulatory style” (kategorin längst upp till vänster 

i modellen). Det sistnämnda begreppet, percieved locus of causality graderar 

centreringen av motivet, var det kommer härstammar ifrån. 
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Längst till vänster finner vi demotivation. Den beskriver författarna på följande vis: 

”… is the state of lacking an intention to act.”
63

 Vidare hävdar de att anledningen till 

detta tillstånd är att motivet ej värderas, ej finner sig kompetent nog, eller tror att 

resultatet av att utföra motivet kommer att ha ett tillfredsställande resultat. Tidigare 

forskning har gjort uppdelningen mellan demotivation och motivation, men nu står 

det klart att det finns fler uppdelningar på skalan där emellan, vilket modellen visar.
64

 

Den starkaste formen av yttre motivation benämns som external regulation. Denna 

form är den minst autonoma versionen av yttre motivation. Ryan och Deci hävdar att 

denna kategori kategoriseras av att motiv utförs för att tillfredsställa yttre krav eller 

för att tillhandahålla en yttre belagd belöning och undvika bestraffning. Denna form 

av motivation upplevs ofta som kontrollerande och främmande. External regulation 

anses vara helt extern.
65

 

Nästa steg på skalan är introjection. Motivet är fortfarande kontrollerande då 

anledningen och grunden till motivet är press att undvika dåligt samvete och oro, samt 

att förbättra sitt självförtroende. Med andra ord representerar introjection enligt Ryan 

och Deci ”…regulation by contingent self-esteam”
66

 Ett exempel på detta är ego 

involvement där en person genomför en handling enbart för förbättra, eller alternativt 

bibehålla, sitt självförtroende och självaktning. Författarna hävdar att trots att 

aktiviteten, eller motivet, är internt så är det fortfarande en del av jaget och därför 

anses det vara externt.
67
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Det tredje steget i modellen inom ramen för yttre motivation är identification. I detta 

steg har han eller hon identifierat vikten av ett visst motiv för att uppnå ett mål i livet. 

Ryan och Deci tar exemplet med en pojke som memorerar alfabetet på grund av att 

det är relevant för att kunna lära sig skriva, ett motiv som han värderar högt. Han har i 

och med det identifierat nyttan och värdet, samt accepterat regleringen av detta 

motiv.
68

 

Det sista, och det mest autonoma, formen av yttre motivation är integrated regulation. 

Denna form liknar till stor del inre motivation men ska inte förväxlas. Ryan & Deci 

säger följande om likheten med inre motivation: ”Integrated forms of motivation 

share many qualities with intrinsic motivation, being both autonomous and 

unconflicted”
69

. Skillnaden är dock att beteendet fortfarande utförs på grund av ett 

instrumentellt värde och görs för ett separat resultat, som de kallar det, och ej för 

värdet i beteendet. Det är det som gör integrated regulation till yttre och ej inre 

motivation.
70

 

Inre motivation är den sista kategorin i modellen och har behandlats tidigare i 

studien.
71
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3.4 Steven Reiss – The Theory of 16 Basic Desires 

 

Figur 6. The Theory of 16 Basic Desires (Reiss, 2004, s. 187) 

Även Steven Reiss, författaren till The theory of 16 basic desires, delar upp 

motivation i två kategorier, så kallade  ends och means. Dessa två kategorier är 

väldigt lika inre och yttre motivation. Han är dock långt ifrån först med denna 

uppdelning då redan Aristoteles 330 f.kr. observerade denna fördelning av motivation. 

End goals kan liknas vid inre motivation av den anledningen att motiven företas av 

den anledningen att de är tillfredsställande i sig. Den andra kategorin, means, kan 

liknas vid yttre motivation då de har ett instrumentellt värde. De företas inte för att de 

är tillfredsställande i sig.
72

 

När The theory of 16 basic desires utvecklades var det från början över 500 inre motiv 

för att sedan kunna reduceras till 328. Sedan lät Reiss & Hoovercamp respondenter 
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rangordna dessa motiv och det har även utförts en faktoranalys och slutligen kunde 

motiven reduceras till 16.
73

  

Modellen I sig är ganska enkel och rak. Längst till vänster är motivets namn och 

direkt till höger ges en kort förklaring på beteendet hos människan. Det spännande 

med modellen är att den även tar hänsyn till djurens beteende, enligt hypotes 2
74

.  

Sist, och längst till höger i modellen, förklaras den inre tillfredsställelsen. Styrkan i 

denna modell enligt oss är att den ger en djup förståelse samtidigt som den är enkel att 

tyda. 

Reiss är noga med att påpeka att människor har olika preferenser och med det menar 

han att alla människor inte uppsöker samma grad av motivation. Vissa känner sig 

tillfredsställda med en låg grad av power medan andra kräver mer för att bli 

tillfredsställda. Reiss tar ett exempel om motivet social contact där två personer, Jake 

och Henry, har olika preferenser och Henry är tillfreds med en lägre grad av social 

kontakt än Jake. När de båda når sin preferensnivå kommer de att vara temporärt 

tillfredsställda.  Upplever de en högre nivå av social kontakt än vad som önskas 

kommer de vilja vara ensamma samtidigt som de kommer att uppsöka mer social 

kontakt om de känner att behovet inte är tillfredsställt.
75

 

Vi anser att denna teori angränsar till SDT då det finns många likheter i 

angreppssättet. Teorin inleder med uppdelningen av motiv i ends och means, vilket 

liknades vid inre- och yttre drivkrafter. Reiss kom fram till 16 motiv och det kan 

diskuteras varför SDT nöjer sig med endast tre. Som vi ser det kan många av Reiss 

motiv placeras in STDs tre kategorier. Exempelvis anser vi att social contact, 

romance och family kan placeras in i rubriken släktskap inom SDT. Utöver detta 

anser vi att power och independence kan placeras in i självständighet. 

Sammanfattningsvis  överensstämmer SDT och The theory of 16 basic desires väl 

överens och i vår mening stöttar de två teorierna varandra snarare än konkurrerar.   
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4. Empiri 

Kapitlet svarar för den empiriska delen av studien, som genomförts i form av en 

enkätundersökning. Frågorna är teoretiskt grundade och väl utvalda från en 

beprövad enkät som används inom Self-Determination Theory. Resultaten kommer att 

redovisas i detta kapitel. 

4.1 Sandvik AB 

Den empiriska studien är genomförd på ett företag vi finner marknadsledande inom 

sina utvalda områden. Sandvik AB är en högteknologisk verkstadskoncern med starka 

rötter i den svenska industrin. Enligt dem själva beror deras framgång till stor del på 

unik kompetens kombinerat med en omfattande förståelse för kundernas processer. 

Deras affärsidé lyder som följer: 

“Sandviks affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra högteknologiska 

produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet och lönsamhet.”
76 

Inom Sandvik-koncernen har man skapat en affärsfilosofi där flera strategiska 

komponenter bildar framgångsspiralen illustrerad nedan. Strategin är att de olika 

delarna skall driva runt ett kretslopp som leder till framgång. 
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Figur 7. Framgångsspiralen (Sandvik AB, 2011) 

Vi anser att vår studie tillhör framgångsfaktorn Stark global företagskultur. Denna 

fokuserar på medarbetarna och deras del i framgångsspiralen är av största vikt, 

speciellt i ett företag med 48 000 anställda (2010). Sandvik definierar sin 

företagskultur som följer: 

“Sandvik har en stark företagskultur. Kvalificerade, erfarna medarbetare över hela 

världen arbetar nära tillsammans vilket lägger grunden för gemensamma värderingar 

och skapar goda förutsättningar att uppnå fastställda mål. Att vara Sandvik-anställd 

innebär att man är öppen för nya idéer och aktivt bidrar till förbättringar, 

förändringar och förnyelse.”
77

 

Det är tydligt att Sandviks ledning vill ha nytänkande och aktiva medarbetare vilka 

ständigt bidrar till förändring och förbättring. Vi har därför valt att vända på 

perspektiven och undersöka vad som motiverar de anställda inom Sandvik Tooling. 

