
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inre- och yttre motivation med SDT 
 
 
 
 
 
 

En studie av PwC Uppsala 

 
 
 
 

Sara Seyom 

 
 
 

2012 
  

 
 
 

Examensarbete, C-nivå, 15 hp 
Organisation och Ledarskap 

Examensarbete i företagsekonomi 
Ekonomprogrammet 

 

 
  

 
 
 

Handledare: Jonas Kågström 
Examinator: Lars Torsten Eriksson 

 
  

 



 
 

Förord 
 

Jag vill rikta ett stort tack till min engagerade handledare Jonas 

Kågström som varit ett stort stöd under hela arbetet. Jonatan 

Folkegård på PwC Uppsala vill jag också tacka, utan honom skulle 

denna studie inte vara möjlig. Jag vill självklart även tacka de 

respondenter som tagit sig tid att svara på enkäterna. Mina nära som 

tvingats läsa och vara testrespondenter i denna studie skall givetvis 

också tackas. Tack alla som deltagit på något vis!
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Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad 

som motiverar medarbetarna på PwC 

Uppsala. Om det är främst inre- eller yttre 

motivation som de drivs av. 

 

Metod: För att besvara syftet har jag använt mig av 

en kvantitativ ansats. Empirin bygger på 

enkätundersökningen Aspiration index, 

baserad på Self-determination Theory (SDT). 

För att den skall passa in i min uppsats har 

jag valt att modifiera den en aning. 

Respondenterna består av medarbetare från 

PwC Uppsala, undersökningens resultat 

presenteras i empirikapitlet. 
 

Resultat och slutsats: Medarbetarna värderade den inre 

motivationen högre än den yttre drivkraften, 

det ligger i linje med det SDT anser i sin 

teori. Det visade sig att företaget och 

medarbetarna hade delade uppfattningar när 

det gäller den personliga utvecklingen och 

meningsfulla relationer. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att se motiven som 

ligger bakom de drivkrafterna som 

medarbetarna motiveras av. Istället för en 

undersökning med kvantitativ ansats skulle 

det vara intressant att se en kvalitativ ansats, 

som ger en djupare förståelse för motiven 

bakom respondenternas drivkrafter. 



 
 

Uppsatsens bidrag: En motiverad anställd tenderar att ha ett 

högre välbefinnande. För att öka 

medarbetarnas välbefinnande och därmed 

dess prestationer krävs det att företaget vet 

vad som driver de. Uppsatsen har för avsikt 

att bidra med den informationen.  
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Aim: The purpose of this paper is to find out what 

motivates employees at PwC Uppsala. What 

are they motivated by, intrinsic- or extrinsic 

motivation?  

 

Method: In order to answer the purpose I have used a 

quantitative approach. Empirical data based 

on survey Aspiration index, based on self- 

determination theory (SDT). To make it fit in 

my essay I have chosen to modify it slightly. 

The respondents consist of employees from 

PwC Uppsala, the survey results presented in 

the empirical chapter.  

 

Result and conclusions: The employees valued the intrinsic 

motivation higher than extrinsic motivation, 

it is in line whit the SDT believes in their 

theory. It turned out that the company shared 

their views with the employees, in terms of 

personal growth and meaningful 

relationships.    
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deeper understanding of the motives behind 

the respondents´ motivations.   
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1. Inledning 
I det första avsnittet introduceras bakgrunden till uppsatsen och sedan frågeställningar till 

ämnets problem. Vidare presenteras syftet samt avgränsningar som jag anser lämpliga för att 

uppnå mitt syfte med undersökningen. 

 

1.1 Bakgrund 
Enligt en vanligt förekommande definition av arbete i högre undervisning, inom 

företagsekonomi idag. (Wolvén, 2000 s.12) Är den vanligaste inställningen till jobb att vi 

arbetar för att försörja oss, men också för att kunna ägna oss åt våra intressen, detta kallas 

instrumentell. Arbetet är ett medel för att nå andra mål. En annan syn på det hela kallas för 

den expressiva funktionen, arbetet i sig är ett mål som ger ett ”eget” utbyte. Några funktioner 

som ett arbete fyller kan vara kontakter med människor, gemensamma mål, en känsla av 

identitet och välbefinnande. Dessa funktioner uppfylls oberoende av om det är en trevlig eller 

otrevlig arbetsplats. (Wolvén, 2000, s.12) Men vad är det egentligen som driver oss till att 

arbeta? Vad är det som gör att vi mår bra eller dåligt på arbetsplatsen? Det går inte riktigt att 

svara på trots alla undersökningar som många forskare arbetat fram. Det kan bero på många 

olika faktorer, det finns ett flertal teorier som leder oss närmare svaret. 

 

Edward. L. Deci och Richard M. Ryan är två framstående forskare hemmahörande inom 

motivationsteorin.  De har genom sina år forskat fram Self-Determination Theory (SDT) 

vilket blir vad denna uppsats kommer att bygga på. De har även lyckats utforma flera 

välutvecklade enkätundersökningar, Aspiration Index är en av flera, den mäter fördelningen 

mellan inre - och yttre motivationsfaktorer, med inre drivkrafter menas personlig utveckling 

och meningsfulla relationer medan yttre motivation är rikedom och berömmelse.  

 

Jag har valt att undersöka just motivationsfaktorerna hos de anställda på PwC Uppsala, detta 

med hjälp av SDT som förklaringsmodell. Aspiration Index är en välbeprövad metod som jag 

tror kommer hjälpa företaget att finna de drivkrafter som kan leda till ett högre välbefinnande 

för medarbetarna. För att motivera sina anställda kan det vara viktigt att veta vad som driver 

dem. Enligt mig så leder motiverade medarbetare till en sundare arbetsmiljö som i sin tur 

resulterar i ett bättre arbetsresultat. Kasser och Ryan (1996) hävdar att minskad välmående 

förknippas med yttre drivkrafter, dvs. personer med belöningar i fokus. Motsatsen kan istället 

beskrivas som att personer med inre motivation i fokus leder till ett ökat välmående.  

 

 

1.2 Problemformulering  
Jag har valt att med hjälp av SDT finna de faktorer som ligger till grund för motivation på 

PwC Uppsala. 

 Vad driver medarbetarna på PwC Uppsala till att arbeta, främst inre kontra yttre 

motivationsfaktorer? 

 Hur mycket skiljer sig de yttre drivkrafterna från de inre drivkrafterna? 
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av Aspiration index, en enkätundersökning baserad på 

SDT undersöka vad som driver medarbetarna på PwC Uppsala. Drivs medarbetarna mer av 

inre- eller yttre drivkrafter.  

 

1.4 Avgränsning 
Av tidsskäl har jag valt att endast studera de anställda på revisionsbyrån PwC Uppsala. Detta 

med anledning av att det är lättillgängligt för mig då jag är hemmahörande i orten, men också 

för att jag tidigare lyckats knyta kontakt med Jonatan Folkegård som är ansvarig för 

affärsservice/ redovisningsavdelningen. Jag finner det intressant att se hur medarbetare på ett 

av Sveriges största och ledande revision- och redovisningsföretag motiveras, därav mitt val av 

företag. Det är även intressant att undersöka om personer som arbetar med kapital motiveras 

med av pengar. 

 

Jag har även med hjälp av min handledare valt ut de frågor ur Aspiration Index som varit mest 

relevanta för denna undersökning. Vidare så har jag även bantat ner antalet frågor för att 

enkäten skall bli enkel att besvara för de aktuella respondenterna.  

 

1.5 Uppsatsens disposition 

 
Figur 1: Uppsatsens disposition. Källa: egen bearbetning. 

 

Detta är en teoridriven uppsats på grund av detta har jag valt att behandla teorin innan 

metoddelen. Detta dels för att läsaren skall få en djupare förståelse för ämnet, men också för 

att hela uppsatsen bygger på SDT som förklaras i nästa kapitel.  
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel behandlar den teori och forskning som använts tidigare inom området 

motivation. Där en presentation av klassiska forskare beskrivs samt SDT som uppsatsen 

bygger på.   

 

 

2.1 Self-Determination Theory  
SDT är en teori om motivation som utvecklats av Edward. L. Deci och Richard M. Ryan, 

professorer vid University of Rochester.
1
 Motivation finns hela tiden överallt och det handlar 

om hur det får oss själva och andra att agera. Föräldrar, tränare och lärare kämpar hela tiden 

med att motivera dem som de agerar mentor för. Deci och Ryan har forskat om ambitioner där 

styrkeförhållandena mellan inre- och yttre faktorer jämförts. Människan drivs ofta av inre 

motivationsfaktorer, som gemenskapens bidrag, meningsfulla relationer och personlig 

utveckling. Andra drivs även av yttre faktorer som berömmelse, rikedom och anseende. 

