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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning var att via en enkätundersökning studera ifall det finns 

skillnader i motivationsfaktorer mellan kollektivanställda, tjänstemän och tjänstemän med 

chefsbefattning på en arbetsplats verksam inom pappersindustrin. Vidare undersöktes även de 

anställdas upplevda tillfredsställelse med livet. Undersökningen genomfördes med hjälp av 

två enkäter, BIS/BAS-skalan för att mäta motivationsfaktorer och SWLS-skalan för att 

undersöka upplevd tillfredställelse med livet. Inga skillnader i motivation mellan de olika 

grupperna kunde påvisas. Dock kunde poäng på BIS och BAS nöjessökningsskalan predicera 

upplevd tillfredsställelse med livet via poängen på SWLS-skalan.  

 

Nyckelord: Motivation, motivationsfaktorer, personlighet, BIS/BAS, tillfredsställelse 

med livet. 

 



 
 

 

Abstract 

The purpose of this study using a survey was to examine if there were any differences in 

motivational factors among public service employees, officials and officials in a leading 

position at a working site effective in the pulp industry. Furthermore the employee´s 

satisfaction with life was examined. The survey was conducted by two surveys, BIS/BAS-

scale to measure motivational factors and SWLS-scale to measure experienced satisfaction 

with life. No differences between the groups were indicated. Nevertheless the number of 

points at the BIS and BAS funseeking scale could predict the score on the SWLS-scale.  

 

 Keywords: Motivation, motivational factors, personality, BIS/BAS, satisfaction with 

life. 
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1  Introduktion 

 
1.1 Motivation, personlighet och tillfredsställelse med livet 

Denna studie behandlar ämnen som motivation, personlighet och subjektivt välmående. Vi 

intresserade oss för de individuella skillnader som finns hos människor när det kommer till 

vad som motiverar dem. Vi tror att det finns samband mellan skillnader i personlighetsdrag, 

tillfredställelse med livet och vilka motivationsfaktorer som är framträdande. 

Cervone och Pervin (2008) skriver om medfödda skillnader i människors 

personligheter och om hur en människas aktivitetsnivå, förmåga till koncentration och 

motivation visar sig i personlighetsdragen. Vidare menar Cervone och Pervin att 

motivationen är avgörande för hur människan väljer att fokusera på livets olika delar. Alla 

människor är olika och har en egen personlighet som innefattar en individs karaktäristiska 

mönster av känslor, tankar och beteenden som påverkar bemötandet av omgivningen 

(Cervone & Pervin, 2008). Cervone och Pervin menar även att de karaktäristiska känslorna, 

tankarna och beteenden som en människa besitter inte bara beror på medfödda drag utan även 

på de erfarenheter som livet medför. Dessutom betonar de att livserfarenheter tillsammans 

med grundläggande personliga egenskaper påverkar en människas upplevda tillstånd av lycka 

och välmående.  

Enligt Biddle och Mutrie (2008) vilar oftast teorier om personlighet på modeller 

om motivation. Motivation är ett vidsträckt begrepp och ett fundamentalt inslag vid 

undersökningar om varför en individ utför en handling eller inte. Begreppet innebär således 

den drivkraft en människa har vid utförandet vilket är en grundläggande byggsten i 

människans natur och medfödda instinkt (Biddle & Mutrie, 2008). Vidare menar Biddle och 

Mutrie att motivation uppstår då vi är i behov av något. Behovet kan exempelvis vara att 

dricka något där motivationen således blir att släcka törsten, det vill säga att tillgodose detta 

behov.  

En vanligt förekommande princip i motivationsteorier är enligt Chamorro-

Premuzic, von Stumm och Furnham (2011) den om bemötande och undvikande beteende. 

Chamorro-Premuzic et al. skriver att bemötande respektive undvikande beteende är 

grundläggande motiveringsinriktningar och att människor drivs av sin strävan att motta 

belöning eller att undvika bestraffning. Även andra forskare som exempelvis Berkman, 

Lieberman och Gable (2008) stödjer principen om att människans motivation är uppdelad i 

två fundamentala perspektiv. Detta får empiriskt stöd i Berkmans et al. (2008) utvärdering av 
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instrument med vilka dessa perspektiv mäts. Sammanfattningsvis handlar beteendet alltså om 

att bemöta positiva konsekvenser eller att undvika negativa konsekvenser. Forskning har 

också visat att människans individuella uppfattning om sin egen livssituation kan vara 

bidragande till vad som motiverar densamma att hantera livets olika delar (Diener, 1984). 

Diener menar att motivationen kan öka om känslan av frihet och valmöjlighet infinner sig, 

vilket kan ha positiv inverkan på livet i dess helhet.  

Motivation kan även delas in i inre och yttre motivation (Egidius, 2005). Med 

inre motivation beskriver Egidius en lust att utföra något oavsett belöning eller resultat. Det 

är intresset för själva uppgiften som är drivkraften. Vidare anses även möjligheten till 

självbestämmande och eget ansvar som positivt och därmed som inre belöning. Yttre 

motivation definierar Egidius (2005) som lusten att utföra något som uppstår genom att 

erhålla belöning eller att undvika bestraffning. Utförandet är inte kopplat till motivation för 

utförandet av en uppgift utan till det resultat eller den belöning som erhålls för utförandet.  