Om motivation kan åstadkommas ökar chanserna att de anställda presterar bättre och 

mer i linje med Sandviks förväntningar. Lyckas motivation, välmående och prestanda 

kombineras genom detta gynnas således både Sandvik Toolings anställda och 

företaget i sig. 
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4.2 Resultat av undersökningen 

I denna sektion kommer vi att presentera de empiriska resultaten av vår studie. Vi har 

valt att redovisa resultaten i de sex tidigare nämnda kategorierna. Vi kommer att 

redogöra fråga för fråga under den kategori de hör hemma enligt Aspiration Index. I 

redovisningen av resultaten har vi inkluderat diagram och tabeller över de enskilda 

frågorna för att överblicken ska vara så tydlig och begriplig som möjligt. 

4.2.1 Personlig utveckling 

FRÅGA 2 

Att utvecklas och lära sig nya saker? 

 
Figur 8. Fråga 2 

Resultatet på denna fråga är tydligt. Medarbetarna på Sandvik har värderat denna inre 

drivkraft oerhört högt. Varje medarbetare har i snitt värderat motivet till 6,10 på 

skalan där 7 är högst. Tilläggas bör det att alla förutom 19 medarbetare som har 

deltagit i undersökningen graderat det till minst en 5:a på skalan, vilket är en stor 

andel. 278 av 353 (79%) har angivet att detta motiv värderas till minst en 6:a. Noteras 

bör även att inte någon satt lägsta graderingen på motivet. Resultatet på frågan stödjer 

SDT-teorin. 

 

 

 

 

 

  Fråga 2 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 0 0% 0 

2   2 1% 4 

3   4 1% 12 

4   13 4% 52 

5   56 16% 280 

6   140 40% 840 

7 Mycket 138 39% 966 

    
6,10 
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FRÅGA 8 

Att i slutet i mitt liv kunna se tillbaka på mitt liv som meningsfullt och fulländat? 

 
Figur 9. Fråga 8 

Det är tydligt att denna frågeställning är av stor vikt för respondenterna då 

medelvärdet ligger på 5,67 på en sjugradig skala. De absolut flesta (33 %) har 

graderat detta till 6 på den sjugradiga skalan. Med hänsyn tagen till dessa resultat är 

det tydligt att Sandvik Toolings medarbetare värderar inre motivation högt när det tar 

formen av denna frågeställning. Med anledning av detta resultat bekräftas SDT-teorin 

i den bemärkelsen att inre motivation är en stark drivkraft hos Sandvik Toolings 

medarbetare. Detta förstärks av det faktum att endast 14 medarbetare (4 %) värderade 

detta till lägre än 4 på den sjugradiga skalan. 

FRÅGA 13 

Att själv göra mina egna val i livet istället för att någon annan gör dem åt mig? 

 

Figur 10. Fråga 13 

 

  Fråga 8 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 3 1% 3 

2   0 0% 0 

3   11 3% 33 

4   47 13% 188 

5   74 21% 370 

6   117 33% 702 

7 Mycket 101 29% 707 

    
5,67 

  Fråga 13 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 1 0% 1 

2   0 0% 0 

3   1 0% 3 

4   9 3% 36 

5   52 15% 260 

6   157 44% 942 

7 Mycket 133 38% 931 

    
6,16 
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Denna fråga belyser motivet och behovet av att vara autonom, med andra ord 

självgående och självständig. Inom begreppet personlig utveckling har denna fråga 

blivit näst högst värderad med ett snitt på 6,16, vilket är oerhört starkt. 

Anmärkningsvärt är att endast två respondenter svarat 3 eller lägre. Så många som 

dryga 82% har gett ett svar motsvarande 6 eller 7. Detta indikerar att detta motiv är 

ytterst viktigt för medarbetarna, vilket är bra för Sandvik då det är sådana 

medarbetare de vill ha på sin arbetsplats. De har de indikerat själva när det pratar om 

aktiva och öppna medarbetare som arbetar för förnyelse och förbättringar. 

FRÅGA 16 

Att veta och acceptera vem jag egentligen är? 

 
Figur 11. Fråga 16 

Genomgående för denna kategori är att frågorna har fått höga resultat och denna fråga 

är inget undantag. Med ett snitt på 5,77 är det uppenbart att frågan värderas högt på 

arbetsplatsen. Dock har denna fråga en större spridning än den föregående frågan. 

Återigen vill vi belysa att det är ytterst få som har värderat frågan under 4 på skalan 

och hela 36 % respektive 32 % anser att motivet är mycket viktigt för dem. Denna 

fråga belyser medarbetarnas självkännedom. Frågan är inte helt lätt att besvara då den 

kräver självinsikt. 

 

 

 

 

  

  Fråga 16 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 1 0% 1 

2   5 1% 10 

3   7 2% 21 

4   49 14% 196 

5   51 14% 255 

6   127 36% 762 

7 Mycket 113 32% 791 

    
5,77 
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4.2.2 Meningsfulla relationer 

FRÅGA 4 

Att ha goda vänner som jag kan lita på? 

 
Figur 12. Fråga 4 

Det är ytterst tydligt att respondenterna värdesätter denna fråga högt. Hela 204 

personer (58 %) angav 7 av 7 på skalan och genomsnittet låg på 6,35. Endast 20 

personer (7 %) värderade vikten av goda vänner till lägre än 5 vilket talar för sig att 

detta är något som respondenterna värdesätter högt. Utfallet på denna fråga ligger helt 

i linje med SDT- teorin som betonar vikten av personliga relationer med nära och 

kära, med andra ord släktskap. 

FRÅGA 9 

Att dela mitt liv med någon jag älskar? 

 
Figur 13. Fråga 9 

 

 

 

  Fråga 4 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 0 0% 0 

2   2 1% 4 

3   3 1% 9 

4   16 5% 64 

5   33 9% 165 

6   95 27% 570 

7 Mycket 204 58% 1428 

    
6,35 

  Fråga 9 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 2 1% 2 

2   2 1% 4 

3   1 0% 3 

4   12 3% 48 

5   38 11% 190 

6   89 25% 534 

7 Mycket 209 59% 1463 

    
6,36 
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Utfallet av denna fråga påvisar att respondenterna värdesätter kärleken högt. Hela 209 

personer (59 %) svarade 7 av 7 möjliga på skalan och genomsnittet låg på 6,36. 

Endast 17 personer (5 %) värderade vikten av detta till lägre än 5. Det råder således 

ingen tveksamhet att respondenterna till stor del är ense om att kärleken och 

möjligheten att dela livet med någon man älskar är ytterst viktigt. Enligt SDT-teorin 

är detta beteende typiskt för människor som värderar inre motivation högt. 

FRÅGA 18 

Att känna att det finns människor som verkligen älskar mig, som jag också älskar? 

 
Figur 14. Fråga 18 

Det är tydligt att respondenterna värdesatte denna fråga högt. Genomsnittet låg på 

6,35 och hela 209 personer (59 %) värdesatte påståendet till 7 av 7 möjliga. Endast 21 

personer (6 %) värdesatte påståendet till lägre än 5 på den 7- gradiga skalan. Precis 

som i föregående fråga bekräftas därmed tesen att kärlek är något som respondenterna 

värdesätter högt.  

FRÅGA 22 

Att ha djupa bestående relationer? 

 
Figur 15. Fråga 22 

  Fråga 18 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 1 0% 1 

2   2 1% 4 

3   4 1% 12 

4   14 4% 56 

5   30 8% 150 

6   96 27% 576 

7 Mycket 206 58% 1442 

    
6,35 

  Fråga 22 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 1 0% 1 

2   5 1% 10 

3   6 2% 18 

4   24 7% 96 

5   62 18% 310 

6   121 34% 726 

7 Mycket 134 38% 938 

    
5,95 
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Även i denna frågeställning är det tydligt att respondenterna värdesätter detta högt. 