Konsekvenserna av att placera dess vikt och betydelse har forskarna undersökt samt för- och 

eftersatser av det. Samspelet mellan inre motivation och inneboende drivkrafter är det område 

som SDT handlar om. Individens personliga välbefinnande och utveckling är starkt kopplad 

till tre behov, kompetens, släktskap och självständighet. Motarbetas något av dessa tre behov i 

ett socialt sammanhang menar teorin att det minskar människans välbefinnande. SDT 

fokuserar även på hur kulturella och sociala faktorer stärker kontra försvagar människans 

känsla av initiativ och vilja.  (SDT 1) 

 

2.1.1 The aspiration index  
För att bedöma människors strävan etablerades The Aspirations Index. En modell som är 

uppdelad i yttre motivationsfaktorer som rikedom, berömmelse och anseende, och även inre 

motivationsfaktorer som strävan efter meningsfulla relationer, personligutveckling, god hälsa 

och gemenskapens bidrag. Dessa delas sedan upp i sju kategorier med fem frågor under varje 

kategori. Enligt Kasser och Ryans tidigare forskningar så har strävan efter inre faktorer 

förknippats som positivt när det gäller en god hälsa, medan den som strävar efter berömmelse 

och endast ekonomiskvinning får en motsats effekt. (SDT 2) 

 

2.1.2 Motivation 
Att vara motiverad menas att man är vilig att göra något. En person som är energisk och aktiv 

mot ett slut är motiverad, medan den som inte känner någon inspiration till att göra något är 

omotiverad. De flesta som arbetar eller leker med andra berörs av motivation, Ryan och Deci 

tar upp ”level of motivation” som handlar om hur mycket och ”orientation of that motivation” 

det vill säga typen av den motivationen.   

 

Det som driver människan till att handla på ett visst sätt för att nå upp till det mål denne satt 

upp kan skilja sig en hel del. Ett exempel som Ryan och Deci tar upp är att, en student kan 

vara väldigt motiverad till att göra sina läxor, då denne kan vara intresserad, nyfiken eller bara 

vill erhålla ett godkännande av sin lärare eller förälder. Studenten känner mer av den 

inneboende drivkraften, medan känslan som studenten beskriver här näst karakteriseras som 

en yttre drivkraft. D.v.s. en student kan också vara motiverad till att lära sig nya saker för att 

denne förstått att kunskap leder till högre betyg. (Deci & Ryan, 2000, s.54) Tigare studie har 

visat att individer som starkare drivs av yttre drivkrafter i jämförelse med inneboende 

                                                             
 



4 
 

motivation upplever mindre välbefinnande. Personer som växt upp med kontrollerande 

föräldrar som inte är så involverade tenderar att drivas mer av yttre motivation, medan 

personer med involverade föräldrar motiveras av inre drivkrafter. (SDT 2) 
 

2.1.3 Inneboende motivationsfaktorer 
Människan är redan från födseln en nyfiken, aktiv och lekfull varelse. I människans natur 

finns det även en drivkraft som får en att vilja utforska och lära sig nya saker, för detta behövs 

inga yttre faktorer, det kommer sig naturligt. (Deci & Ryan, 2000, s.56) Det är främst tre 

viktiga behov som driver människan till en social utveckling och ett personligt välbefinnande. 

Det är kompetens (Harter, 1978; White, 1963), släktskap (Baumeister & Leary, 1995; Reis, 

1994) och autonomi (deCharms, 1968). (Deci & Ryan, 2000, s.68) 

 

 

2.1.4 Autonomi  
Tidigare studier tyder på att yttre motivationsfaktorer försvagar människans inre drivkrafter. 

En person som utövar en aktivitet som tillfredställer denne tenderar att minska graden av inre 

drivkrafter då externa motivationsfaktorer spelar in, det kan vara i form av t.ex. belöningar. 

Undersökningar har även visat att händelser som hot, tidsramar, övervakningar och 

utvärderingar visat ett avtagande tecken på inre motivation. Reeve och Deci (1996) har 

undersökt ett antal granskade kontra icke granskade deltagare och dess inställning till 

inneboende motivation. Det visade sig att deltagarnas inneboende drivkrafter minskades då de 

pressades till att vinna och medverkade under kontroll, vilket de icke kontrollerade inte gjorde 

det. Deltagarna uppfattade även att deras autonomi förmedlade denna effekt. 

Självständigheten är viktig inom inre motivation av den orsaken att den personen som gav 

självständigt stöd i förhållande till kontroll förknippades med ett ökat välbefinnande, ökad 

tillfredställelse samt en högre grad av inneboende motivationer. (Deci & Ryan, 2000, s.234) 

 

2.1.5 Kompetens 
Tidigare experiment visade att positiv feedback ökade den inneboende motivationen, detta 

jämfört med ingen feedback alls. Inneboende motivationen dämpades istället då det förekom 

negativ feedback, detta också jämfört med ingen feedback överhuvudtaget. Behovet av 

kompetens länkades sedan av Deci och Ryan till experimentets resultat. Effectance dvs. 

positiv feedback medförde en tillfredställelse av behovet av kompetens, som i sin tur ledde till 

att den inre motivationen ökade. Behovet av kompetens motarbetades då det rådde negativ 

feedback även kallad ineffectance, som följd skadades även den inneboende drivkraften. Det 

var inte alltid som feedback hade en effekt på motivationen, människan måste känna ett 

ansvar för den aktuella prestationen för att responsen skall ha någon påverkan på 

motivationen. En annan situation kan vara då responsen levereras på ett sätt som förvärrar 

människans känsla av självständighet. (Deci & Ryan, 2000, s.234-235) Ett exempel illustreras 

där en man saknar kompetens på sin semester, han upplever ändå ett högre välbefinnande. 

Detta då denne ägnar semestern åt golf och surfing, kompetensen spelar således ingen större 

roll i detta sammanhang. Skulle mannen istället sakna kompetens på sitt arbete eller livet i 

stort skulle detta istället leda till att han känner sig dyster och uttråkad. (Deci & Ryan, 2000, 

s.327) 

 

2.1.6 Släktskap  
Teorier och undersökningar har visat att autonomi och kompetens har den starkaste 

kopplingen till inneboende drivkrafter, även släktskap visar sig kategoriseras till den gruppen. 
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Då barn lekte med något intressant inför en vuxen ledare som ignorerade deras försök till att 

samverka tenderade att visa en lägre nivå av inre motivation. SDT har en teori som menar att 

människans inneboende motivation växer i och med att människan har en känsla av en trygg 

samhörighet. Denna teori bevisades då ett gäng studenters inre motivation var starkare då de 

upplevde sin lärare som positiv och engagerad. (Deci & Ryan, 2000, s.235) Känslan av att bli 

älskad och omtyckt men även att kunna älska och bry sig om andra människor hör till 

släktskapet.  

 

Det behovet som finns av att känna samhörighet kommer från redan befintliga benägenheter 

som handlar om att skydda och ta hand om sina egna, ens familj och barn. Ur ett 

evolutionsmässigt perspektiv handlade det om att jaga för sin föda, för att överleva. Det kom 

att utvecklas då befolkningen kände sig mer skyddade då större grupper med samhörighet slöt 

sig till varandra. Släktskapet medförde även en mer social grupp där möjligheterna till nya 

kunskaper lättare överfördes befolkningen emellan.  Samhörigheten som släktskapet förde 

med sig kom även att bli betydlig för överlevnaden. (Deci & Ryan, 2000, s.253) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Self-determination Theory  
 

Figur 2:2 grundläggande antaganden (Seyom, 2011)  
 

2.1.7 Yttre motivationsfaktorer 
I det tidigare kapitlet beskrevs de viktiga inneboende drivkrafterna som fanns naturliga redan 

efter födseln. Det är något som avtar med åren och istället drivs människan mer av yttre 

drivkrafter för varje år. Ryan och Deci utvecklar detta genom att förklara studenternas 
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motivation till skolan. Där studenterna pressas till att göra uppgifter som inte är av eget 

intresse och sociala kraven blir allt mer krävande. Studenterna som har klara framtida mål och 

därför löser sina uppgifter för att uppnå de målen drivs av yttre drivkrafter. (Deci & Ryan, 

2000, s.60) 

 

 

Det finns fyra olika typer av motivation enligt Deci och Ryan: 

 

External regulation är den första och den beskrivs som minst självständig av de olika 

formerna (Deci & Ryan, 2000, s. 61). Särskilda externa tillfälligheter styr människors 

beteenden och de uppför sig på det viset för att undvika bestraffningar men också för att få 

materiella belöningar. Denna typ av motivation har utförligt undersökts och den har visat sig 

påverka den inre motivationen negativt, då denne har fallit. Enligt SDT- teorin beskrivs extern 

reglering som kontrollerande. Den är dock oberäknelig och visar sig ha en negativ effekt då 

belöningen avskaffas. (Deci & Ryan, 2000, s. 236)  

 

Människor kan även utföra handlingar under press, detta för att undvika skuld och rädsla. 

Denna typ är fortfarande relativt kontrollerande och definieras som introjected regulation. 

En person som enbart utför en handling bara för att öka eller tillfredsställa sin självkänsla 

faller in under denna kategori. (Deci & Ryan, 2000, s. 62) Detta bedöms vara externt trots att 

handlingen kan ses som intern då det handlar om självkänsla (Deci & Ryan, 2000, s. 236). 