För att mäta motivation och subjektivt välmående har särskilda psykologiska 

verktyg framtagits. BIS/BAS-skalan (Carver och White, 1994) och SWLS-skalan (Diener, 

Emmons, Larsen och Griffin, 1985) är exempel på detta. Dessa begrepp och verktyg kommer 

att behandlas närmare i nästkommande del av denna undersökning.   

 

1.2  Reinforcement sensitivity theory 

Jeffrey Gray´s teori från 1970, reinforcement sensitivity theory (RST), behandlar vad 

människan motiveras av. Enligt Jackson (2002) är RST en biologiskt baserad modell som har 

sin grund i forskning gällande inlärning av beteende för djur. Vidare menar Jackson (2002) 

att RST kan förankras i personlighet och personliga egenskaper. Att teorin är biologiskt 

baserad och att den tack vare detta går att sammankoppla med personlighet, anser van der 

Linden, Taris, Beckers och Kindt (2007) vara en av dess styrkor. Teorins grundprincip gör 

gällande två olika dimensioner av personlighet, ångest och impulsivitet (Carver & White, 

1994). Grays teori har vid ett antal tillfällen reviderats, 1981, 1982, 1991 samt 2000 då den 

största revideringen genomfördes av Gray och McNaughton (Keiser & Ross, 2011).  

I originalversionen föreslår Gray tre olika system av emotioner som är kopplade 

till motiverat beteende; BAS (Behavioral Activation System,) BIS (Behavioral Inhibition 

System) och FFS (Fight – Flight System) (Keiser & Ross, 2011). Ångest har en biologisk 

anknytning till BIS medan impulsivitet istället har en biologisk anknytning till BAS (Jackson, 

2002). Vidare hävdar Keiser och Ross (2011) att BAS ursprungligen var förmodad att vara 

känslig för betingad stimuli och uppfyllelse av fysiologiska behov, känslig mot belöning och 
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indirekt undvikande av bestraffning. BIS ansågs ursprungligen svara indirekt mot betingad 

stimuli av bestraffning eller betingad stimuli av frustration vid frånvaro av belöning (Keiser 

& Ross, 2011). Enligt Carver och White (1994) är Fight – Flight Systemet ansvarigt för att 

organisera beteenden kopplat till obetingad bestraffning och obetingad frånvaro av belöning. 

Vidare menar Carver och White (1994) att aktivitet i FFS är relaterat till extrema emotioner 

såsom panik och ilska. Enligt Campbell-Sills, Liverant och Brown (2004) utformade Carver 

och White (1994) ett instrument för att mäta motivationsfaktorer, BIS/BAS-skalan, utan 

hänsyn till FFS då denna inte ansågs mäta känslighet för belöning eller bestraffning.  

Enligt van der Linden, Beckers och Taris (2007) kan skattningen på BIS/BAS- 

skalan förknippas med aktiviteter i hjärnans högra (BIS) respektive vänstra (BAS) frontallob. 

Vidare menar Van der Linden et. al (2007) att antal poäng på BIS/BAS-skalan kan härledas 

till specifika karaktärsdrag som över tid anses vara relativt stabila. Exempelvis anses en 

individ som är BAS-känslig drivas av belönande motivation. Vidare kan en känslighet för 

BAS även relateras till sinnesstämningar som optimism, hopp, entusiasm och strävan efter 

nya erfarenheter (van der Linden, Taris, Beckers & Kindt, 2007). Följaktligen föreslår Grays 

teori att impulsiva människors inlärning och motivation höjs genom belöning (Jackson, 

2002). En individ med antagen känslighet för BIS drivs istället av att undvika bestraffning. 

Dennes sinnesstämningar kan exempelvis vara neurotisk, ångest, orolighet och begrundan 

(van der Linden et al., 2007). Individer med hög känslighet för BIS anses i större utsträckning 

uppleva ångest och motiveras genom att undvika beteenden som kan leda till bestraffning 

(Jackson, 2002).  

 

1.3  BIS/BAS-skalan  

Enligt Gomez, Cooper och Gomez (2005) föreslås alltså RST bestå av två självständiga 

biologiska system; Behavioural Inhibition System (BIS) och Behavioural Activation System 

(BAS). För att mäta motivationsfaktorer utvecklade Carver och White (1994) ett instrument 

baserat på RST. Detta är ett av de mest använda mätinstrumenten vad gäller just studier inom 

området motivation (Levinson, Rodebaugh & Frye, 2011). Instrumentet består av ett formulär 

innehållande 24 påståenden med sju svarsalternativ. Dessa påståenden anses reflektera 

aktiviteter på det underliggande beteendet gällande hur en individ svarar mot belöning 

respektive bestraffning och därmed vad som främst motiverar individen. BIS/BAS-skalan har 

en skala för BIS medan BAS har tre skalor; BAS belöningsmottaglighet (BAS rr) som visar 

en individs drivkraft med målet att få belöning, BAS driv (BAS drive) som står för strävan att 

uppnå önskade mål och BAS nöjessökning (BAS fs) som står för individens sökande efter 
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roliga upplevelser (Carver & White, 1994). Med dessa kategorier och underkategorier syftar 

BIS/BAS-skalan till att mäta hur en människa tenderar att motiveras av olika faktorer (Carver 

& White, 1994). 