Dock är skillnaden att genomsnittet ligger på 5,95 och är således aningen lägre än de 

frågor som var mer direkt riktade mot kärlek. Även om den största andelen av 

respondenterna (38 %) svarade 7 av 7 möjliga var steget ner till näst största andelen, 

det vill säga. 6 av 7 möjliga endast 4 procentenheter. Respondenterna är således ense 

om att det är viktigt men det är inte lika tydligt som i föregående frågor som var mer 

direkt riktade mot kärlek. 

4.2.3 Samhällsförbättring 

FRÅGA 6 

Att arbeta för samhällsförbättring? 

 

 
Figur 16. Fråga 6 

Något som genomsyrar hela kategorin är att av de tre inre drivkrafterna  personlig 

utveckling, meningsfulla relationer och samhällsförbättring så är det den sistnämna 

som får lägst resultat. Det ska dock poängteras de olika frågorna ej får låga resultat, 

men lägre än de två övriga kategorierna. Vad detta beror på är svårt att svara på. En 

potentiell förklaring kan vara att samhällsförbättring ej direkt är kopplat till 

respondenten utan kanske se som något utomstående, samt att det kan vara svårt för 

respondenten att till fullo veta vad som menas med begreppet då det förmodligen 

betyder olika för olika personer. Denna fråga får ett snitt på 4,54, vilket ändå måste 

anses vara ett ganska starkt resultat. Det är svarsalternativen 4 och 5 som får högst 

resultat i frågan. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fråga 6 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 4 1% 4 

2   24 7% 48 

3   34 10% 102 

4   107 30% 428 

5   103 29% 515 

6   60 17% 360 

7 Mycket 21 6% 147 

    
4,54 
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FRÅGA 11 

Att bistå människor i behov av hjälp utan att kräva något i gengäld? 

 

 
Figur 17. Fråga 11 

Denna fråga får ett liknande resultat som föregående fråga där svarsalternativ 4 och 5 

får de högsta resultaten. Ännu en gång noterar vi att frågorna som grundar sig i de 

inre drivkrafterna får få låga resultat. Det är få medarbetare som ger dessa frågor 1-3. 

På denna fråga har knappt 27 % svarat 1-4, med andra ord svarar den övre delen av 

skalan för återstående 73 %. 

FRÅGA 19 

Att hjälpa andra förbättra sina liv? 

 

 
Figur 18. Fråga 19 

Det finns inte mycket att anmärka på utan frågan är väldigt lik de övriga frågorna. En 

förklaring till det är att frågorna inom samma kategori till stor del liknar varandra. 

Detta är dock ett tecken på styrka och hög reliabilitet.  

 

  

 

  Fråga 11 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 6 2% 6 

2   8 2% 16 

3   22 6% 66 

4   59 17% 236 

5   106 30% 530 

6   113 32% 678 

7 Mycket 39 11% 273 

    
5,11 

  Fråga 19 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 4 1% 4 

2   10 3% 20 

3   24 7% 72 

4   57 16% 228 

5   122 35% 610 

6   110 31% 660 

7 Mycket 26 7% 182 

    
5,03 
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FRÅGA 24 

Att hjälpa människor i nöd? 

 

 

Figur 19. Fråga 24 

Vad som är ”nöd” är något av en tolkningsfråga som är upp till varje individ att 

bedöma. Är det förenat med livsfara eller är det någon som är på väg snett i livet? Hur 

som helst har respondenterna gett ett relativt högt värde på denna fråga, vilket är i 

stort sett identiskt som i föregående fråga. Det vore intressant att veta huruvida 

medarbetarna verkligen värderar denna fråga så här eller om det moraliskt är svårt att 

svara något annat. Gemensamt för hela kategorin är att det är jämn fördelning och ej 

så extrema värden. 

4.2.4 Rikedom 

FRÅGA 1 

Att bli en mycket förmögen person? 

 

 
Figur 20. Fråga 1 

 

 

  Fråga 24 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 5 1% 5 

2   13 4% 26 

3   21 6% 63 

4   65 18% 260 

5   107 30% 535 

6   95 27% 570 

7 Mycket 47 13% 329 

    
5,07 

  Fråga 1 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 38 11% 38 

2   53 15% 106 

3   72 20% 216 

4   96 27% 384 

5   69 20% 345 

6   16 5% 96 

7 Mycket 9 3% 63 

    
3,54 
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Första frågan i enkäten behandlar yttre drivkrafter och belyser motivet att vara 

förmögen. Ordvalet förmögen indikerar rikedom och skiljer sig därmed från att vara 

ekonomisk framgångsrik, en fråga som kommer senare. Rikedom är den första av tre 

kategorier som behandlar yttre drivkrafter och det intressanta är att medelvärdet på 

frågorna i kategorin är väsentligt lägre än i de kategorier som behandlar inre 

drivkrafter. Just denna fråga får ett snitt på 3,54, vilket är strax under mitten av 

skalan. I och med att pengar ofta används i ett incitamentsystem så finns det 

anledning att se över det. Kanske finns det annat som medarbetarna värderar högre 

som är möjligt att erbjuda? 

Fråga 7 

Att ha dyra ägodelar? 

 
Figur 21. Fråga 7 

Att ha dyra ägodelar verkar inte vara av stor vikt för medarbetarna på Sandvik 

Tooling. Det är endast 4 % som har angett 6 eller 7 på frågan. Hela 27 % har angett 2. 

Totalt sett har frågan endast ett medelvärde på 3,03, vilket även är det lägsta 

medelvärdet i kategorin. Frågan särskiljer sig en aning från de tre övriga frågorna i 

kategorin då den inte syftar på monetära medel utan på ägodelar. Slutsatsen är att 

pengar verkar vara viktigare än dyra ägodelar. En potentiell förklaring är att pengar 

medför en viss frihet och möjligheter och det kan vara så att indirekt är det som 

eftersöks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fråga 7 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 50 14% 50 

2   97 27% 194 

3   77 22% 231 

4   71 20% 284 

5   42 12% 210 

6   12 3% 72 

7 Mycket 4 1% 28 

    
3,03 
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FRÅGA 12 
Att vara ekonomiskt framgångsrik? 

 

 
Figur 22. Fråga 12 

Att vara ekonomiskt framgångsrik är högst värderat inom denna kategori. Dock når 

fortfarande det inte upp till samma nivåer som de inre drivkrafterna. Vi ser en 

intressant jämförelse med denna fråga och frågan att bli en mycket förmögen person. 

Vid en första anblick verkar det som om frågorna syftar på samma motiv, men 

respondenterna har värderat dessa frågor olika då det skiljer stort mellan 

medelvärdena. Uppenbarligen så ”räcker” det för medarbetarna att vara ekonomiskt 

framgångsrika. De vill ha tillräckligt med pengar för att öppna upp möjligheter och ha 

frihet, sedan värderas andra inre motiv högre. Denna tes stöds av nästa fråga att ha 

tillräckligt med pengar för att köpa allt jag vill ha som också värderas högt.  

FRÅGA 20 

Att ha tillräckligt med pengar för att köpa allt jag vill ha?

 

Figur 23. Fråga 20 

 

 

  Fråga 12 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 7 2% 7 

2   24 7% 48 

3   34 10% 102 

4   82 23% 328 

5   124 35% 620 

6   67 19% 402 

7 Mycket 15 4% 105 

    
4,57 

  Fråga 20 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 6 2% 6 

2   39 11% 78 

3   57 16% 171 

4   74 21% 296 

5   98 28% 490 

6   58 16% 348 

7 Mycket 21 6% 147 

    
4,35 
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Fråga 20 är den sista frågan rörande rikedom i enkäten och enligt respondenterna är 

det en relativt betydande yttre drivkraft. Vi är dock lite förvånade över att frågan 

angående ägodelar inte värderats högre med tanke på svaren i denna fråga. Att ha 

tillräckligt med pengar för att köpa allt jag vill ha är i vår mening starkt kopplat till 

att ha dyra ägodelar. Det verkar som om ägodelarna i sig inte är så viktiga utan det är 

just möjligheten som värderas högt.  

4.2.5 Berömmelse 

Fråga 3 

Att mitt namn är välkänt bland många personer? 

 
Figur 24. Fråga 3 

Här är respondenterna inte särskilt eniga och uppvisar en stor spridning i deras svar. 