 

Identification är en mer självbestämmande form, där personen förstått betydelsen och har 

klara motiv varpå denne handlar därefter (Deci & Ryan, 2000, s. 62). Ett exempel som 

författarna tar upp är vikten av regelbunden träning och dess påverkan på hälsan, skulle fler 

identifiera sig med detta så skulle också fler träna frivilligt. Den externa drivkraften är inte 

något tillfälligt och spontant, det är ett mer långsiktigt motiv, som i detta fall individens hälsa. 

(Deci & Ryan, 2000, s. 236). 

 

Integration är den fjärde och sista yttre drivkraften som är mest självbestämmande. Det 

handlar om att igenkännanden skall identifieras med andra aspekter än bara jaget, det räcker 

inte med att bara identifiera sig med vikten av beteenden. Människan kommer att acceptera 

reglerna när de väl är integrerade. Sedan sammanföra detta i harmoni som överensstämmelse 

med dess egna värderingar och identitet. (Deci & Ryan, 2000, s. 236) 

 

2.1.8 En mätning med Aspiration Index av Schmuck, Kasser och Ryan  
 

En undersökning av många med Aspiration Index genomfördes av forskarna till teorin, Peter 

Schmuck, Tim Kasser och Richard M. Ryan. Studien gick ut på att mäta inneboende- kontra 

yttre motivationsfaktorer på studenter i USA och Tyskland. Respondenterna i den aktuella 

studien bestod av studenter vid University of Göttinge i Tyskland och University of Rochester 

i USA. De tyska studenterna var en grupp på 83 personer varav 32 var män och 51 var 

kvinnor. Studenterna läste olika program, 41 studerade psykologi, 12 juridik och ekonomi, 

resterande 30 läste naturvetenskap. Respondenternas drivkrafter jämfördes sedan med en 

blandning av 125 studenter från University of Rochester i USA. Det var 32 påståenden som 

handlade om framtida tillstånd, studenterna fick betygsätta en fem-gradig skala och sedan 

svarade de på betydelsen samt sannolikheten att påståendet skulle uppnås. Studiens 

inneboende drivkrafter var känslan av gemenskap, tillhörighet och fysisk hälsa etc. Fint yttre, 

socialt erkännande och finansiell framgång kategoriseras istället som yttre motivation.  
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Forskarna till studien hade hypoteser om att studenterna från USA skulle ha en starkare 

koppling till de yttre drivkrafter medan studenterna från Tyskland skulle känna mer av de 

inneboende drivkrafterna. Detta med anledning av att medborgare från USA är mer vana med 

att växa upp med en förälder (26 %) jämfört med tyskarna (6 %). En tidigare studie har visat 

ett samband mellan skilsmässobarn och större fokus på materialistiska mål. Tyskarna med sitt 

homogena land och långa historia känner ett starkare samband till andra människor, vilket 

resulterar i högre grad av inre drivkrafter.   

 

Trots skilda kulturer visade resultaten i undersökningen att det fanns likheter i värderingarna. 

Forskarna menade att de tyska studenterna skulle visa sig luta mer åt inre motiv medan 

studenterna från USA skulle drivas starkare av yttre motiv. Det visade sig stämma till viss del, 

mycket riktigt värderade tyskarna de yttre drivkrafterna i lägre grad. De inre 

motivationsfaktorerna skulle enligt forskarna vara mer viktiga för tyskarna, men så var inte 

fallet. De inneboende motiven skiljde sig från de olika grupperna, tyskarna kände att det var 

viktigare med den fysiska hälsan och deras anhöriga. Studien från USA visade istället att 

samhället hade en högre betydelse, detta med anledning av de förstörda relationerna pågrund 

av skilsmässosamhället.  
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3. Metod 
Nedan följer en redogörelse om hur jag har gått tillväga för att uppnå uppsatsens syfte, hur 

jag kommit fram till studiens ämne samt vilka metoder jag använt mig av för att kunna utföra 

denna uppsats.  

 

3.1 Val av ämne 
Jag valde från början att undersöka vad revisionsbyråerna föredrar när de anställer en 

redovisningsekonom, högre utbildning kontra arbetserfarenhet inom yrket. Då jag saknade 

teoretiskt underlag för studien fick jag tänka om och därmed byta ämne. Med vägledning från 

min handledare Jonas Kågström kom jag istället fram till att studera anställda på något företag 

och undersöka om de främst drivs av inre eller yttre motivationsfaktorer.  

 

Till det tidigare valda ämnet hade jag redan kontaktat den ansvarige på 

redovisningsavdelningen på PwC Uppsala. Jag valde då att kontakta honom igen och 

presenterade mitt nya ämne och frågade om han var intresserad. Det var han och vi bokade ett 

möte där jag kort förklarade syftet med undersökningen, lämnade sedan en bunt enkäter som 

sedan utgjorde underlaget till mitt empirikapitel.  

 

Min tanke var att från början avgränsa undersökningen till medarbetarna som arbetar med 

redovisning. Detta för att inte få en allt för bred population samt för mitt intresse av 

redovisningsyrket. För en högre svarsfrekvens delades enkäterna istället ut till de som fanns 

tillgängliga på arbetsplatsen, detta även för att tiden var knapp efter nytt ämnesval.  

 

3.3 The Aspiration Index 
Aspiration Index är den modell som SDT utvecklat till att mäta individers inre- och yttre 

motivationsfaktorer. Den modellen undersöker inte bara om individen drivs mer av 

inneboende eller yttre motivation, den mäter också styrkan i drivkrafterna. Uppsatsen bygger 

på SDT:s teorier, eftersom att Aspiration Index är kopplad till den aktuella teorin såg jag det 

som en självklarhet att använda modellen i min uppsats. Den är konstruerad som en enkät 

med frågor som är uppdelade i sju kategorier, som i sin tur är sorterade i inre- och yttre 

faktorer. Till inre drivkrafter karakteriseras meningsfulla relationer, personlig utveckling samt 

samhällsförbättring. Medan strävan efter image, pengar och berömmelse hör till yttre 

motivation. Varje fråga rangordnades på den sjugradiga skalan 1) hur viktigt motivet är, 2) 

hur realistiskt motivet är att uppnå, och 3) i vilken grad de redan uppnått målet. De sju 

kategorierna i Aspiration Index är berömmelse, rikedom, image, personlig utveckling, 

relationer, gemenskap och hälsa, som tillsammans utgör 105 frågor. Aspiration Index har 

använts i flera studier vilket visar att modellen har en hög tillförlitlighet.  

 

 

3.3.1 Metodkritik 
För att anpassa Aspiration Index till min undersökning har jag valt att ta bort kategorin hälsa. 

Enligt Kasser och Ryan faller de övriga sex väl in i två faktorer, inre- och yttre 

motivationsfaktorer, vilket är syftet med hela studien. Frågorna som modellen tar upp har 

varit avsedda att ta reda på inre- och yttre drivkrafter hos människan i allmänhet. För att 

modellen skall passa in i denna studie har jag valt att modifiera frågorna och anpassat de för 

uppsatsens respondenter, detta gjordes genom att ändra frågorna så att de flesta passar in i en 

arbetsplats. Jag valde även att reducera de frågor som liknade varandra för mycket, dels för att 
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inte förvirra respondenterna men också för att förkorta enkäten. Jag anser att problemen finns 

med att översätta frågorna till svenska, men jag har hanterat detta genom att prova det på 

andra ”provrespondenter” dvs. bekanta som fått svara på enkäten. Det var tio 

provrespondenter som fyllde i enkäten och samtliga lyckades besvara inom en tidsram på fem 

minuter. Något som jag anser rimligt och passande för en enkät.  

 

Enkäten som respondenterna fått svara på har haft sina brister. En kort introduktion av syftet 

har presenterats där det förklaras att det är en relativt kort enkät med endast 20 frågor. 

Medarbetarna har ändå lyckats missa att svara på de tio frågor som fanns på baksidan av 

enkäten. Det stod att det var 20 frågor men det var inte tydligt nog, att ha frågorna 

presenterats på baksidan av pappret är inte att föredra. Detta tar jag nu lärdom av till min 

nästa studie. Det går inte att vara tydlig nog, ju tydligare desto bättre.  

 

3.4 kvantitativ  
För att undersöka motiveringsfaktorer hos medarbetarna på PwC Uppsala har jag använt mig 

av en kvantitativ metod.  Denna metod innebär att studiens information kan mätas eller 

värderas numeriskt. Användning av matematiska modeller och enkäter kopplas för det mesta 

till den kvantitativa studien. (Björklund & Paulsson, 2003, s. 63). Det rör sig om en 

kvantitativ undersökning när det handlar om siffror (Trost, 2007, s.18). 

Jag ansåg att den kvantitativa metoden mest var lämpad för att kunna besvara uppsatsens 

syfte. Den information som jag samlat in med hjälp av enkäter mättes sedan, det handlade om 

siffror som Trots redogör för. Respondenterna svarade genom att rangordna sina svar på en 

sjugradig skala.  