 
1.4  SWLS-skalan 

 ”Tillfreds med livet”-skalan, Satisfaction with life scale (SWLS), är en skala som mäter 

människors upplevda tillfredställelse med sin livssituation och denna skala utvecklades av 

Diener et al., (1985). Skalan används som ett verktyg för att mäta människors välmående i sin 

helhet och värderar inte avskilda områden i livet som till exempel personlig hälsa eller 

ekonomisk situation. Det är den mest använda skalan för att mäta livstillfredsställelse 

(Glaesmer, Grande, Braehler & Roth, 2011). Tillfredställelsen med livet är inte förutbestämd 

och har inte en given definition utan mäter graden av individens upplevda tillfredsställelse 

med livet (Diener & Pavot, 1993). SWLS syftar, med andra ord, till att mäta en individs 

upplevelse av att må bra och vara nöjd med sitt liv. Livskvalitén bedöms efter en persons 

egna kriterier och det handlar om att leva i enlighet med de kriterier som man själv definierat 

som lämpliga och passande (Diener et al., 1985). Om individens egna kriterier uppnås tyder 

resultatet på en högre allmän tillfredställelse med livet. Vidare menar Diener et al. (1985) att 

SWLS är uppbyggd på så vis att den individuella upplevelsen av livstillfredsställelse 

reflekteras, vilket inte baseras på objektiva mått. Exempelvis kan hälsa vara viktigt för många 

människor men olika individer kan värdera hälsa på olika vis. 

 Vid skapandet av SWLS (Diener et al., 1985) konstruerades först en lista med 

48 påståenden relaterade till subjektivt välmående. Dessa påståenden var både positiva och 

negativa och relaterade främst till tillfredsställelse med livet. En faktoranalys genomfördes 

för att revidera antalet påståenden vilket resulterade i tio kvarvarande påståenden. Eftersom 

den semantiska likheten var stor eliminerades ytterligare fem påståenden. De slutgiltiga fem 

påståenden blev SWLS (Diener et al., 1985). 

 Tidigare studier av subjektivt välmående fokuserar ofta på demografiska 

faktorer som till exempel kön, ålder och utbildning. Senare forskning har istället inriktat sig 

på faktorer såsom personlighetsegenskaper, uppfyllandet av personliga målsättningar och 

hantering av yttre påverkan (Diener et al., 1985). 

 Diener och Pavot (1993) menar att begreppet ”subjektivt välmående” är att 

föredra inom forskningsområdet då begrepp såsom lycka och glädje inte är ett konstant och 

varaktigt tillstånd. En person som har ett högt subjektivt välmående är nöjd med sitt liv och 

känner ofta av en positiv påverkan som till exempel glädje. En person som däremot är mindre 
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tillfreds med livet och därmed har ett lägre subjektivt välbefinnande känner ofta negativ 

påverkan som till exempel nedstämdhet (Diener & Pavot, 1993).  

 Vad som anses som subjektivt välmående har diskuterats i flera hundra år men 

det har inte undersökts med empiriska studier förrän under senare decennier (Diener & Pavot 

1993). I en studie av Updegraff, Gable och Taylor (2004) kopplas det subjektiva välmående 

samman med vilka motivationsfaktorer som är primära hos en individ. Studiens resultat 

indikerar att människor som är mer drivna av bemötande motivationsfaktorer (BAS) också 

tenderar att uppleva sin tillvaro mer tillfredställande och välmående. Detta innebär således att 

människor med hög poäng på BAS-skalan tenderar att sätta ett högt värde på att uppnå 

positiva erfarenheter som får dem att må bra och trivas med livet. Samma studie visade 

motsatt resultat hos individer med låg poäng på BAS-skalan, vilket innebär att dessa 

individer istället tenderar att fokusera på att undvika negativa konsekvenser (Updegraff et al., 

2004).   

 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det går att påvisa skillnader i motivationsfaktorer 

mellan olika anställningstyper inom ett företag. Vidare syftar studien till att undersöka om det 

finns ett samband mellan motivationsfaktorer och poäng på SWLS-skalan.  

 

1.6  Frågeställningar 

1. Finns det skillnader i motivationsfaktorer mellan kollektivanställda, tjänstemän och 

tjänstemän med chefsbefattning på det aktuella företaget? 

2. Är det möjligt att predicera den individuella upplevda tillfredställelsen med livet via 

poängen på BIS/BAS-skalan?  

 

1.7  Hypoteser 

Hypotes 1: Att det finns skillnader i motivation mellan olika anställningstyper på Företaget.  

Hypotes 2: Att via poängen på BIS/BAS-skalan kunna avspegla försöksdeltagarnas upplevda 

tillfredställelse med livet och därmed poängen på SWLS-skalan.  
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2  Metod 
2.1 Deltagare och urval 

Samtliga 95 deltagare i föreliggande studie är anställda på en fabrik som ingår i en koncern 

verksam inom pappersindustrin. Företaget har cirka 30 000 anställda i över 35 länder och på 

den aktuella arbetsplatsen arbetar cirka 380 anställda. Medelåldern hos de kollektivanställda 

är M=48 år (SD=8.82). Medelåldern hos tjänstemännen är M=43 år (SD=11.09) medan 

tjänstemännen med chefsbefattning har en medelålder på M=48 år (SD=11.13).  

Ett stratifierat slumpmässigt urval genomfördes bland de anställda på Företaget. 

Två enkäter (se Bilaga 1 & 2) samt ett missivbrev (se Bilaga 3) samlades i ett häfte och 

delades ut till samtliga anställda på plats och de som frivilligt ville delta i studien. Tre 

undergrupper formulerades med hänsyn till deras anställningstyp, beroende på om de var 

kollektivanställda, tjänstemän eller tjänstemän med chefsbefattning. Samtliga undergrupper 

blev tilldelade häften med enkäter personligen. Då de kollektivanställda arbetade i skift 

delades häften ut till samtliga tre skiftlag som arbetade under vecka 16 då datainsamlingen 

ägde rum. Detta för att ge samtliga kollektivanställda samma chans att delta i studien. Av de 

insamlade häftena noterades ett bortfall då en av enkäterna inte var korrekt ifylld.  