Genomsnittet ligger på 3,66 och är således ganska precis mitt på skalan. Till skillnad 

från frågorna som berörde inre motivation, och då främst kärlek, har endast 5 personer 

(1 %) graderat denna fråga till 7 av 7 möjliga. Vidare går det att utläsa att endast 29 

personer (8 %) har graderat denna fråga högre än 5. Sammanfattningsvis går det att 

utläsa att de flesta respondenter är relativt överens om att detta inte är särskilt viktigt. 

Berömmelse klassas som en yttre motivationsfaktor och resultatet är i linje med SDT-

teorin som bekräftar tesen att detta inte skall värdesättas så högt av respondenterna, 

med hänsyn till välmående.  

 

 

 

 

  Fråga 3 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 31 9% 31 

2   50 14% 100 

3   70 20% 210 

4   92 26% 368 

5   81 23% 405 

6   24 7% 144 

7 Mycket 5 1% 35 

    
3,66 
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Fråga 14 

Att vara berömd? 

 
Figur 25. Fråga 14 

Här visar sig en intressant skillnad. Föregående fråga undersökte vikten av att ens 

namn är välkänt, denna relaterar till vikten av att vara berömd. Det är tydligt att 

respondenterna värdesätter det sistnämnda påståendet lägre då genomsnittet ligger på 

2,41. Detta kan jämföras med föregående fråga där genomsnittet var 3,66. Majoriteten 

av respondenterna, d.v.s. 120 personer (34 %) svarade 1 på den 7- gradiga skalan. 

Därefter visar respondenterna en fallande viktning desto högre upp man kommer på 

skalan. Sammanfattningsvis kan det utläsas att respondenterna inte värdesätter att vara 

berömd särskilt högt, vilket ligger i linje med SDT-forskningen som klassar 

berömmelse som en yttre motivationsfaktor. 

Fråga 17 

Att mitt namn ofta förekommer i media? 

 
Figur 26. Fråga 17 

 

  Fråga 14 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 120 34% 120 

2   84 24% 168 

3   68 19% 204 

4   54 15% 216 

5   21 6% 105 

6   3 1% 18 

7 Mycket 3 1% 21 

    
2,41 

  Fråga 17 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 199 56% 199 

2   90 25% 180 

3   35 10% 105 

4   16 5% 64 

5   10 3% 50 

6   2 1% 12 

7 Mycket 1 0% 7 

    
1,75 
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Denna fråga uppvisar likheter med föregående fråga i termer av ett stadigt avtagande 

intresse desto längre upp man kommer på skalan. Skillnaden är att genomsnittet är 

lägre och ligger på 1,75 på den 7-gradiga skalan. Majoriteten av respondenterna, 199 

individer (56 %), tyckte att inte alls att det var viktigt. Det intressanta är att 

respondenterna hade ett betydligt högre genomsnitt (3,66) när frågeställningen var 

”att mitt namn är välkänt bland många personer” Respondenterna värdesätter således 

olika typer av berömmelse olika beroende på hur berömmelsen ter sig. Att synas och 

höras i media är inte lika viktigt som att vara välkänd bland många personer. 

Fråga 21 

Att bli beundrad av många olika människor? 

 
 Figur 27. Fråga 21 

Här stiger genomsnittet till 3,17 och respondenterna visar således ett större intresse 

för att bli beundrad av många människor jämfört med att figurera mycket i media. 

Endast 4 personer (1 %) angav vikten av detta till 7 på den 7-gradiga skalan. Utfallet 

är relativt jämnt fördelad på mitten av skalan med skillnaden att övervikten ligger i de 

lägre regionerna av skalan. Resultatet ligger i linje med SDT-teorin där berömmelse 

klassas till yttre motivation och därmed inte är av särskild stor betydelse för individer 

som motiveras av inre drivkrafter.  

 

 

  

  Fråga 21 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 47 13% 47 

2   87 25% 174 

3   73 21% 219 

4   72 20% 288 

5   57 16% 285 

6   13 4% 78 

7 Mycket 4 1% 28 

    
3,17 
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4.2.6 Image 

Fråga 5 

Att framgångsrikt dölja tecknen på åldrande? 

 
Figur 28. Fråga 5 

På denna frågeställning svarade respondenterna relativt lågt med ett genomsnitt på 

2,56. Endast 32 personer (9 %) tyckte att detta påstående placerade sig på 5 eller 

högre på skalan. Det år således tydligt att respondenterna inte prioriterar att kunna 

dölja sina ålderstecken särskilt högt. Detta beteende ligger i linje med rådande SDT-

teori där utseende klassas om en yttre motivationsfaktor.  

Fråga 10 

Att människor ofta kommenterar hur attraktiv jag är? 

 
Figur 29. Fråga 10 

 

 

 

  Fråga 5 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 92 26% 92 

2   107 30% 214 

3   65 18% 195 

4   57 16% 228 

5   22 6% 110 

6   7 2% 42 

7 Mycket 3 1% 21 

    
2,56 

  Fråga 10 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 64 18% 64 

2   109 31% 218 

3   79 22% 237 

4   55 16% 220 

5   36 10% 180 

6   5 1% 30 

7 Mycket 5 1% 35 

    
2,79 
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Denna frågeställning uppvisar ett liknade lågt genomsnitt på 2,79. Precis som i 

föregående fråga har de flesta respondenterna graderat vikten av detta till 2 på den 7- 

gradiga skalan. I stort sett har respondenterna svarat mycket lika på denna 

frågeställning jämfört med den förra då staplarna följer ett snarlikt mönster. Endast 10 

personer (2 %) angav vikten av detta till högre än 5 vilket styrker SDT- tesen att egen 

attraktivitet inte är av så stor vikt hos individen. 

Fråga 15 

Att följa med modetrender? 

 
Figur 30. Fråga 15 

Här uppvisade respondenterna ett lågt genomsnitt på 2,75. Det är en jämn fördelning 

mellan 1-3 på skalan där det endast finns en avvikelse på 1 procentenhet mellan 

stegen.  Endast 6 personer (1 %) värderade detta till 6 eller högre. Det råder således 

en enighet bland respondenterna att förmågan att kunna följa modetrender inte är av 

särskilt stor vikt. I enlighet med tidigare frågor bekräftar även denna frågeställning 

SDT-teorin där modetrender klassas som en yttre motivationsfaktor.  

 

  Fråga 15 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 81 23% 81 

2   85 24% 170 

3   82 23% 246 

4   58 16% 232 

5   41 12% 205 

6   5 1% 30 

7 Mycket 1 0% 7 

    
2,75 
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Fråga 23 

Att ha en image som tilltalar andra?

 

Figur 31. Fråga 23 

Här finner vi en intressant avvikelse då respondenterna genererade ett genomsnitt på 

3,58. Detta är således av lite större vikt för respondenterna än de tidigare 

frågeställningarna där berömmelse behandlas. Det är till exempel viktigare att ha en 

image som tilltalar andra istället för att ha ett utseende som tilltalar andra. Image är 

mer beteenderelaterat och det intressanta är att detta är viktigare än utseende för 

respondenterna. Återigen bekräftas SDT-teorin eftersom frågeställningen som låg 

närmast beteende genererade det högsta genomsnittet.  

  

  Fråga 23 Antal Andel Snitt 

1 Inte alls 40 11% 40 

2   54 15% 108 

3   66 19% 198 

4   92 26% 368 

5   69 20% 345 

6   21 6% 126 

7 Mycket 11 3% 77 

    
3,58 
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4.2.7. Sammanfattning av undersökningen 

Efter att ha sammanfattat resultaten bekräftas SDT-teorin i stor utsträckning. De 

faktorer som berör inre motivation har genomgående värderats högre av 

respondenterna än faktorerna anknutna till yttre motivation. Respondenterna 

värderade meningsfulla relationer högts av alla kategorier där genomsnittet uppgick 

till 6,25 på den 7-gradiga skalan. Detta kan jämföras med kategorin berömmelse där 

det lägsta genomsnittet erhölls med 2,74 på den 7-gradiga skalan.  