 

3.5 Datainsamling  
Det är studiens syfte som avgör vilka källor som används för att besvara undersökningens 

frågeställningar. Björklund och Paulsson (2003) lyfter fram två källor, primär- samt 

sekundärdata. De flesta undersökningar använder sig av båda dessa källor som en 

komplimenterande datainsamlingsmetod. Även denna studie bygger på detta då forskarna till 

de befintliga teorierna (sekundärdata) i undersökningen lyckades skapa de frågor som utgör 

enkäten, dessa svar (primärdata) kom att bli empiridelen.  

 
Böcker, broschyrer och tidskrifter är alla skrivet material som kategoriseras under litteraturer. 

Uppgifterna som oftast tagits fram i ett annat syfte än det som föreligger för den aktuella 

studien kallas för sekundärdata (Björklund & Paulsson 2003, s.67), exempel på sådana i detta 

arbete är webben, litteraturer och vetenskapliga artiklar. Jag har införskaffat mig den litteratur 

jag behövt via stadsbiblioteket i Uppsala samt biblioteket vid högskolan i Gävle. Med hjälp av 

databaserna i högskolan fann jag de vetenskapliga artiklarna som var relevanta för denna 

uppsats.  

 

Fördelen med sekundärdata är att det finns mycket lättillgänglig information att tillgå och det 

med knappa medel. Denna information är oftast skriven av professorer och forskare vilket gör 

den högst tillförlitig. Björklund och Paulsson (2003) menar att det även finns nackdelar med 

sekundärdata, informationen som samlats in kan ha ett okänt syfte och metodval. (Björklund 

& Paulsson, 2003, s.69-70). För att tackla dessa svårigheter har jag jämfört olika källor och 

varit kritisk mot den information som jag samlat in.   
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3.5.3 Enkätinsamling 
Med intervjuer ökar förståelsen då forskaren kan anpassa frågorna efter svaren, forskaren kan 

även tolka signaler, t.ex. kroppsspråk mm. Nackdelen är dock att intervjuerna kan vara 

tidskrävande och kostsamma i form av resor. En annan nackdel är att respondenten inte är 

anonym vilket leder till att man inte kan ställa så känsliga frågor. 

För ett mer omfattande arbete valde jag att ha enkätundersökningar, dessa delades ut till de 

anställda på revisionsbyrån PwC Uppsala. Med en liten arbetsinsats får man fram ett stort 

underlag av primärdata (Björklund & Paulsson 2003 s.70). Enligt Torstensson är 

enkättekniken, per observation ett billigare alternativ samtidigt som det ger ett svagare resultat 

än intervjutekniken (Torstensson 2011). Nackdelarna är många då det kommer till 

användningen av enkäter, risken för misstolkningar är större än vid intervjuer. Enkätsvaren 

blir mer korta och ogenomtänkta då enkäterna ofta kan ligga kvar en längre tid hos 

respondenterna innan frågorna besvaras (Björklund och Paulsson 2003, s.70).  

 

För att undvika dessa problem har jag valt att ställa frågorna så enkelt och direkt som möjligt. 

Detta för att respondenterna inte skall ha möjlighet till att kunna ta enkla genvägar, det krävs 

oftast bara ett svar på frågorna. Därför valde jag att använda The aspiration index som endast 

kräver sifferuppgifter. Problemet med att enkäter oftast kan glömmas bort löste jag genom att 

redan från början tidssätta hämtning av svaren personligen, två veckor från mötet. Då frågorna 

är privata och känsliga enligt mig så var enkättekniken mest lämplig att använda. Det 

statistiska arbetet innebär att man samlar in ett antal sifferuppgifter, som i sin tur läggs ihop 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011).  

 

3.5.3.1 Urval av respondenter 
Trots, (2007) skiljer på slumpmässiga urval och icke-slumpmässiga urval. Det sistnämnda 

urvalet tillhör respondenterna i denna studie, fokuseringen ligger på revisionsbyrån PwC 

Uppsala. Jag har valt att göra ett bekvämlighetsurval med anledning av företagets 

lättillgänglighet samt av tidsskäl. För att få en högre svarsfrekvens valde jag att inte avgränsa 

mig till någon speciell avdelning på kontoret, respondenterna blev en blandning av 

medarbetare från olika avdelningar.  

 

3.6 Validitet och reliabilitet  
Med validitet menas, den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att 

mäta (NE.se 2011). Björklund och Paulsson (2003) menar att det går att öka studiens validitet. 

Detta genom att enkätfrågornas formuleringar är förtydligas och inte är vinklade. Jag har 

tacklat de problemen i min undersökning genom att först översätta de engelska frågorna till 

svenska. De dubbelmeningar som förekom i enkäten har jag antingen delat på till två frågor 

eller tagit bort helt. Validiteten anses även vara hög för att de vetenskapliga artiklarna som jag 

använt mig av är väl citerade. Det bör även tilläggas att forskarna till mina citerade artiklar 

författat Aspiration index, vilket även ger uppsatsens frågeställningar en hög validitet. 

Frågorna är kopplade till inre- och yttre motivation och min undersökning handlar om att 

utreda vad som motiverar respondenterna. Enkäten visade att den mätte det den var avsedd att 

mäta. 

 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet i mätinstrumentet, dvs. med upprepande undersökning, i 

vilken utsträckning man får samma värde. Med kontrollfrågor i enkäter kan reliabiliteten öka, 

detta genom att frågorna upprepas (Björklund & Paulsson, 2003). Enkäten som användes i 

undersökningen svarade på respondenternas drivkrafter, om de främst drevs av inre- eller yttre 
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drivkrafter. De 20 frågorna som enkäten bestod av innehöll 20 frågor och de alla var kopplade 

till inre- eller yttre motivation, dvs. enkäten innehöll kontrollfrågor. Respondenterna kan 

känna olika från dag till dag, vilket innebär att värderingarna skulle kunna vara annorlunda 

om undersökningen gjordes igen efter tre månader Det bör tilläggas att översättningen från 

engelska till svenska kan medföra tolkningsmisstag, något som sänker reliabiliteten.  

 

3.7 Källkritik 
Syftet med källkritik är att bestämma om källan mäter det den utger sig för att mäta. Utger sig 

källan för att göra det kallas det att källan är valid. Det är även grundläggande att undersöka 

om den aktuella källan är relevant för studien och viktigt är det att vara fri från systematiska 

felvariationer. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011) 

 

Mitt första ämnesval gjorde att mitt deduktiv ….. seminarieboken  

Jag började läsa många artiklar för att själv förstå vad jag letade efter och därefter utformades 

min undersökning. Det fanns en hel del relevanta vetenskapliga artiklar som jag kunde koppla 

till min studie, men en hel del höll inte de krav som krävdes för att göra denna studie 

trovärdig. De flesta artiklar som valdes till uppsatsen var citerade och visar därför en hög 

trovärdighet.  
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4. Empiri 
Här nedan presenteras uppsatsens empiriska del, som grundar sig på enkätfrågor från 

Aspiration Index. Resultaten från undersökningen redovisas i detta kapitel. 

 

4.2 PwC 
PwC är Sveriges största revisions- och rådgivningsföretag med över 130 kontor och 3 800 

medarbetare. ”PwC:s vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt 

företagande som inger förtroende” (PwC 1).  

 

Affärsidé  

”PwC ska utveckla, sälja och genomföra revision, redovisning och kvalificerad rådgivning 

inom finansiella och angränsande områden så att internationella och svenska företag, samt 

dess ägare, organisationer och offentlig sektor kan uppnå värdetillväxt och trygghet”(PwC 1) 

 

Den personliga utvecklingen är något som PwC värderar högt då de menar att den 

utvecklingen är avgörande för deras framgångar. De bistår med den hjälp som de anser är 

nödvändig för att medarbetarna skall utvecklas hela tiden. Den erfarne som börjar arbete på 

PwC slutar inte att lära sig när denne börjar på den nya arbetsplatsen. Utvecklingsplaner, 

interna- och externa utbildningar samt coachning och uppdragsteam är några av de faktorer 

som banar för att medarbetarna skall växa. Trivsel, hälsotillstånd och välbefinnande är något 

som företaget ser som väldigt avgörande för att erhålla en god arbetsplats med tillfredsställda 

medarbetare. De nämner som exempel deras årsarbetstidsmodell som handlar om 

medarbetarnas chans att påverka deras arbetsschema men även den lediga tiden. Varje år åker 

PwC:s alla medarbetare inom Sverige, för att ägna sig åt lek i form av idrottstävlingar och 

andra sociala tävlingar. (PwC 2) 

 

4.3 Resultat av undersökningen 
De sex kategorierna delas upp i inre drivkrafter: meningsfulla relationer, personlig utveckling 

samt samhällsförbättring. Medan strävan efter image, rikedom och berömmelse hör till yttre 

motivation. För att tydligt skilja de olika kategorierna åt delas de in i respektive färg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

4.3.1 Meningsfulla relationer 
Hur viktigt är det för mig att ha goda arbetskamrater? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medarbetarna på PWC har tydligt visat att det är väldigt viktigt med goda arbetskamrater. 