 

2.2 Material 

Den första enkäten inleddes med två frågor som skulle besvaras gällande ålder och 

anställningstyp, om de antingen var kollektivanställd, tjänsteman eller tjänsteman med 

chefsbefattning. Häften som delades ut bestod av två enkäter, den första var SWLS (se Bilaga 

1), Satisfaction With Life Scale (Diener et al., 1985). Den andra enkäten var BIS/BAS-skalan 

(se Bilaga 2, Carver & White, 1994).  

 SWLS-enkäten gick inte att hitta med svensk översättning. Uppsatsförfattarna översatte 

därför originalversionen av SWLS (Diener et al., 1985) till svenska för att sedan be en person 

med engelska som modersmål att översätta den versionen tillbaka till engelska. Vid 

översättningen tillbaka till engelska skilde endast ett ord från originalformuleringen. 

Översättningen till svenska ansågs därmed vara korrekt, vilket gjorde att den kunde användas 

i undersökningen.  

SWLS enkäten innefattar fem påståenden som respondenten antingen kan instämma eller inte 

instämma med gällande uppskattning av dennes tillfredsställelse med livet. Svarsalternativen 

är indelade efter en Likert-skala mellan 1-7 där 1 är ”instämmer inte alls”, 2 ”instämmer 

inte”, 3 ”instämmer inte helt”, 4 ”varken instämmer eller inte”, 5 ”instämmer till viss del”, 6 

”instämmer” och 7 ”instämmer helt”.  
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 BIS/BAS-skalan av Carver och White (1994) består av 24 frågor med fyra olika 

svarsalternativ som individen antingen kan instämma med eller inte instämma med. 

Svarsalternativen är indelade efter en fyrgradig Likert-skala där 1 är ”mycket sant när det 

gäller mig”, 2 ”något sant när det gäller mig”, 3 ”något falskt när det gäller mig”, 4 ”mycket 

falskt när det gäller mig”. Enkäten har översatts till svenska och innefattar fyra olika 

områden: BIS, BAS driv, BAS belöningsmottaglighet och BAS nöjessökning. BIS innefattar 

sju påståenden, BAS driv och BAS nöjessökning innefattar vardera fyra påståenden och BAS 

belöningsmottaglighet innefattar fem påståenden. Fyra påståenden är utfyllnad. Alla 

påståenden utom nummer två och nummer 22 har omvänd poängskala och har använts vid 

analysen av data (Carver & White, 1994). För att kunna undersöka ifall det går att predicera 

subjektivt välmående via poäng på BIS/BAS-skalan valdes dessa två enkäter som verktyg i 

metoden.   

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Totalt delades 116 häften med två olika enkäter ut. Femtio stycken häften delades ut till 

kollektivanställda, 40 stycken till tjänstemän samt 26 stycken till tjänstemän med 

chefsbefattning. Den totala svarsfrekvensen uppgår till 82 % (n=95). Svarsfrekvensen hos de 

kollektivanställda var 66 % (n=33). Tjänstemän hade en svarsfrekvens på 90 % (n=36) 

medan tjänstemän med chefsbefattning hade 100 % (n=26) i svarsfrekvens. 21 utdelade 

enkäter har inte samlats in.  

Likadana häften med enkäter har delats ut i pappersformat till samtliga 

försöksdeltagare, antingen personligen av uppsatsförfattarna, via en anställd på Företaget 

eller via ett personligt postfack. Insamlingen av de besvarade enkäterna gjordes personligen 

av uppsatsförfattarna eller via en försluten postlåda på personalavdelningen dit de anställda 

hänvisades med besvarade enkäter. Vid ett tillfälle ombads åtta deltagare att samla in sina 

häften med besvarade enkäter i en hög på utvald plats på avdelningen. Dessa samlades sedan 

in av uppsatsförfattarna då deltagarna, på grund av deras arbete, inte hade möjlighet att 

besvara enkäterna vid den från början önskade tidpunkten. Häftet började med ett missivbrev 

(se Bilaga 3) med information till försöksdeltagarna. Där meddelades att det var frivilligt att 

delta i studien samt att resultaten av studien inte skulle kunna kopplas till dem personligen. 

Då enkäthäftena delades ut egenhändigt kunde information även ges muntligt vad gällde 

studiens syfte samt var och när enkäterna skulle samlas in. Insamlade häften med besvarade 

enkäter förvarades under datainsamlingen i en försluten portfölj som endast var åtkomlig för 
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uppsatsförfattarna. Efter avslutad undersökning slängdes samtliga besvarade enkäter i en 

dokumentförstörare.  

 

2.4 Design och dataanalys 

Fem envägsvariansanalyser och en multipelregressionsanalys genomfördes efter avslutad 

datainsamling. I envägsvariansanalyserna var grupp den oberoende variabeln medan 

beroende variabeln antingen var BIS, BAS driv, BAS belöningsmottaglighet, BAS 

nöjessökning eller SWLS. Det framtogs även en multipelregressionsanalys för att undersöka 

ifall poängen på BIS/BAS-skalan kunde predicera den upplevda tillfredställelsen med livet 

(SWLS).  