Genomsnittet för frågorna där inre motivationsfaktorer behandlas uppgick till 5,7 på 

den 7-gradiga skalan. Genomsnittet för de frågorna där yttre motivation behandlades 

uppgick däremot endast till 3,18 på den 7-gradiga skalan. Respondenterna har således 

värdesatt inre motivationsfaktorer drygt 79 % högre än de yttre motivationsfaktorerna. 

Resultaten talar således sitt tydliga språk och respondenterna har levererat en distinkt 

övervikt till fördel för de inre motivationsfaktorerna. 

En intressant aspekt går att utläsa ur skillnaderna mellan frågorna där 

samhällsförbättrande åtgärder och frågorna där rikedom behandlas. Den sistnämnda 

erhöll ett medelvärde på 3,87 och frågorna förknippade med samhällsförbättring 

erhöll ett medelvärde på 4,93. Här är skillnaden således endast 27 % vilket visar att 

respondenterna ändå värdesätter pengar relativt högt om det bara jämförs med 

kategorin samhällsförbättrande åtgärder.  

Vidare är det även intressant att utläsa att rikedom var den kategori som värdesattes 

högts av de yttre motivationsfaktorerna. Respondenterna värdesatte rikedom drygt 41 

% högre än berömmelse och drygt 32 % högre än image. Detta indikerar att rikedom 

ändå är ett relativt starkt incitament i segmentet med de yttre motivationsfaktorerna. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer de empiriska resultaten granskas med hjälp av den befintliga 

teorin. Syftet är att analysera de resultat som vi funnit samt att ge en potentiell 

förklaring till dessa. För att vidare tolka resultaten har vi använt oss av faktor-och 

klusteranalys. 

5.1 SDT som förklaringsmodell 

I detta avsnitt ämnar vi koppla resultaten till rådande SDT-teori. Det primära syftet är 

att läsaren skall erhålla en förståelse för hur SDT-teorin kan knytas an till resultaten i 

vår studie. 

5.1.1 Personlig utveckling 

Det är tydligt att respondenterna på Sandvik Tooling värdesätter 

motivationsfaktorerna kopplade till personlig utveckling högt.  Detta beteende ligger 

helt i linje med hur Ryan & Deci värdesätter behovet av kompetens och 

självbestämmande hos en människa. När det kommer till konsten att motivera en 

människa även när de homeostatiska behoven är uppfyllda så är personlig utveckling 

av stor dignitet. Detta bekräftas av White som belyser hur viktig det är med 

kompetens och personlig utveckling när de homeostatiska behoven är uppfyllda. En 

annan intressant aspekt i detta är att resultaten ligger i linje med en av Sandviks 

framgångsfaktorer, den starka globala företagskulturen.  

”Att vara Sandvik-anställd innebär att man är öppen för nya idéer och aktivt bidrar 

till förbättringar, förändringar och förnyelse” 

Respondenterna har således bekräftat och accepterat den rådande företagskulturen i 

termer av personlig utveckling. Detta är en ledstjärna i Sandviks filosofi och det är 

glädjande att se att denna har slagit igenom hos de anställda. 

Ett annan betryggande aspekt är det faktum att Ryan & Deci belyser att kompetens är 

signifikant för att en människa skall känna välmående och tillfredställelse. På grund 

av att Sandvik Toolings anställda värdesätter och prioriterar personlig utveckling och 

kompetens högt är vår förhoppning att de även känner sig tillfredsställda och 

välmående. Vi tror att om en individ prioriterar något högt ökar även sannolikheten 
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att man ger det energi och fokus vilket i detta fall skulle resultera i högre välmående 

och tillfredställelse.  

 

5.1.2 Meningsfulla relationer 

Frågorna förknippade med denna kategori värderades högst av Sandvik Toolings 

respondenter. Genomsnittet på 6,25 på den 7-gradiga skalan talar sitt tydliga språk 

och resultaten bekräftar SDT-teorin. Denna belyser begreppet släktskap och huruvida 

detta innefattar att älska och bry sig om andra vilket är precis vad frågorna inom 

denna kategori handlar om. Forskarnas åsikter huruvida detta är ett mänskligt behov 

eller ej går isär. Dock kan vi med detta starka resultat bekräfta tesen att släktskap är 

ett mänskligt begär i viss utsträckning. Vidare belyser Deci & Ryan huruvida 

släktskap är ett grundläggande behov för att främja individens välmående, motivation 

och prestanda. På grund av detta är det betryggande att respondenterna värdesätter 

meningsfulla relationer högt. 

När resultaten kopplas till Steven Reiss och ”The theory of 16 basic desires” finner vi 

en annan intressant aspekt. Reiss skriver om begrepper social contact och i detta fall 

om motivet ”desire for peer companionship”. Reiss kopplar dessutom detta till 

djurlivet och belyser känslan av ”safety in numbers for animals in wild”. Det finns 

således flera fördelar med att ha meningsfulla relationer och den inre känslan av detta 

beskriver Reiss som ”fun”. Detta vill vi koppla till verkligheten med en logisk 

tankegång och uttrycket ”ett skratt i goda vänners lag”. Det är ingen tillfällighet att vi 

trivs med goda vänner som får oss att skratta. Den humoristiska känslan stimulerar 

vår inre motivation och därför är det enkelt att hålla med Ryan, Deci och Reiss om att 

meningsfulla relationer är viktiga för att vi ska trivas och ha roligt. 

Henry beskriver dock i Reiss modell ett resultat av för mycket social kontakt i relation 

till vad som önskas. Då kommer individen att söka till sig ensamhet tills denne känner 

ett behov av social kontakt igen. Givet att respondenterna på Sandvik Tooling följer 

denna tes värdesätter de således meningsfulla relationer. Dock reglerar de 

exponeringen mot sina nära och kära beroende på vilket behov av social kontakt de 

har för tillfället. 
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5.1.3 Samhällsförbättring 

Frågeställningarna kopplade till samhällsförbättring värderades lägst i kategorin inre 

motivation. Genomsnittet på frågorna låg på 4,93 på den 7-gradiga skalan och det är 

tydligt att respondenterna inte värdesätter detta lika högt som exempelvis 

meningsfulla relationer där genomsnittet låg på 6,25. Vidare skall det betonas att 

samhällsförbättring fortfarande anses vara viktig bland respondenterna. Dock är det 

svårt att utläsa motiven bakom respondenternas svar. Det kan dels bero på ett genuint 

intresse av att hjälpa sina medmänniskor men det kan lika gärna bero på en strävan att 

dämpa ett dåligt samvete. Reiss belyser dock ”idealism” i sin modell “The theory of 

16 basic desires”. Där beskriver han detta som ”desire to improve society” vilket 

stämmer ytterst väl på våra frågor kopplade till samhällsförbättring. Reiss är tveksam 

till att beteendet finns i djurvärlden men anser att det mänskliga beteendet kan 

förklaras med strävan efter en inre känsla av medkänsla. Sammanfattningsvis kan vi 

således ponera att Reiss teori stämmer om vi förutsätter att Sandviks Toolings 

respondenter strävar efter medkänsla och inte lindring av ett dåligt samvete.  

5.1.4 Rikedom 

Rikedom var den kategori som värdesattes högst bland frågeställningarna kopplade 

till yttre motivation. Detta resultat tror vi till viss del är kopplat till drivkraften att 

tjäna pengar likt Gordon Gecko som nämndes i teorikapitlet. Det intressanta är dock 

att respondenterna har gjort skillnad på ekonomisk framgång och rikedom. Den 

senare anser vi innefattar ett större mått av pengar i linje med Geckos strävan efter de 

riktigt stora pengarna. Det intressanta är att respondenterna däremot värdesatte 

ekonomisk framgång högre än rikedom. Detta tror vi beror på ordens laddning och 

betydelse i vardagligt tal. Vår tes är att respondenterna värdesätter ekonomisk 

framgång högre eftersom den möjliggör ett bra liv där individen kan köpa den det 

behöver och leva det liv den önskar utan några större ekonomiska hinder. Rikedom å 

andra sidan anser vi vara kopplat till ordet rik vilket enligt vår mening handlar om att 

ha ännu mer pengar. Det extra ekonomiska utrymmet detta generar tror vi många 

endast anser vara nödvändigt för den som vill leva i extravagans. Vår tro är att många 

inte strävar efter detta utan värdesätter andra saker högre, men samtidigt inte vill 

behöva oroa sig för pengar till den dagliga driften. Tidigare nämnde vi att vi såg 

pengar som ett verktyg för att uppnå något annat. Om individen inte vill uppnå 

extravagans och lyx strävar den inte hellre efter att skaffa verktygen som krävs för 
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detta. Detta menar vi förklarar det högre genomsnittet för ekonomisk framgång i 

jämförelse med rikedom.  