Medelvärdet ligger på 6.45 på en sjugradig skala vilket talar för sig själv. Denna inre drivkraft 

betyder mycket då undersökningen visar att 91 % av de som deltog graderat till minst en 6:a 

på skalan. Resterande 9 % graderade till 5 vilket också var frågans lägsta svar. Resultatet av 

frågan stödjer SDT- teorin som handlar om släktskap dvs. inneboende motivation. PwC har 

som önskade egenskaper bland sina medarbetare att vara samarbetsvilliga något som jag tror 

påverkar detta resultat. De positivt höga värderingarna tror jag kommer från att det är lättare 

att samarbeta med medarbetare som man tycker om och uppskattar.   

 

 

Hur viktigt är det för mig att känna att det finns arbetskamrater som verkligen gillar 

mig? 

 

 

 
 
 

    Antal Andel Snitt 

1 

Inte 

alls 0 0 % 0 

2   0 0 % 0 

3   0 0 % 0 

4   0 0 % 0 

5   3 9 % 15 

6   12 36 % 72 

7 Mycket 18 55 % 126 

    

        

6.45 

    Antal Andel Snitt 

1 

Inte 

alls 0 0 % 0 

2   0 0 % 0 

3   0 0 % 0 

4   3 9 % 12 

5   12 36 % 60 

6   10 30 % 60 

7 Mycket 8 24 % 56 

    

       

5.70 
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Att vara omtyckt av medarbetarna är något som respondenterna värderar högt då hela 90 % 

graderat 5 eller högre, detta med 5.70 som medelvärde. Resultatet visar att medarbetarna 

tycker att det är viktigare att arbeta med kollegor som de tycker om än att själva vara 

omtyckta. Differensen är marginell men skillnaden finns där. Enligt SDT växer den inre 

motivationen då människan känner sig trygg i sin gemenskap. 
 

 

Hur viktigt är det för mig att dela mitt liv med någon jag älskar? 
 

 
 
 

Hela 91 % har satt en 6:a eller en 7:a på denna fråga, något som visar att de flesta värderar att 

dela sitt liv med någon de älskar. Hela 64 % värderade en 7:a vilket visar att kärleken 

värderas väldig högt bland PWC:s medarbetare. Även denna fråga kopplas till SDT:s teori om 

släktskap, vilket innebär att en högre samhörighet leder till en kraftigare inre motivation. 

 

Hur viktigt är det för mig att ha arbetskamrater som jag kan lita på? 

 

 
 

    Antal Andel Snitt 

1 

Inte 

alls 1 3 % 1 

2   0 0 % 0 

3   0 0 % 0 

4   1 0 % 4 

5   1 3 % 5 

6   9 27 % 54 

7 Mycket 21 64 % 151 

    

6.51 

    Antal Andel Snitt 

1 

Inte 

alls 0 0 % 0 

2   0 0 % 0 

3   0 0 % 0 

4   0 0 % 0 

5   2 6 % 10 

6   14 42 % 84 

7 Mycket 17 52 % 119 

    

6.45 
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Resultatet är tydligt när det gäller handlar om medarbetarnas tillit gentemot varandra, 

medelvärdet ligger högt på 6.45. det bör även tilläggas att ingen av respondenterna svarade 

mindre än 5, endast två graderade en 5:a medan resterande svarade 6 eller 7. Detta visar att 

tillit emellan arbetsamraterna väger tungt, något som kopplas till SDT som menar att en trygg 

samhörighet leder till en högre inre motivation. 
 

Hur viktigt är det för mig att känna att det finns arbetskamrater som jag 

verkligen gillar? 

 

Resultatet visar ett medelvärde på 6.06 vilket tyder på att respondenterna föredrar att tycka 

om medarbetarna framför att själva vara omtyckta. Det var endast en av respondenterna som 

graderat en 3:a medan de andra graderat en 5:a eller högre, majoriteten markerade dock 6.  

 

4.3.2 Personlig utveckling 
Hur viktigt är det för mig att utvecklas och lära mig nya saker? 

 

 
 

 

    Antal Andel Snitt 

1 

Inte 

alls 0 0 % 0 

2   0 0 % 0 

3   1 3 % 3 

4   0 0 % 0 

5   4 12 % 20 

6   19 58 % 114 

7 Mycket 9 27 % 63 

    

6.06 

    Antal Andel Snitt 

 

1 

Inte 

alls 0 0 % 0 

 2   0 0 % 0 

 3   0 0 % 0 

 4   4 12 % 16 

 5   7 21 % 35 

 6   8 24 % 48 

 7 Mycket 14 42 % 98 

 

    

        

5.97 
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Enkätens första fråga handlar om respondenternas självständighet dvs. att vara autonom. Detta 

kategoriseras under begreppet personlig utveckling, något som PWC värderar högt hos sina 

medarbetare, då de söker ekonomer med egenskaper som kreativitet och initiativförmåga. 

Respondenternas svar resulterade i ett medelvärde på 5.97, vilket är relativt högt. Det kan 

även tilläggas att ingen graderat mindre än 4 och majoriteten (42 %) graderade en 7:a.  

 

Hur viktigt är det för mig att kunna se tillbaka på mitt liv som meningsfullt? 

 

 

 

Då ingen av respondenterna graderat under 5, dvs. hela 21 % graderade en 5:a medan 

resterande graderat över. Detta resulterade i ett högt medelvärde på 6.15 något som visar att 

respondenterna värderar frågan väldigt högt. 

 

4.3.3 Samhällsförbättring 
Hur viktigt är det för mig att arbeta för att förbättra samhället? 
 

 

Det är en jämn fördelning av respondenternas svar på denna fråga, därmed inga extrema 

värden. Kan detta bero på att individerna har sina egna tolkningar av begreppet ”förbättra 

    Antal Andel Snitt 

1 

Inte 

alls 0 0 % 0 

2   0 0 % 0 

3   0 0 % 0 

4   0 0 % 0 

5   7 21 % 35 

6   14 42 % 84 

7 Mycket 12 36 % 84 

    

6.15 

    Antal Andel Snitt 

1 

Inte 

alls 0 0 % 0 

2   0 0 % 0 

3   7 21 % 21 

4   12 36 % 48 

5   10 30 % 50 

6   4 12 % 24 

7 Mycket 0 0 % 0 

    

4.33 
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samhället”, eller är det helt enkelt inget som är direkt kopplat till respondenterna? Resultatet 

visar ett medelvärde som ligger på 4.33 och 66 % av respondenterna graderade en 5:a eller en 

6:a. Kategorin samhällsförbättring är en av de tre inre drivkrafterna, det är även den som fått 

den lägsta graderingen av de alla.  

 

Hur viktigt är det för mig att hjälpa arbetskamrater utan att be om något i 

gengäld?  

 

 

Medarbetarna värderar denna fråga högre vilket genomsnittet visar med ett värde på 6.06. 

Resultatet visar också att respondenterna är väldigt enade då ingen svarade mindre än 4:a och 

hela 75 % valde en 6: eller 7:a. Det höga resultatet tror jag beror på det starka samarbetet som 

råder på arbetsplatsen, medarbetarna ser det som en självklarhet att hjälpa varandra.  

 

 

Hur viktigt är det för mig att arbeta för att göra min arbetsplats till en 

bättre plats? 

  

 

Även denna fråga värderas högt med ett medelvärde på 5.52, inte heller här finns det 

graderingar under 4:a. Det bör även tilläggas att motivet till att göra arbetsplatsen till en bättre 

    Antal Andel Snitt 

1 

Inte 

alls 0 0 % 0 

2   0 0 % 0 

3   0 0 % 0 

4   3 9 % 12 

5   5 15 % 25 

6   12 36 % 72 

7 Mycket 13 39 % 91 

    

6.06 

    Antal Andel Snitt 

1 

Inte 

alls 0 0 % 0 

2   0 0 % 0 

3   0 0 % 0 

4   5 15 % 20 

5   10 30 % 50 

6   14 42 % 84 

7 Mycket 4 12 % 28 

    

5.52 
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plats kan skilja sig, något som resulterar i att motivet kan vara både inre - och yttre 

drivkrafter. Deci och Ryan förklarar ett exempel där studenten kan göra sina läxor för att 

denne är intresserad (inre drivkrafter). Det andra motivet kan vara att denne gör läxorna för att 

denne förstått vikten av att det leder till ett högre betyg, som i sin tur leder till ett bättre arbete 

(yttre drivkrafter).  
 
 

Hur vikigt är det för mig att hjälpa andra att förbättra sina liv?  

 

 

Det visade sig att medarbetarna värderade att hjälpa människor att förbättra sina liv, detta 

genom att värdera ett genomsnitt på 5.03. Resultatet är ett av de lägre inom denna kategori, 

ändå graderade majoriteten en 5:a eller en 6:a.  

 

 

Hur viktigt är det för mig att hjälpa människor i  nöd? 

 

En majoritet på 39 % graderade en 5:a vilket resulterade i ett medelvärde på 5.39. Svaret visar 

att medarbetarna känner att det finns ett behov av att hjälpa människor i nöd, detta är i linje 

    Antal Andel Snitt 

1 

Inte 

alls 0 0 % 0 

2   2 6 % 4 

3   3 9 % 9 

4   4 12 % 16 

5   11 33 % 55 

6   9 27 % 54 

7 Mycket 4 12 % 28 

    

5.03 

    Antal Andel Snitt 

1 

Inte 

alls 0 0 % 0 

2   0 0 % 0 

3   2 6 % 6 

4   4 12 % 16 

5   13 39 % 65 

6   7 21 % 42 

7 Mycket 7 21 % 49 

    

5.39 



19 
 

med vad SDT- teorin uttrycker. Det kan även tilläggas att enbart två av 33 respondenter 

svarade under 4:a.  