 

2.5 Forskningsetiska aspekter 

Försöksdeltagarna fick via missivbrevet information om att det var frivilligt att delta i 

undersökningen. Insamlad data har behandlats med största respekt för de medverkande och 

inga enskilda svar har redovisats. En potentiell brist som kan ha påverkat anonymiteten hos 

försöksdeltagarna var frågan gällande ålder. Den angivna åldern skulle kunna förknippas med 

en viss individ och därmed röja försöksdeltagarens identitet. Dock innehåller enkäten inga 

namn eller annan information som på något sätt skulle kunna gå att härleda till en viss person. 

 

3  Resultat 
En envägsvariansanalys visade inga skillnader i motivation avseende BIS, mellan de olika 

grupperna F (2, 92 )= 1.12, icke signifikant. Envägsvariansanalyserna för de tre BAS-

faktorerna visade inte heller några skillnader (alla F<1). Envägsvariansanalysen med SWLS 

som den beroende variabeln visade inte heller några skillnader mellan grupperna (F<1). För 

medelvärden på BIS/BAS-faktorerna och SWLS se Tabell 1. 
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Tabell 1. 

Medelvärden M och standardavvikelser (s) mellan de olika grupperna.  

Variabler Kollektivanställda 

M (s) 

Tjänstemän 

M (s) 

Chefer 

M (s) 

BIS 2.59 (0.39) 2.40 (0.53) 2.53 (0.60) 
BAS driv 2.75 (0.62) 2.88 (0.55)  2.86 (0.51) 
BAS 
belöningsmottaglighet 

1.62 (0.33) 1.64 (0.47) 1.77 (0.47) 

BAS nöjessökning 2.11 (0.43) 2.26 (0.54) 2.18 (0.52) 
SWLS 5.21 (0.90) 5.23 (0.99) 5.45 (0.96) 
 

Parvisa korrelationer mellan BIS/BAS-faktorerna visade inga inbördes höga 

korrelationskoefficienter (se Tabell 2) och således förelåg ingen multikollinearitet.  

 

Tabell 2. 

Korrelationsmatris för SWLS och poängen på BIS/BAS-skalan. Notera att BIS/BAS-skalan 

är omvänd vilket innebär att en positiv korrelation följaktligen är negativ och en negativ 

korrelation således är positiv. Detta gäller förhållandet mellan BIS/BAS-skalan och SWLS- 

skalan i denna undersökning. 

 SWLS BIS BAS driv BAS belönings-
mottaglighet 

BAS nöjes-
sökning 

SWLS 1     

BIS .244* 1    
BAS driv .005 .008 1   

BAS belönings-
mottaglighet 

-.060 .032 .195 1  

BAS nöjes-
sökning 

-.270** -.066 .382** .433** 1 

* signifikant korrelation på nivå p<.05 
** signifikant korrelation på nivå p<.01 
 

Följaktligen kunde samtliga BIS/BAS-faktorer användas som prediktorer i en 

multipelregressionsanalys för att undersöka ifall BIS, BAS driv, BAS belöningsmottaglighet 

och BAS nöjessökning kunde predicera poängen på SWLS. Multipelregressionsanalysen 

visade att BIS/BAS-faktorerna, då främst BAS nöjessökning, kan användas för att predicera 

SWLS, F (2, 92) = 3.60, p <.01 (se Tabell 3). Låg poäng på BAS nöjessökningsskalan (hög 
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poäng på BIS-skalan) ger låg poäng på SWLS vilket rimligtvis innebär en lägre upplevd 

tillfredställelse med livet. Hög poäng på BAS nöjessökningsskalan (låg poäng på BIS-

skalan), predicerar poängen på SWLS-skalan och därmed en högre upplevd tillfredställelse 

med livet (se Tabell 3). Efter anpassning, det vill säga justering av R2, gäller inte resultatet 

enbart i denna undersökning. Därför kan skattningarna av BIS/BAS-faktorerna förklara 10 % 

av variansen i den upplevda tillfredsställelsen med livet på SWLS-skalan även på andra 

populationer.  

 

Tabell 3. 

Korrelationer mellan variabler i multipelregressionsanalysen.  

Regression SWLS p 

Prediktor  (β)  
BIS .22 .027 
BAS driv .12 - 
BAS belöningsmottaglighet .05 - 
BAS nöjessökning -.32 .007 
Modell F 3.60 .009 
df 4, 90  
Modell R2 .14  
Justerat R2 .10  

 

4  Diskussion 
Inga skillnader i motivationsfaktorer mellan kollektivanställda, tjänstemän eller tjänstemän 

med chefsbefattning kunde påvisas i resultatet. Med detta resultat kan därmed studiens första 

hypotes förkastas, vilket accepteras utan vidare försök att ompröva antagandet. Istället kan ett 

antagande rimligtvis göras gällande att de anställda på Företaget i många avseenden 

motiveras av samma eller liknande faktorer. Resultatet bekräftade däremot studiens andra 

hypotes då poängen på BIS och BAS nöjessökning kunde predicera poängen på SWLS-

skalan. Låg poäng på BAS nöjessökningsskalan (hög poäng på BIS-skalan) gav följaktligen 

en lägre upplevd tillfredställelse med livet, alltså lägre poäng på SWLS-skalan. Hög poäng på 

BAS nöjessökning (låg poäng på BIS-skalan) resulterade i högre poäng på SWLS-skalan och 

därmed en högre upplevd tillfredsställelse med livet.  
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4.1 Resultatdiskussion 

Att det skulle kunna finnas skillnader i motivationsfaktorer mellan olika grupper var ett 

antagande baserat på tidigare forskning gällande motivation (Carver & White, 1994; van der 

Linden et al., 2007). Exempelvis visar Carver och Whites (1994) studie att BIS/BAS-skalan 

framgångsrikt predicerar nervositet inför bestraffning respektive glädje inför belöning. 