5.1.5 Berömmelse 

Berömmelse var den kategori som värderades absolut lägst av respondenterna med ett 

genomsnitt på 2,74 på den sjugradiga skalan. Sätts detta i relation till genomsnittet för 

kategorin meningsfulla relationer på 6,25 tydliggörs en stor skillnad i respondenternas 

svar. Vi anser detta vara betryggande ur en aspekt, nämligen det faktum att Deci & 

Ryan nämner hur ett överdrivet fokus på yttre motivationsfaktorer likt berömmelse 

kan hämna strävan efter inre motivation. Eftersom den senare genererar en 

tillfredställelse och ett välmående hos individen anser vi det ytterst viktigt att 

prioritera denna. Vidare anser vi resultatet vara ganska väntat med tanke på vilka 

fördelar berömmelse genererar. Tidigare diskuterade vi att vi såg på pengar som ett 

verktyg och att individens “verktygslåda” anpassades efter behoven individen ämnade 

uppfylla. Det vill säga hur mycket pengar denne ville konsumera på sin livsstil. 

Anledningen till att berömmelse genererade ett sådant lågt intresse tror vi är kopplat 

till samma resonemang. Individen motiveras måhända av berömmelse för att denne 

vill kunna använda detta som ett verktyg i sitt liv. Kanske vill den vara igenkänd på 

stan, veta att många känner till ens namn och karriär eller liknande. Med detta 

resonemang är berömmelsen i sig endast ett verktyg. För enligt oss har den inget 

större självändamål, utan bara konsekvenser som vissa anser vara tillfredställande. 

Dock tror vi att det är relativt få som strävar efter dessa konsekvenser, vilket även 

undersökningen bekräftar. Av förekommen anledning finns därför ingen anledning att 

ha berömmelse i ”verktygslådan”. Vill individen inte ha det liv som berömmelse 

medför finns enligt oss inte heller något större självändamål att sträva efter 

berömmelsen i sig.  
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5.1.6 Image 

Image var den kategori som värderades näst lägst av respondenterna med ett 

genomsnitt på 2,92 på den sjugradiga skalan. Precis som i fallet med berömmelse 

handlar image om hur andra ser på individen och inte om hur individen ser på sig 

själv. Att image värderades lite högre än berömmelse tror vi beror på vilka forum som 

begreppen är förknippade med. Enligt oss handlar berömmelse i större utsträckning 

om att vara känd av många människor.  Image handlar mer om hur din direkta 

omgivning ser på dig som individ. Strävar individen inte efter berömmelse så kan 

denne fortfarande bry sig om vad människor runt omkring anser om individen i fråga.  

Bryter vi ned detta ännu ett steg så visade respondenterna att de brydde sig mer om 

vad människor tyckte om deras beteende än deras utseende. Detta bekräftar SDT-

teorin i den bemärkelsen att respondenterna värdesätter ett fint inre beteende högre än 

ett vackert yttre att visa upp för omvärlden. Detta anser vi vara ett trevligt och 

betryggande resultat. Det vore ytterst tråkigt om folk prioriterade vackra utsidor 

framför ett fint beteende. Till vår stora glädje är detta inte fallet hos Sandvik Toolings 

respondenter.  
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5.2 Faktoranalys  

Tidigare i analyskapitlet har vi använt oss av SDT-teorin som förklaringsmodell för 

att förklara de resultat vi funnit i den empiriska studien. För att fördjupa oss 

ytterligare kommer denna sektion förklara de empiriska resultaten genom en 

faktoranalys. I utförandet av faktoranalysen reducerades studiens 24 frågor till fem 

komponenter. Vi kommer analysera varje komponent var för sig. Varje del kommer 

även att återknytas mot A taxonomy of human motivation för att se var resultaten av 

empirin passar in i SDT-teorin. Här följer en överblick över hur vi tolkat 

faktoranalysen. I billaga 1 finns förklaringar till frågornas förkortningar.  

 

Figur 32. Anpassad Rotated Component Matrix 
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5.2.1 Komponent 1 

Den tyngsta komponenten i uppsatsen är en kombination av Berömmelse och Image 

där komponenten innehåller sju stycken frågor varav fyra berör det förstnämnda 

begreppet och tre berör det sistnämna.  Berömmelse har det högsta 

korrelationsvärdena i komponenten och bland de högsta i hela faktoranalysen. Vad vi 

finner intressant i komponent 1 är att vår enkät varit så pass träffsäker i och med att 

det är två yttre drivkrafter som kombinerats och uppdelningen mellan inre- och yttre 

drivkrafter står sig. Det är endast frågan som berör vikten av att dölja ålderstecknen 

som inte ingår i denna komponent från begreppet Image. Anledningen till att den 

frågan ej ingår kan vara att den uppvisar en stark negativ korrelation med Att 

utvecklas och lära sig nya saker, vilket ingår i komponent 5. 

Komponent 1 utgörs, som redan nämnt, endast av yttre drivkrafter. För att återkoppla 

till teorin och modellen A taxonomy of human motivation, så anser vi att denna 

komponent återspeglar introjection i modellen. Grunden till motivet är press att 

undvika dåligt samvete och oro, men även att förbättra sitt självförtroende. Det anser 

vi är en passande beskrivning på Berömmelse och Image. Båda kategorierna grundar 

sig på hur andra ser personen, inte hur personen ser sig själv, vilket berättigar denna 

indelning av komponent 1 som introjection, den näst starkaste formen av yttre 

motivation. 

5.2.2. Komponent 2 

Även den andra komponenten i faktoranalysen har en klar uppdelning. Den innehåller 

precis som föregående komponent sju frågor. Fördelningen är fyra frågor som berör 

Meningsfulla relationer och tre frågor rörande Personlig utveckling. Den sistnämnda 

frågan ingår i komponent 5. De två kategorierna är av karaktären inre drivkrafter. Vi 

vill ännu en gång påpeka att enkäten som vi använt oss av varit träffsäker i och med 

att empirin och teorin överensstämmer till sådan hög grad. Den starkaste delen i 

komponent 2 är Meningsfulla relationer. Det är där vi hittar de starkaste 

korreationerna. Medarbetarna på Sandvik Tooling lägger stor vikt vid djupa bestående 

relationer och att dela livet med någon man älskar. Det är dock inte i vår mening så 

underligt, ej heller företagsspecifikt utan så ser det förmodligen ut på många 

arbetsplatser. 
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Till skillnad från komponent 1 utgörs denna komponent av två kategorier som 

grundar sig i inre motivation. I modellen från teorikapitlet har vi valt att placera in 

komponent 2 längst till höger som intrinsic motivation. När vi analyserar de sju 

frågorna så anser vi att de, precis som aspiration index antyder, ej berör ett 

instrumentellt värde. För att placera in denna komponent under den svagaste formen 

av yttre motivation, integration, borde enligt teorin motivet grundas på ett separat 

resultat och ej för sakens skull. Vi anser att så ej är fallet utan dessa frågor berör inre 

drivkrafter. 

5.2.3 Komponent 3 

Den tredje komponenten i faktoranalysen är exakt kategorin Samhällsförbättring i 

enkäten. Dessutom har de även en stark korrelation vilket bevisar att de är relevanta 

för komponenten. Enligt detta resultat är empirin och teorin överens på området. 