 

4.3.4 Image 
Hur viktigt är det för mig att dölja tecken på åldrande? 

 

 
    

Image är den första av de tre yttre drivkrafterna, de andra två som är rikedom och berömmelse 

redovisas sedan. Resultatet tyder på att medarbetarna på PwC inte värderar denna fråga 

särskilt högt. Med ett medelvärde på 2.15 och hela 81 % som svarade 3 eller mindre visar det 

att denna typ av yttre drivkraft inte är något som prioriteras av respondenterna. Ingen av 

medarbetarna svarade 7, något som styrker SDT- teorin som menar att utseende handlar om 

en yttre motivationsfaktor.  

Hur viktigt är det för mig att uppnå den image som jag strävat efter? 

 

  
 

 

 

Respondenterna var inte eniga på denna fråga, vilket de jämna staplarna demonstrerar i 

diagrammet. Medelvärdet på denna fråga var något högre (4.06) jämfört med tidigare frågan 

    Antal Andel Snitt 

1 

Inte 

alls 9 27 % 9 

2   9 27 % 18 

3   9 27 % 27 

4   3 9 % 12 

5   1 3 % 5 

6   2 6 % 12 

7 Mycket 0 0 % 0 

    

2.15 

    Antal Andel Snitt 

1 

Inte 

alls 4 12 % 4 

2   3 9 % 6 

3   4 12 % 12 

4   6 18 % 24 

5   8 24 % 40 

6   8 24 % 48 

7 Mycket 0 0 % 0 

    

4.06 
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(2.15). Medarbetarna värderar sin eftersträvade image mer än vad de döljer sin åldersnoja, 

något som kan bero på att image är mer beteenderelaterat. Majoriteten (48 %) valde ändå att 

gradera en 5:a eller 6:a vilket är relativt högt för att vara en yttre drivkraft.  

 

4.3.5 Rikedom 
Hur viktigt är det för mig att vara rik? 

 

 
 
 

Begreppet rik uppfattas olika av olika personer, vilket kan ha påverkat detta 

resultat. Trots att ingen svarade 7 så hamnade ändå medelvärdet på 4.21 vilket är 

relativt högt för att vara en yttre motivationsfaktor. En annan förklaring till det 

högre medelvärdet kan vara att respondenterna ser friheten som monetära medel 

medför istället för pengar som ett incitament.  

 
Hur viktigt är det för mig att ha dyra ägodelar? 

 

 
 

    Antal Andel Snitt 

1 

Inte 

alls 1 3 % 1 

2   3 9 % 6 

3   3 9 % 9 

4   12 36 % 48 

5   9 27 % 45 

6   5 15 % 30 

7 Mycket 0 0 % 0 

    

4.21 

    Antal Andel Snitt 

1 

Inte 

alls 1 3 % 1 

2   10 30 % 20 

3   10 30 % 30 

4   10 30 % 40 

5   2 6 % 10 

6   0 0 % 0 

7 Mycket 0 0 % 0 

    

3.06 
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Dyra ägodelar värderas inte lika högt som föregående fråga, medelvärdet är endast på 3.06 

och ingen har svarat 6 eller 7. Det är en jämn fördelning över medarbetarnas värderingar där 

hela 90 % svarade mellan 1 och 5.  

 

 

Hur viktigt är det för mig att ha råd med allt jag vill ha? 

 

 
 

 

Resultatet på frågan som handlar om att ha råd med allt denne vill ha har ett högre medelvärde 

(4.27) än tidigare frågan som handlar om att ha dyra ägodelar (3.06). Enligt min mening kan 

denna fråga och den innan likna varandra väldigt mycket. Respondenterna kan dock värdera 

möjligheten till att ha råd med allt högre, än att ha råd med dyra ägodelar.  

  

 

4.3.5 Berömmelse 
 

Hur viktigt är det för mig att mitt namn är känt på jobbet? 

 

 
 

    Antal Andel Snitt 

1 

Inte 

alls 1 3 % 1 

2   2 6 % 4 

3   5 15 % 15 

4   9 27 % 36 

5   11 33 % 55 

6   5 15 % 30 

7 Mycket 0 0 % 0 

    

4.27 

    Antal Andel Snitt 

1 

Inte 

alls 1 3 % 1 

2   3 9 % 6 

3   4 12 % 12 

4   14 42 % 56 

5   9 27 % 45 

6   2 6 % 12 

7 Mycket 0 0 % 0 

    

4.0  
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Majoriteten (42 %) av medarbetarna graderade en 4:a på hur viktigt det är med att ha sitt 

namn känt på jobbet. Relativt högt för att vara en yttre drivkraft med ett medelvärde på 4.0. 

Det höga resultatet som presenteras i denna fråga tror jag kan bero på att denna fråga kan ses 

som en inre drivkraft. Den som har sitt namn känt på jobbet kan ha det av den anledningen att 

denne är väldigt omtyckt pågrund av sin positiva inställning.  

 

 

Hur viktigt är det för mig att mitt namn kontinuerligt syns på jobbet? 

 

 
 

Att kontinuerligt se sitt namn på jobbet värderades inte lika högt som att ha sitt namn känt på 

jobbet. Majoriteten (30 %) graderade en 3:a och hela 27 % graderade en 4:a. Det skilje sig 

från att ha sitt namn känt på jobbet till att ha det synligt, något som respondenterna håller med 

om då de graderat detta lägre, medelvärdet ligger här på 3.24.  

 

Hur viktigt är det för mig att vara beundrad av många arbetskamrater? 

 

 
 

 

    Antal Andel Snitt 

1 

Inte 

alls 3 9 % 3 

2   6 18 % 12 

3   10 30 % 30 

4   9 27 % 36 

5   4 12 % 20 

6   1 3 % 6 

7 Mycket 0 0 % 0 

    

3.24 

    Antal Andel Snitt 

1 

Inte 

alls 4 12 % 4 

2   2 6 % 4 

3   4 12 % 12 

4   17 52 % 68 

5   5 15 % 25 

6   1 3 % 6 

7 Mycket 0 0 % 0 

    

3.61 
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Med ett medelvärde på 3.61 och en majoritet på 52 % som valde en 4:a, värderar inte 

medarbetarna att vara beundrad av arbetskamraterna särskilt högt. Resultatet visar att det 

ligger i linje med SDT- teorin då beundran ingår i yttre motivation.  
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5. Analys & Diskussion 
Här nedan analyseras det resultat som redovisats i det tidigare kapitlet. Resultatet kopplas 

sedan samman med uppsatsens teori. 

 

5.1 Self Determination Theory 
Den befintliga teorin som denna studie bygger på är SDT, denna teori skall sedan kopplas till 

resultatet och kommentarerna som empirin bygger på. Syftet med kapitlet är att läsaren skall 

få en djupare förståelse av hur dessa två kan kopplas ihop.  

 

 

5.1.1 Meningsfulla relationer  
Den första delen av inre motivation (meningsfulla relationer) består av fem frågor. ”Hur 

viktigt är det för mig att ha goda arbetskamrater” så lyder den första frågan inom denna 

kategori, den värderas högst av medarbetarna på PwC med ett medelvärde på 6.45 på den 7-

gradiga skalan. Deci och Ryan skriver om studenter som hade en starkare inre motivation då 

de upplevde sin lärare som engagerad och positiv. Relationen mellan medarbetarna kan liknas 

förhållandet mellan studenterna och läraren. En god arbetskamrat har de egenskaperna enligt 

mig, engagerad och positiv. Respondenterna är enade i sina svar och tycker någorlunda lika i 

ämnet. Det kan bero på Pwc:s goda värderingar som är Teamwork, Leadership och 

Excellence, just teamwork handlar om att komma fram till bästa lösningen med hjälp av 

samarbete, vare sig det är med kollegor eller kunder (PwC 3). Enligt SDT ökar även de inre 

drivkrafterna då behovet av samhörighet tillgodoses. Ur ett evolutionsmässigt perspektiv 

handlade det om överlevnad, för att få föda fick man jaga. Det kan moderniseras och 

samhörigheten idag på PwC tror jag behövs för att revisionsbyrån skall utvecklas, bättre 

samhörighet och teamwork resulterar i bättre arbete och därmed fler kunder. Medarbetarna 

graderade även frågan om tillit väldigt högt med ett medelvärde på 6.45. För ett gott 

samarbete krävs det tillit. Genomsnittet för meningsfulla relationer värderades till 6.23 på den 

7-gardiga skalan, det höga värdet indikerar att resultatet bekräftar SDT- teorin. 