Vidare visar deras studie att det går att urskilja individuella skillnader i det neurologiska 

systemet vilket styr känsligheten för belöning och bestraffning.  

En av anledningarna till att det inte påvisades några skillnader mellan de olika grupperna i 

den aktuella undersökningen skulle möjligtvis kunna vara det relativt låga antalet 

försöksdeltagare. Måhända skulle resultatet ha blivit annorlunda om populationen hade varit 

större vilket därmed eventuellt hade givit en större spridning. En möjlig lösning för detta 

skulle vara att genomföra samma studie på alla enskilda arbetsplatser inom Företagets 

koncern. Alternativt skulle studien kunna genomföras på flera olika företag och leda till en 

jämförelse mellan anställningstyperna.  

Även om vår studie inte har kunnat påvisa skillnader i motivationsfaktorer hos 

de anställda på Företaget, kan det vara av värde att ta forskningen som ligger till grund för 

studien i beaktning (Berkman et al., 2009; van der Linden et al., 2007). Att vara medveten om 

och förstå skillnader i motivation hos sina anställda kan vara behjälpligt i personalarbete. Vid 

personalstrategiskt arbete såsom kompetensförsörjning, motiverande belöningssystem eller 

hälsoundersökningar kan kunskap om dessa skillnader komma väl till pass för att förstå 

medarbetarnas eventuella reaktioner och emotioner.  

Antal poäng på BIS och BAS nöjessökning visade sig kunna predicera poäng på SWLS-

skalan. Undersökningens resultat bekräftade att hög poäng på BIS och BAS nöjessökning står 

i relation till poängen på SWLS-skalan. Vidare visar resultatet att individer med hög BIS-

känslighet upplever en lägre tillfredsställelse med livet. Individer som drivs av att få uppleva 

roliga händelser och strävar efter att få belöning har i denna studie hög poäng på BAS 

nöjessökning och har sammankopplats med hög poäng på SWLS-skalan. Rimligtvis har 

därför en individ med hög BAS-känslighet en högre upplevd tillfredställelse med livet. 

Därmed kan studiens andra hypotes styrkas då resultatet bekräftar att försöksdeltagarnas 

upplevda tillfredsställelse med livet kan prediceras via poängen på BIS/BAS-skalan.  

 Att ha hög BIS-känslighet kan sannolikt innebära en återhållsam personlighet 

och en benägenhet att se möjligheter i livet som en risk istället för en chans. Troligtvis 

fokuserar en människa med hög BIS-känslighet i högre grad på de händelser och situationer i 
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livet som kan få negativa konsekvenser och koncentrerar sig följaktligen på att undvika dessa 

situationer. 

 Vid spekulationer kring sambandet BAS nöjessökning och högre grad av 

upplevd tillfredställelse med livet kan detta rimligtvis bero på att tidigare goda erfarenheter i 

livet har skapat positivare syn på livets omständigheter. I och med detta skapas ett större 

förtroende för att ta chanser som kan leda till ytterligare goda erfarenheter och en bättre insikt 

om vad som krävs för att uppnå en känsla av välmående.  

 

Intressant är också de skillnaderna mellan inre och yttre motivation. Egidius (2005) menar att 

den yttre motivationen innebär lusten att utföra något för att erhålla belöning eller att undvika 

bestraffning. Exempel skulle kunna vara monetär belöning eller att undvika ofrivillig övertid. 

Uppsatsförfattarna menar att detta sannolikt skulle kunna härledas till situationer baserade på 

en spontanare känsla där önskan om belöning eller att undvika bestraffning varierar över tid. 

Den yttre motivationen skulle då kunna jämföras med motivationsfaktorerna BIS och BAS 

belöningsmottaglighet. Carver och White (1994) menar också att BAS nöjessökning innebär 

en återspegling av en individs önskan att få nya belöningar, att uppleva spontan belöning 

samt att få utlopp för stundens ingivelse. BAS nöjessökning skulle rimligtvis kunna kopplas 

samman med yttre motivation och med andra ord vara ett tillfälligt tillstånd av viljan att 

utföra något.  

Att vara inre motiverad kräver mer personligt intresse för handlingen som ska 

utföras (Ryan & Deci, 2000). Då den inre motivationen istället handlar om lusten att utföra 

något oavsett belöning eller bestraffning handlar det troligen om en varaktigare känsla för 

vad som får en individ att känna glädje och välbefinnande. Därför kan BAS driv antas, enligt 

uppsatsförfattarnas tolkning, vara kopplat till inre motivation då det handlar om en mer 

beständig vilja att uppnå ett mål med positiva konsekvenser av en inträffad eller förväntad 

form av belöning (Carver & White, 1994). 

Antagandet kan också göras gällande att riktningen på motivation sker i 

samband med medfödda personlighetsdrag. Den bekymmerslösa personen besitter en större 

förmåga att se morötterna i olika situationer medan den bekymmersamma personen istället 

urskiljer piskorna. 