Enligt resultatet har samhällsförbättring stor betydelse medarbetarna på Sandvik 

Tooling. Om det beror på ett verkligt engagemang eller om det är av samvetsskäl är 

svårt att veta. Det är dock inte heller studiens syfte att utröna. I komponenten visar det 

sig att de två frågorna Att hjälpa människor i nöd och Att hjälpa andra förbättra sina 

liv är de två starkast bidragande faktorerna i komponenten. 

I den teoretiska modellen har vi valt att placera in Samhällsförbättring under intrinsic 

motivation. Alla frågor rörande kategorin benämns som inre motivation enligt teorin 

och vi delar den uppfattningen. Denna komponent bör vara av typen inre motivation. 

Dock vill vi även påpeka att det endast rör sig om medarbetarna värderar motivet för 

sakens skull. Om det istället är för att dämpa ett dåligt samvete, då är det inte alls inre 

motivation utan då är det istället en yttre drivkraft och närmare bestämt introjection. 

Vi gör dock antagandet att det rör sig om inre motivation eftersom vi inte har belägg 

för något annat. 
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5.2.4 Komponent 4 

Den fjärde komponenten i faktoranalysen omfattar de fyra frågorna under kategorin 

Rikedom. Det intressanta är att precis som i den föregående komponenten så 

överensstämmer SDT-teorin med empirin fullt ut. Något som vi anser är lite 

förvånande är att detta motiv väger så pass lätt i faktoranalysen. Initialt trodde vi att 

denna komponent skulle väga tyngre. Vi ser det som ett spännande resultat. Intressant 

är även att den högst korrelerande och bidragande frågan i komponenten är den som 

berör ekonomisk framgång. Vi tolkar det som att medarbetarna på Sandvik Tooling 

värderar ekonomisk framgång högt. Det verkar vara viktigare än att vara förmögen. 

Vi tolkar det som att när en viss nivå av rikedom nås erhålls tillfredsställelse och vid 

den punkten tar andra motiv vid. Detta är i enlighet med Steven Riess teori. 

Den fjärde komponenten är av karaktären yttre drivkraft. Vi anser att den lämpar sig 

bäst under rubriken identification. Enligt teorin är begreppet den näst svagaste formen 

av yttre drivkraft. I detta steg har individen identifierat vikten av ett visst motiv, som 

vi nämnde tidigare. Det är ett instrument för att uppnå ett annat mål. Det anser vi är en 

bra beskrivning på Rikedom. Vi är av uppfattningen att egenvärdet av pengar i sig gör 

få lyckliga. Det öppnar dock upp möjligheter att uppnå andra mål genom att de 

exempelvis kan frigöra tid. Då är det möjligt att arbeta mindre.  
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5.2.5 Komponent 5 

Denna komponent är den svagaste i faktoranalysen och även den är till stor del 

utspridd. Totalt sett innehåller den sju frågor. Dock anser vi att det endast är två 

stycken frågor som är relevanta då de andra frågorna uppvisar starkare korrelation 

med andra komponenter. De frågor vi anser intressant i denna komponent härstammar 

från kategorierna Personlig utveckling och Image. Att utvecklas och lära sig nya saker 

berör den förstnämnda kategorin samtidigt som Att framgångsrikt dölja tecknen på 

åldrande berör den sistnämnda kategorin. Det som är mest intressant är att frågorna 

uppvisar en stark negativ korrelation med varandra. Vi tolkar det som att ju viktigare 

det är att dölja ålderstecknen, desto mindre betydelse har personlig utveckling. 

Alternativt, om personlig utveckling värderas högt så anses värdet av att dölja 

ålderstecknen vara irrelevant. Det är berättigat att undra om det inte vore bättre att 

endast använda sig av fyra komponenter i faktoranalysen i och med att den 

sistnämnda endast berör två frågor på ett relevant sätt. Vi rättfärdigar dock vårt val 

med att SPSS anser att materialet ska reduceras till fem faktorer, i och med att vi satte 

Eigenvalue till 1 och det motiverar valet av fem faktorer.  

Vi har dock valt att inte placera in den femte komponenten i den teoretiska modellen. 

Anledningen till det är att vi endast valt att belysa två frågor, varav den ena är inre 

drivkraft och den andra en yttre drivkraft. Det är den enda komponenten som blandar 

inre och yttre drivkrafter, dock ska det noteras att det är en negativ korrelation mellan 

frågorna. Detta styrker teorin angående uppdelningen mellan inre och yttre 

drivkrafter. 
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5.3 Klusteranalys 

Vi har även valt att använda oss av en klusteranalys som vi genomfört i SPSS. Till 

skillnad från en faktoranalys analyseras inte datamaterialet i en klusteranalys utan 

respondenterna. Verktyget sorterar och delar in respondenterna i kluster, eller grupper 

med andra ord. 

5.3.1 Kluster 1 

Det största klustret i analysen, som inkluderar 117 medarbetare på Sandvik Tooling, 

lägger stor vikt på Meningsfulla relationer. I denna grupp värderas goda vänner, att 

kunna dela livet med någon man älskar, och att bli älskad högt. En kvalificerad 

gissning är att denna grupp har goda sociala kunskaper och fungerar väl i olika 

grupper och samarbeten. Det som karakteriserar klustret ytterligare är att Image och 

Berömmelse är relativt irrelevant för denna grupp då det inte prioriteras.  

5.3.2 Kluster 2 

I det andra klustret finner vi 98 medarbetare. Utmärkande för gruppen är att Personlig 

utveckling samt Meningsfulla relationer är viktigt. Gruppen liknar med andra ord det 

första klustret. Skillnaden är dock att kluster 2 lägger större vikt vid personlig 

utveckling och ej endast meningsfulla relationer. Denne grupp verkar heller inte 

eftersträva berömmelse då resultaten är låga för det begreppet. På det sättet är klustret 

likt det första klustret. 

5.3.3 Kluster 3 

Kluster 3 har endast 109 medarbetare och även denna har ungefär samma värderingar 

som de föregående grupperna. Det som skiljer däremot är att denna grupp inte har 

värderat Berömmelse lågt. Faktum är att inget begrepp blivit lågt värderat. Gruppen 

verkar vara relativt bekymmerslös. Detta är den näst största grupperingen i 

klusteranalysen. Vid sidan av Meningsfulla relationer har även denna grupp har starka 

inslag av Personligt utveckling. 
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5.3.4 Kluster 4 

Den sista grupperingen är mycket intressant. Det är en i relation ganska liten grupp 

med endast 29 medlemmar, vilket gör att varje svar får en ganska stor påverkan på 

resultatet. Gruppen ter sig relativt negativ, då få frågor får höga resultat. Det som 

verkar betyda mest är någon som du älskar även älskar dig tillbaka men även den 

frågan får inte det högsta resultatet. Gruppen verkar innehålla en hel del pessimister i 

och med att det är få som värderar något högt. Lägst vikt lägger denna grupp vid 

Rikedom, Berömmelse, och Image. Dock ska det ännu en gång påpekas att denna 

grupp i det stora hela är liten med endast drygt 8,2 % av respondenterna. 
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6. Slutsats 

Slutsatsen sammanfattar de mest centrala resultaten som påvisats. Kapitlet 

återkopplar till studiens syfte och frågeställning. 

 

Figur 33. 

Faktoranalys 

vs. SDT-teori 

 

 

 

I modellen har vi sammanfattat relationen mellan empirin i form av faktoranalysen, 

och SDT teorin och ställt dem mot varandra.  Enligt oss passar fyra komponenter 

perfekt in i modellen. Komponent 5, som även är den svagaste komponenten, är 

svårare att placera in i och med att vikten i den komponenten utgörs av två frågor 

varav den ena är en yttre drivkraft och den andra en inre drivkraft, samt att de är 

negativt korrelerande med varandra. Vi har därför valt att inte forcera in den 

någonstans i modellen då vi anser att det vore missvisande. Dock är det möjligt att 

fördela komponenten på två regulatory styles. Det har vi dock valt att inte göra. 