 

Med en arbetsplats där medarbetarna utför ett arbete tillsammans ser jag det som en 

självklarhet att den relationen mellan arbetskamraterna värderas högt. Jag tror inte att det går 

att samarbeta med någon om jag inte litar på den personen, något som respondenterna också 

värderar då de graderat frågan som handlar om tillit högt. Det privata speglar ditt liv enligt 

mig och den som är lycklig hemma är oftast mer positiv allmänt. Vi lever inte för att arbeta, vi 

arbetar för att leva. Då finns det inget bättre än att dela livet med någon man älskar. Den 

frågan som besvarar hur viktigt det är för medarbetarna att dela sitt liv med någon denne 

älskar värderades till 6.27. Det är högt men jag hade velat se ett ännu högre resultat då jag 

tycker att det är väldigt viktigt, om inte det viktigaste i livet.  

 

5.1.2 Personlig utveckling  
Denna kategori hade det högsta genomsnittet av de tre inre drivkrafterna, med ett medelvärde 

på 6.06 på den 7-gradiga skalan, något som visar att kategorin bestyrker SDT- teorin. 

Forskarna Deci och Ryan skriver om kompetens och behovet av feedback som leder till en 

ökad inneboende motivation. En person som inte har de kunskaper som arbetet kräver känner 

sig dyster och uttråkad, den inre motivationen dämpas då istället. Resultatet tyder på att 

medarbetarna värderar sin personliga utveckling väldigt högt. Det bör även tilläggas att hela 

42 % och 36 % svarade genom att gradera en 7:a på respektive fråga.  
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PwC menar att deras medarbetare skall utveckla sig själva och andra genom coachning, 

respondenternas inställning ligger i linje med PwC:s önskade egenskaper. Jag tror att det höga 

resultatet kan bero på de möjligheterna som PwC har att erbjuda sina medarbetare, de 

framtida utsikterna ser ljusa ut för de som vill då PwC är världsledande med sina kontor i 158 

länder runt om i världen (PwC 3). Den personliga utvecklingen värderades högt av 

medarbetarna och det beror nog mycket på de utvecklingsplanerna som arbetsplatsen 

upprättar. PwC arbetar även mycket för utveckling men menar att det är upp till medarbetarna 

i slut ändan. De menar att de bistår den hjälp som behövs för utveckling dels genom 

coachning men också genom samarbete i de uppdragsteamen som medarbetarna arbetar i. 

Företaget anser att medarbetarnas utveckling är avgörande för deras framgångar. Revisions- 

och redovisningsföretaget är ledande och med dessa värderingar som de delar finner jag det 

underligt om de inte hade varit det.   
 
 

5.1.3 Samhällsförbättring 
Den sista av de tre inre drivkrafterna är samhällsförbättring, det är också den med det lägsta 

medelvärdet på 5.27 på den 7-gradiga skalan. Denna drivkraft tror jag visar ett lägre resultat 

jämfört med de andra två för att det inte ligger nära medarbetarnas vardag att hjälpa 

”samhället”, på samma sätt som att hjälpa kollegorna på arbetsplatsen. För att anpassa 

frågorna till enkäten så ändrades några av grundfrågorna till att handla mer om arbetsplatsen. 

Det påverkade kategorin samhällsförbättring en aning och frågorna kom att handla mer om att 

hjälpa arbetsplatsen och dess medarbetare än samhället. Resultatet som redovisas i 

empirikapitlet visar även att de frågor som handlar om arbetsplatsen visar ett högre 

medelvärde än de frågor som handlar om samhällsförbättringar.  

 

Min tro är att motiven bakom det höga värdet även kan bero på yttre drivkrafter. En person 

som hjälper en medarbetare förväntar sig omedvetet att denne kan få hjälp tillbaka när det väl 

behövs. PwC värderar samarbete väldigt högt då det är nyckeln till deras framgång och även 

medarbetarnas väg för utveckling (PwC 4). Den som värderar samhällsförbättring högt kan 

göra det av olika skäl, det dåliga samvetet dämpas eller att denne har ett genuint intresse i att 

hjälpa till.  
 

5.1.4 Image 
Image är den första av de yttre drivkrafterna med ett genomsnitt på 3.11 på den 7-gradiga 

skalan. Medarbetarna på PwC värderar inte image särkilt högt vilket ligger i linje med SDT- 

teorin där utseende tillhör den yttre motivationen. Kategorin är även den yttre drivkraft av tre 

som värderas minst. Image för mig handlar om hur andra i ens närhet uppfattar en, om det 

sedan överensstämmer med det man själv vill att andra ska uppfatta en så är det bara positivt. 

Kategorin meningsfulla relationer tar upp en fråga som handlar om hur mycket 

respondenterna värderar att vara omtyckt av medarbetarna. Det värderas högt med sitt 

genomsnitt på 5.70 jämfört med denna fråga med sitt 3.11. Detta är ett glatt resultat enligt mig 

då det känns betryggande att respondenterna på PwC värderar den inre motivationen högre än 

yttre motivation, som i detta fall utseende och eftersträvande image.  

 

 

 

 

5.1.5 Rikedom 
Kategorin rikedom är den yttre drivkraften med det högsta medelvärdet på 3.85 på den 7-

gradiga skalan. Den frågan som höjer kategorins medelvärde handlar om hur viktigt det är att 
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vara rik, genomsnittet hamnar på 4.21. Jag tror att ordet rik kan tolkas på många olika sätt och 

därför påverkas resultatet. Att vara rik för den som haft en kämpig uppväxt kan tycka att den 

som har ett jobb, kan betala hyran och köpa mat är rik. Medan andra kan tycka att den som 

har råd med allt denne vill ha är rik. Den frågan som har det lägsta genomsnittet är den som 

handlar om hur viktigt det är att ha dyra ägodelar. Genomsnittet är 3.06 på den frågan, det är 

den frågan som jag förväntade mig ha det lägsta genomsnittet. Detta för att det handlar om lyx 

för mig, något som ligger långt ifrån lycka och det som gör mig lycklig. Jag tror även att 

denna fråga hamnar på det låga genomsnittet för att människan föredrar så mycket mer än 

dyra ägodelar. Det gör mig glad att se att respondenterna värderar goda arbetskamrater 

mycket högre (6.45) än vad de värderar materiella ting. Respondenternas värderingar ligger i 

linje med SDT- teorin. Värderingar som är högre graderade i denna kategori är frågan som 

handlar om hur viktigt det är med att ha råd med allt man vill ha. Genomsnittet på den 7-

gradiga skalan ligger på 4.12 vilket är högre än vad STD- teorin anser att den borde vara. 

Enligt min mening beror det på att respondenterna kan se det som ett mer vardagslyx, med det 

menar jag att ha råd med bio, ta med nära ut på restaurang eller bara köpa vardagssaker.  

 

SDT menar att när det kommer att handla om yttre motivation som belöningar t.ex. så 

påverkas den inneboende motivationen negativt. Den slutsatsen som Deci och Ryan drar är att 

de respondenter som graderat högst när det kommer till de frågor som handlar om yttre 

drivkrafter är också de som graderar lägre på de frågor som handlar om inneboende 

motivation.  

 
 

 

5.1.6 Berömmelse 
Berömmelse är den kategori med ett medelvärde på 3.62 vilket är högre än kategorin image 

med sitt genomsnitt på 3.11. Den skillnaden är något som jag uppmärksammar då jag finner 

differensen intressant. Jag hade förväntat mig ett lägre medelvärde eftersom att vara beundrad 

ligger för mig mer åt den yttre motivationen än vad image gör. Innebörden av att vara 

beundrad betyder för mig något stort och det krävs mycket för att någon skall beundras. Den 

fråga som värderas högt och som höjer kategorins genomsnitt är frågan om att ha sitt namn 

känt på jobbet, frågan har ett genomsnitt på 4 på den 7-gradiga skalan. Mitt antagande om den 

frågan är att den fått en bred översättning där frågan fått flera olika betydelser. Ett namn som 

är känt på jobbet kan ses som att man är väldigt omtyckt och därför en bekant figur bland 

medarbetarna. Det är som en bekräftelse på att man gör rätt eller i alla fall är på väg mot rätt 

håll.  

 

Betryggande är det ändå att alla yttre motivationer visade sig värderas lägre än de inneboende 

drivkrafterna, vilket ligger i linje med SDT- teorin. Deci och Ryan hävdar att handlingar som 

kan ses som intern ändå faller in under yttre motivation. En sådan situation kan vara då en 

person handlar bara för att öka eller tillfredställa sin självkänsla, det kan ses som en inre men 

betraktas av författarna som en yttre drivkraft. Det kan vara svårt att skilja på inre - och yttre 

motivationer vid sådana här tillfällen, vilket också var syftet med enkäten. Frågorna blandades 

för att det inte skulle vara tydligt vilka som tillhörde de olika motivationerna, detta för att inte 

påverka respondenternas svar.  

 



27 
 

6. Slutsats 
Här redovisas undersökningens slutsats som består av en återkoppling till uppsatsens syfte 

och frågeställning.  

 

Syftet med studien är att ta reda på om medarbetarna på PwC främst drivs av inre- eller yttre 

motivation. Det har jag gjort med hjälp av enkätundersökningen Aspiration Index, en 

enkätundersökning baserad på Deci och Ryans SDT.  