 

4.2 Metoddiskussion 

För att möjliggöra genomförandet av studien valdes en kvantitativ undersökningsmetod i 

form av enkäter då det ansågs vara mest lämplig för datainsamlingen. Utdelandet av enkäter 
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ansågs vara effektivt vid datainsamlingen med hänsyn till försöksdeltagarnas arbetstider och 

deras arbetsuppgifter. Häftet med enkäter uppskattades att endast ta 10-12 minuter att 

genomföra i jämförelse med en enskild intervju som antagligen hade tagit längre tid. Den 

korta tiden som krävdes för att delta i studien anses vara en av anledningarna till den höga 

svarsfrekvensen (82 %, n= 95). Även det personliga utdelandet av enkäterna samt den till stor 

del personliga insamlingen av desamma anses vara en bidragande faktor till det höga 

deltagandet i undersökningen.   

För att på bästa sätt mäta motivationsfaktorer och ifall dessa skiljde sig åt 

mellan de olika anställningstyperna, användes två enkäter, BIS/BAS-skalan av Carver och 

White (1994) samt SWLS-skalan av Diener et al., (1985). Enligt Levinson et al., (2011) är 

BIS/BAS-skalan ett av de mest använda mätinstrumenten vid undersökningar av vad 

individer motiveras av och verktyget anses uppnå både hög validitet och tillräcklig reliabilitet 

enligt Carver och White (1994). SWLS-skalan av Diener et al., (1985) användes för att mäta 

de anställdas upplevda tillfredsställelse med livet. Även denna skala anses ha hög validitet 

och reliabilitet (Diener & Pavot, 1993).  

Ett större urval av försöksdeltagare hade eventuellt kunnat påverka resultatet 

men hade även kunnat bidra till en snedfördelning då antalet chefer som deltog i 

undersökningen uppgick till 100 %. Det hade med andra ord endast kunnat öka i antal 

deltagare från grupperna med kollektivanställda och tjänstemän från Företaget. Därmed 

ansågs resultatet ha kunnat bli missvisande och därför valdes en mer jämn fördelning mellan 

antal försöksdeltagare per grupp. Uppsatsförfattarna har i efterhand reflekterat kring 

säkerheten av anonymiteten hos försöksdeltagarna. Då besvarade enkäter samlades i högar på 

vissa av avdelningar på Företagets arbetsplats för att sedan samlas in, kunde de anställda 

genom att utläsa den angivna åldern, förutse vem som hade besvarat enkäten. Detta kan ha 

varit en brist men det är omöjligt att via resultatet erinra vem som har besvarat enkäterna och 

på sätt koppla svaren till en viss individ.   

 

4.3 Slutsats  

Att det finns individuella skillnader i motivation framgår av tidigare forskning och teorier 

(Biddle & Mutrie, 2001). Carver och Whites (1994) välbeprövade instrument, BIS/BAS-

skalan, har visat sig kunna mäta människors motivation och personliga egenskaper. Vidare 

har också SWLS-skalan visat sig vara ett bra instrument för att mäta subjektivt välmående 

och tillfredställelse med livet i dess helhet (Diener & Pavot, 1993). 
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 Trots att denna undersökning inte ledde fram till resultat som visade skillnader 

mellan anställningstyper på Företaget finns det många intressanta aspekter i den 

grundläggande teorin. Teorin om individuella skillnader i motivation och mätinstrumenten 

för detta, innebär således att det skulle kunna vara möjligt att påvisa skillnader mellan 

anställningstyper på någon annan arbetsplats (Carver & White, 1994; van der Linden et al., 

2007). Resultatet i undersökningen visade dock att det går att predicera en individs upplevda 

tillfredsställelse med livet via poängen de fick på BIS/BAS-skalan. 

En tjänsteman har sannolikt möjligheten att påverka dess arbetsuppgifter och 

upplägg på ett annat sätt än en kollektivanställd. Möjligheten till självbestämmande och eget 

ansvar kan antas vara större för tjänstemännen (Chamorro-Premuzic et al., 2011). Därmed 

bör det poängteras att kollektivanställda på Företaget eventuellt upplever sitt 

självbestämmande som stort och därmed en inre drivkraft. Detta skulle kunna vara en 

anledning till att skillnader mellan anställningstyperna uteblev.  

 

4.4 Vidare forskning  

För vidare forskning inom ämnet motivationsfaktorer skulle det vara väldigt intressant att 

göra en likartad studie med ett större urval av försöksdeltagare. Studier skulle kunna 

genomföras på Företagets fabriker både nationellt och internationellt, med samma metod, för 

att undersöka skillnader mellan anställningstyper. Vidare skulle även studier kunna 

genomföras med samma metod och instrument men med andra kriterier för 

undersökningsgrupperna. Exempelvis skulle frågeställningar kring skillnader i 

motivationsfaktorer mellan manliga och kvinnliga medarbetare vara intressant (Carver & 

White, 1994; Campbell-Sills, 2004). Likaså skulle en undersökning mellan anställda från 

olika generationer och deras motivation samt upplevda tillfredsställelse med livet vara av 

intresse. Detta skulle kunna härledas till hur samhället förändrats och hur detta visar sig i 

individuella skillnader mellan generationer (Kinding, 2010). 
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6  Bilagor
 
Bilaga 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 2 
 
BIS/BAS 
 
Den här enkäten består av påståenden som Ni antingen kan instämma med eller inte 
instämma med. För varje påstående skall Ni ange hur mycket Ni instämmer eller inte 
instämmer med det angivna påståendet. Var snäll och besvara samtliga påståenden; lämna 
inga påståenden obesvarade. Välj endast ett alternativ för varje påstående. Försök att vara så 
ärlig och sanningsenlig som möjligt. Besvara varje påstående var för sig. Med detta menas att 
Ni inte skall oroa Er för att inte vara konsekvent i Era svar.  
 