 

 

Komponent 5 

Komponent 3 Komponent 2 Komponent 1 Komponent 4 
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Om vi bortser från den nämnda komponenten stämmer resultaten väl överens med 

teorin. Komponent 1 är i sin karaktär en yttre drivkraft och vi placerar den under 

introjection med skälet att ”grunden till motivet är press att undvika dåligt samvete 

och oro, men även att förbättra sitt självförtroende”, vilket är nämnt tidigare i 

studien. Den beskrivningen speglar Berömmelse och Image väl i vår mening. Även 

komponent 4, som innehåller begreppet Rikedom, är en yttre drivkraft. Dock anser vi 

att det är en aning svagare form av yttre motivation med anledning av att i detta stadie 

har individen identifierat vikten av ett visst motiv. Motivet har ett instrumentellt 

värde. Beskrivningen lämpar sig väl för att beskriva Rikedom. Vi anser att pengar i sig 

gör få lyckliga. Dock medför det möjligheter och en viss frihet, bland annat i form av 

tid. 

De sista två komponenterna, komponent 2 och komponent 3, anser vi tillhöra ren form 

av inre motivation och bör placeras i längst till höger i modellens skala. Komponent 2 

utgörs av Meningsfulla relationer och Personlig utveckling. Inom SDT-teorin anses 

dessa begrepp vara av karaktären inre motivation enligt Aspiration index. När vi 

analyserar frågorna har vi inga anledningar att gå emot teorin utan vår åsikt ligger i 

linje med den. Av de sju frågorna som utgör denna komponent anser vi att samtliga 

utgör inre motivation. Enligt oss finns det exempelvis inget instrumentellt värde i att 

dela livet med någon man älskar. Även komponent 3 har vi valt att placera, och 

karaktärisera, som inre motivation. Denna komponent är ingen sammanslagning av 

begrepp utan utgörs endast av Samhällsförbättring och dess fyra frågor. Vi förde en 

diskussion om att motivet är av inre karaktär om det utfördes för sakens skull, men 

om det istället var för att döva sitt dåliga samvete så är det yttre motivation. Slutligen 

valde vi att förlägga motivet som en inre drivkraft eftersom vi inte har anledning att 

tro något annat och om så är fallet så är motivet inre motivation. 

För att slutligen sammanfatta faktoranalysen så anser vi att den överensstämmer väl 

med den berörda SDT-teorin. Det är intressant att se hur väl empiri och teori passar 

varandra. Resultaten i faktoranalysen bör se som starka då vi haft ett tillfredsställande 

antal respondenter och KMO-värdet på 0,861 är en klar indikation på faktoranalysens 

styrka. Vi kan hävda att dessa resultat är säkerhetsställda. 
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Det primära syftet med denna studie var att undersöka vilka motivationsfaktorer som 

motiverade våra respondenter på Sandvik Tooling. Vår tanke med denna information 

är att den skall kunna utröna vad som rent konkret motiverar de anställda, höjer deras 

arbetsprestation och främjar välmående på arbetsplatsen.  

Genom att använda sig av denna tankekedja var vår ambition att det erhållna resultatet 

skulle kunna användas som ett riktat operativt verktyg. Detta skulle kunna främja och 

maximera motivation och välmående på arbetsplatsen genom åtgärder kopplade till 

rätt motivationsfaktorer.   

Det som först slog oss var det faktum att respondenterna på Sandvik Tooling 

värdesatte motivationsfaktorerna kopplade till inre motivation högst. Ur vår synvinkel 

är detta betryggande då vi tror att det är en bra början att prioritera de faktorer som 

ger motivation, välmående och tillfredställelse. Ett annat intressant resultat var det 

faktum att respondenterna värdesatte personlig utveckling högt. Detta är helt i linje 

med den företagskultur som Sandvik vill förmedla till sina anställda. Vi finner det 

glädjande att både Sandvik och respondenterna delar uppfattningen om att detta är 

viktigt.   

Ett av resultaten som glädje oss mest var det faktum att meningsfulla relationer 

värderades högst av allt. Kärlek och nära relationer anser vi vara ett otroligt starkt 

drivmedel i människans liv. Björn Ranelid sade en gång att ”kärleken är världens 

första och största atombomb, ingen naturvetenskapsman kan förklara den.”
78

 Detta 

anser vi sammanfattar magnituden bakom kärleken.  På grund av detta är vi belåtna 

med att respondenterna värdesätter detta motivationens raketbränsle högst av allt. 

  

                                                 
78

 (Ranelid) 
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7. Förslag till vidare forskning 

I avsnittet ges förslag på vidare forskning och fördjupning som författarna anser vore 

intressant. 

Syftet med studien är att utröna huruvida medarbetarna på Sandvik Tooling motiveras 

av inre- eller yttre drivkrafter. Denna studie har utförts med en kvantitativ ansats för 

att få en överblick ”hur landet ligger”. Det vore intressant att bygga på studien med en 

kvalitativ ansats och genom intervjuer kunna få en djupare förståelse för motiven 

bakom resultaten, exempelvis varför de inre drivkrafterna värderats högre än de yttre 

drivkrafterna. Vidare anser vi även att vår studie bör följas upp, förslagsvis på 

årsbasis, för att kunna tyda eventuella förändringar och säkra reliabiliteten i våra 

resultat. Vår empiriska undersökning är utförd på Sandvik Tooling och resultaten är 

specifika för just det området och ej universella. Dock har vi anledning, med stöd av 

teorin, att tro att liknande resultat skulle kunna erhållas på andra avdelningar och 

företag. Utöver detta hade det varit av intresse att göra en krosskulturell undersökning 

för att undersöka eventuella kulturella mönster, och huruvida de eventuellt skulle 

påverka respondenternas svar. 
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9. Appendix 

Bilaga 1 – Förkortningar av frågorna  

 FRÅGA FÖRKORTNING 

1 Att bli en mycket förmögen person? Förmögen 

2 Att utvecklas och lära sig nya saker? Utvecklas 

3 Att mitt namn är välkänt bland många personer? Välkänd 

4 Att ha goda vänner jag kan lita på? Goda vänner 

5 Att framgångsrikt dölja tecknen på åldrande? Ålderstecken 

6 Att arbeta för samhällsförbättring? Samhällsförbättring 

7 Att ha dyra ägodelar? Ägodelar 

8 Att kunna se tillbaka på mitt liv som meningsfullt och fulländat? 

 

fulländat 

Fulländat liv 

9 Att dela mitt liv med någon jag älskar? Dela liv 

10 Att människor ofta kommenterar hur attraktiv jag är? Attraktiv 

11 Att bistå människor i behov av hjälp utan att kräva något i gengäld? Att hjälpa 

12 Att vara ekonomiskt framgångsrik? Ek. framgång 

13 Att själv göra mina egna val i livet istället för att någon annan gör dem åt mig? Egna val 

14 Att vara berömd? Berömd 

15 Att följa med modetrender? Modetrender 

16 Att veta och acceptera vem jag egentligen är? Acceptera 

17 Att mitt namn ofta förekommer i media? Namn i media 

18 Att känna att det finns människor som verkligen älskar mig, som jag också älskar? Älska som älskar 

19 Att hjälpa andra förbättra sina liv? Förb. Liv 

20 Att ha tillräckligt med pengar för att köpa allt jag vill ha? Tillräckligt pengar 

21 Att bli beundrad av många olika människor? Beundrad 

22 Att ha djupa bestående relationer? Djupa relationer 

23 Att ha en image som tilltalar andra? Image 

24 Att hjälpa människor i nöd? Hjälpa i nöd 
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Bilaga 2 – Frågeformulär till enkätundersökningen
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Bilaga 3 – Faktoranalys, KMO-värde 

 

Bilaga 4 – Faktoranalys, Rotated Component Matrix 
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Bilaga 5 – Faktoranalys, Total Variance Explained 
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Bilaga 6 – Klusteranalys, Final Cluster Centers 
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Bilaga 7 – Klusteranalys, Number of Cases in each Cluster (5) 

 

Bilaga 8 – Klusteranalys, Number of Cases in each Cluster (4) 

 

 

 