 

Med hjälp av enkätundersökningen kom jag fram till att respondenterna värderar den inre 

motivationen högre än den yttre drivkraften. Genomsnittet för den inre drivkraften, dvs. 

meningsfulla relationer, personlig utveckling och samhällsförbättring ligger på 5.78. Den 

yttre drivkraften med kategorierna image, rikedom och berömmelse har ett genomsnitt på 

3.51. Det är en stor skillnad mellan de inre- och yttre drivkrafterna med en differens på 2.27, 

den skillnaden är något som SDT redovisar för i sin teori.  

 

Det positiva med resultatet var att meningsfulla relationer värderades mest av de alla 

kategorierna. Deci och Ryan menar att en bättre samhörighet resulterar i ett högre välmående, 

dvs. en högre inneboende motivation. Studien som gjordes på studenter från USA och 

Tyskland kom fram till att tyskarna drevs av inre motivation men än studenterna från USA. 

De motiv som stod bakom resultaten var att tyskarna med sin historia kände en starkare 

samhörighet med andra människor. Den inneboende motivationen dämpades hos studenterna 

från USA då det ses mer som ett skilsmässoland. Respondenterna gradera den inneboende 

motivationen med ett genomsnitt på 6.02 på den 7-gradiga skalan. Mycket tror jag kan bero på 

den assistans som medarbetarna får av varandra, då de ofta samarbetar i så kallade 

uppdragsteam. Några av de egenskaper som PwC söker efter då de anställer är bl.a. att 

personen skall bidra till framgång för teamet, bygga och bibehålla relationer samt ha fokus på 

kunden. Hur viktigt är det för mig att dela mitt liv med någon jag älskar? Det är en av de 

frågor som besvarades under kategorin meningsfulla relationer medelvärdet är på 6.27 vilket 

jag skulle vilja se ett högre resultat på. Enligt mig arbetar vi för att leva och inte leva för att 

arbeta, därför ser jag det som en självklarhet och värderar frågan väldigt högt. Det gör även 

respondenterna med en majoritet på 64 % som graderar en 7:a. Men det kan finnas orsaker till 

alla svar egentligen, det bör även tilläggas att respondenterna består av en bred population, 

där ingen fördelning av varken ålder eller kön har gjorts. Privata relationer påverkar självklart 

respondenternas känslor och den som är glad och lycklig kan självklart vara ledsen och 

deprimerad dagen efter. Den personliga utvecklingen är också väldigt högt värderat hos 

respondenterna, då de graderat frågorna inom kategorin väldigt högt. Respondenterna visar 

sig motiverade till utveckling viket svarar för att PwC tydligt lyckas förmedla möjligheterna 

som finns inom företaget.  

 

De yttre drivkrafterna värderas inte lika högt som de inre drivkrafterna, vilket är ett positivt 

men inte ett överraskande resultat. SDT menar att de yttre drivkrafterna (belöningar och 

utseende) inte värderas lika högt som inre motivation (meningsfulla relationer och personlig 

utveckling) något som stämmer då respondenterna värderat efter det. Undersökningen 

resulterar i att kategorin Rikedom värderas högst av de tre yttre motivationerna (Rikedom, 

Image och berömmelse). Mycket tror jag kan ha ett samband den personliga utvecklingen, den 

som utvecklas och lär sig mer förväntas också få någon sorts belöning, i form av högre lön 

t.ex. Jag ser värderingarna som respondenterna delar som positiva, de värderar att ha råd med 

allt de vill och att vara rik mer än att ha råd med allt de vill ha. Det ser jag som att det inte 

handlar om att kunna köpa de materiella sakerna som tillfredställer de för stunden, det handlar 
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mer om att kunna njuta av livet utan att behöva tänka på den ekonomiska biten. Tidigare 

undersökningar har isat ett samband mellan skilsmässobarn och en större fokus på materiella 

ting. Med det vill jag inte säga att de som värderade denna fråga högt har skilda föräldrar, 

men det skulle vara intressant att se om det finns ett sådant samband. Jag vill inte säga att 

pengar gör en lycklig, för det står jag inte för. Jag tror dock att den som är ekonomisk 

oberoende får en frihet som gör att det blir enklare att klara av vardagen. För att förtydliga 

mitt resonemang kan jag förklara att en förälder enligt min mening inte vet något bättre än ett 

lyckligt barn. En far eller mor som är ekonomisk oberoende behöver inte tänka på att inte ha 

råd att skicka iväg sitt barn på klassresa, betala årsavgiften för hockeyn eller köpa 

avslutningskläder. Det är ett dyrt samhälle vi lever i och återigen vill jag säga att lycka inte 

kan köpas för pengar, jag tror dock att det kan spela en stor roll.  

 

Medarbetarna drivs mer av inre motivation, vilket jag ser som ett bra betyg för PwC Uppsala. 

Företaget värderar den personliga utvecklingen högt då de menar att det är vägen till 

framgång, att sedan se att respondenterna delar den uppfattningen ser jag som betryggande. 

Samarbetet är något som PwC talar starkt för, att medarbetarna värderar det högt är positivt då 

de även delar inställning till det som är nyckel till framgången.  
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7. Förslag till vidare forskning 
Nedan redovisas den fördjupning av forskningen som jag finner intressant.  

 

Det skulle vara intressant att undersöka de bakomliggande motiven bakom medarbetarna 

motivationer, vad är det som egentligen gör att de drivs mer av inneboende motivation? Det 

skulle sedan vara intressant att se om det överensstämmer med resultaten som studien av 

Schmuck, Kasser och Ryan redovisar. Min undersökning har gjorts med en kvantitativ ansats 

och för en fördjupning skulle det vara intressant med en kvalitativ ansats. Där motiven 

kommer fram med hjälp av djupare intervjuer. Det skulle även vara intressant med en 

liknande undersökning som de tre ovannämnda författarna skildrat. Där de undersökt inre och 

yttre drivkrafter bland studenter i två skilda länder. En liknande studie där man jämför 

medarbetare på PwC Uppsala från medarbetare på t.ex. en annan ort eller ett annat land.  
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9. Bilaga 
 

Här nedan presenteras den enkätundersökningen som utgör grunden till empirikapitlet. Dessa 

frågor har jag själv översätt och de kommer från SDT:s Aspiration Index. 

 

Hej! 

 

Syftet med den här enkäten är att undersöka motivation och drivkrafter inom 

PWC Uppsala. Dessa frågor är uppdelade i sex olika kategorier och varje fråga 

skall graderas från 1-7. Det skall inte ta mer än fem minuter att fylla i enkäten 

som består av 20 frågor. 

Denna enkät är anonym. 

 

Med hjälp av Jonatan Folkegård lottas det ut julklappar till tre av er som 

medverkar i min undersökning.  

 

Tack för hjälpen med min kandidatuppsats vid Högskolan i Gävle. 

 

 

Med vänlig hälsning  

 

Sara Seyom 

 
1 Hur viktigt är det för mig att utvecklas och lära mig nya saker? 

Inte alls   Lagom   Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

2 Hur viktigt är det för mig att ha goda arbetskamrater? 

Inte alls   Lagom   Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3 Hur viktigt är det för mig att vara rik? 

Inte alls   Lagom   Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

4 Hur viktigt är det för mig att känna att det finns arbetskamrater som verkligen 

gillar mig? 

Inte alls   Lagom   Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 
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5 Hur viktigt är det för mig att mitt namn är känt på jobbet? 

Inte alls   Lagom   Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

6 Hur viktigt är det för mig att dölja tecken på åldrande? 

Inte alls   Lagom   Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

7 Hur viktigt är det för mig att arbeta för att förbättra samhället? 

Inte alls   Lagom   Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 Hur viktigt är det för mig att ha dyra ägodelar? 

Inte alls   Lagom   Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

9 Hur viktigt är det för mig att dela mitt liv med någon jag älskar? 

Inte alls   Lagom   Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

10 Hur viktigt är det för mig att hjälpa arbetskamrater utan att be om något i gengäld? 

Inte alls   Lagom   Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

11 Hur viktigt är det för mig att arbeta för att göra min arbetsplats till en bättre plats? 

Inte alls   Lagom   Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Hur viktigt är det för mig att mitt namn kontinuerligt syns på jobbet?  

Inte alls   Lagom   Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

13 Hur viktigt är det för mig att ha arbetskamrater som jag kan lita på? 

Inte alls   Lagom   Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

14 Hur viktigt är det för mig att känna att det finns arbetskamrater som jag verkligen 

gillar? 
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Inte alls   Lagom   Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

15 Hur viktigt är det för mig att uppnå den image som jag strävat efter? 

Inte alls   Lagom   Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

16 Hur viktigt är det för mig att hjälpa andra att förbättra sina liv? 

Inte alls   Lagom   Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

 

17 Hur viktigt är det för mig att ha råd med allt jag vill ha? 

Inte alls   Lagom   Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

18 Hur viktigt är det för mig att vara beundrad av många arbetskamrater? 

Inte alls   Lagom   Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

19 Hur viktigt är det för mig att hjälpa människor i nöd? 

Inte alls   Lagom   Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

20 Hur viktigt är det för mig att kunna se tillbaka på mitt liv som meningsfullt? 

Inte alls   Lagom   Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