Välj av följande fyra svarsalternativ:  
 
1 = Mycket sant när det gäller mig 
2 = Något sant när det gäller mig 
3= Något falskt när det gäller mig 
4 = Mycket falskt när det gäller mig 

	   	   1	   	   2	   	   3	   	   4	  

1.	   En	  persons	  familj	  är	  det	  mest	  viktiga	  i	  livet.	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2.	   Även	  om	  något	  dåligt	  är	  på	  väg	  att	  hända	  mig,	  upplever	  jag	  sällan	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   rädsla	  	  eller	  nervositet.	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3.	   Jag	  skyr	  inga	  medel	  för	  att	  få	  det	  jag	  vill	  ha.	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

4.	   När	  jag	  gör	  något	  bra,	  vill	  jag	  gärna	  fortsätta	  med	  det.	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

5.	   Jag	  är	  alltid	  villig	  att	  prova	  något	  nytt,	  om	  jag	  tror	  att	  det	  kan	  vara	  kul.	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6.	   Hur	  jag	  klär	  mig	  är	  viktigt	  för	  mig.	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

7.	   När	  jag	  får	  något	  jag	  vill	  ha	  känner	  jag	  mig	  upprymd	  och	  full	  av	  energi.	  	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

8.	   Kritik	  och	  tillrättavisningar	  sårar	  mig	  ganska	  mycket.	  	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

9.	   När	  jag	  vill	  ha	  något	  gör	  jag	  ofta	  vad	  som	  helst	  för	  att	  få	  det.	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

10.	   Jag	  gör	  ofta	  saker	  av	  ingen	  annan	  anledning	  än	  att	  det	  kanske	  kommer	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   att	  bli	  kul.	  	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

11.	   Det	  är	  svårt	  för	  mig	  att	  hitta	  tid	  till	  saker,	  så	  som	  att	  klippa	  håret.	  	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

12.	   Om	  jag	  ser	  en	  chans	  att	  få	  något	  jag	  vill	  ha,	  tar	  jag	  den	  direkt.	  	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

13.	   Jag	  känner	  mig	  ganska	  orolig	  och	  nervös	  när	  jag	  tror	  eller	  vet	  att	  någon	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   är	  arg	  på	  mig.	  	   	   	   	   	   	   	   	  
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14.	   När	  jag	  ser	  en	  möjlighet	  för	  något	  jag	  tycker	  om,	  känner	  jag	  mig	  	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   genast	  upprymd.	  	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

15.	   Jag	  handlar	  ofta	  på	  stundens	  ingivelse.	  	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

16.	   Om	  jag	  tror	  att	  något	  obehagligt	  kommer	  att	  hända	  blir	  jag	  ofta	  	  	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   ganska	  upprörd.	  	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

17.	   Jag	  funderar	  ofta	  varför	  folk	  beter	  sig	  som	  de	  gör.	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

18.	   När	  bra	  saker	  händer	  mig,	  påverkar	  det	  mig	  starkt.	  	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

19.	   Jag	  känner	  mig	  orolig	  när	  jag	  tror	  att	  jag	  har	  gjort	  dåligt	  ifrån	  mig	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   på	  något	  som	  är	  viktigt.	  	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

20.	   Jag	  har	  en	  längtan	  efter	  spänning	  och	  nya	  upplevelser.	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

21.	   När	  jag	  är	  ute	  efter	  någonting	  låter	  jag	  inget	  hindra	  mig.	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

22.	   Jag	  har	  väldigt	  få	  rädslor,	  i	  jämförelse	  med	  mina	  vänner.	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

23.	   Jag	  skulle	  bli	  upprymd	  över	  att	  vinna	  en	  tävling.	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

24.	   Jag	  oroar	  mig	  för	  att	  göra	  misstag.	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  



 
 

 
Bilaga 3 

Missivbrev för enkätundersökning 

 

Hej! 

 

Vi heter Frida Linngård och Angelica Lorsell och studerar Personal- och 

arbetslivsprogrammet på Högskolan i Gävle. Vi skriver vår C-uppsats där vi vill undersöka 

människors personligheter och hur de skiljer sig åt i arbetslivet. Vi är intresserade av att veta 

vad just Ni drivs av i Ert arbete och vi vill därför ha Er hjälp med vår undersökning.  

 

Bifogat finns två enkäter bestående av påståenden som Ni antingen kan eller inte kan 

instämma med. Vi ber Er att svara på samtliga påståenden och besvara dem var för sig - med 

detta menas att Ni inte ska oroa Er för att inte vara konsekvent i Era svar.   

 

Att delta är frivilligt och Ni kommer att vara anonyma genom hela undersökningen. 

Resultatet kommer ej att kunna kopplas till Er personligen.    

 

Sammantaget beräknas enkäterna ta cirka 10 - 12 minuter att genomföra och vi ber Er att 

svara så sanningsenligt som möjligt. 

 

Tack för Er medverkan!  
Med vänlig hälsning, 

 
Frida Linngård   Angelica Lorsell 
Frida.linngard@hotmail.com  angelicalorsell899@hotmail.com 

070 – 846 17 64   0739 – 85 19 20 

 
 

 

 

 
	  

 

 

 
 


