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I 
 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats var att via en enkätundersökning studera om det fanns skillnader i 

arbetsmotivation mellan två arbetsplatser inom lågstatusyrkena callcenteroperatör respektive 

tidningsdistributör. Detta gjordes dels genom att studera värdena på de sex 

motivationsskalorna inom SDT-teorin och dels genom att med det samlade värdet från W-

SDI-indexet studera om det fanns skillnader i deras motivationsprofiler. Resultatet visade att 

båda grupperna hade en självbestämmande motivationsprofil och att tidningsdistributörerna 

uppvisade ett signifikant lägre värde än callcenteroperatörerna på inre motivation och 

introjekterad reglering. 
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Abstract 

 

English title: Work motivation in low status occupations - a study of differences in motivation 

between two workplaces 

 

The purpose of this paper was to through a survey study whether there were differences in 

work motivation between two workplaces in the low status occupations call center operator 

and newspaper distributor. This was done by studying the values of the six motivation scales 

within SDT-theory as well as to the overall value obtained from W-SDI index study whether 

there were differences in their motivation profiles. The results showed that both groups had a 

self-determined motivational profile and that newspaper distributors showed a significantly 

lower value than the call center operators on intrinsic motivation and introjected regulation. 
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1 Inledning 

 

I denna studie kommer vi att behandla ämnet arbetsmotivation inom de två lågstatusyrkena 

callcenteroperatör respektive tidningsdistributör. Det finns mycket forskning inom detta ämne 

men främst då inom sport och utbildning. Det finns inte mycket forskning om 

arbetsmotivation inom lågstatusyrken och den forskning som finns behandlar oftast två olika 

yrkesgrupper inom samma organisation, så som arbetare kontra tjänstemän. Vi har därför valt 

att studera två olika gruppers arbetsmotivation med SDT-teori som grund inom lågstatusyrken 

samt att samtidigt ta reda på om grupperna uppvisar en självbestämmande eller icke 

självbestämmande motivationsprofil. 

 

1.1 ”Self-determination Theory” 

I ”Self-determination Theory” (SDT) (Deci & Ryan, 2000a) delas motivation in i yttre 

motivation, inre motivation och amotivation, där amotivation innebär att individen inte har 

någon intention att agera (Deci & Ryan, 2000b). Den inre motivationen grundar sig i att 

individen finner det den gör intressant, och kommer alltså från inre faktorer hos individen 

(Deci & Ryan, 2000b). De yttre faktorerna som motiverar individen kan vara betyg, 

utvärderingar, ekonomisk kompensation eller vad andra har för åsikt om individen. Huruvida 

det är yttre eller inre motivationsfaktorer som styr beror på vad syftet med handlingen är. En 

handling som resulterar i ett instrumentellt värde definieras som en yttre motivationsfaktor 

(Deci & Ryan, 2000b). 

   En undergren inom SDT delar upp den yttre motivationen för att kunna urskilja vilka olika 

typer av yttre motivation som finns och hur de påverkar individen (Deci & Ryan, 2000a). 

Teorin, som heter ”Organismic Integration theory” (OIT), delar upp yttre motivation i fyra 

olika typer; extern reglering, introjekterad reglering, identifierad reglering och integrerad 

reglering. De olika typerna av motivation inom OIT går att placera på ett kontinuum som 

sträcker sig från amotivation till inre motivation (se Tabell 1), där graden av 

självbestämmande spelar in (Deci & Ryan, 1985). Längst till vänster på kontinuumet, med 

lägst grad av självbestämmande, finns amotivation. Är individen amotiverad har den inte 

någon avsikt att agera och tror inte att aktiviteten kommer ge önskvärt resultat för denne. De 

uppgifter individen utför är inte ”själv-bestämda” (self-determined) och individen har inget 

intresse i att utföra aktiviteterna (Deci & Ryan, 2000a). Nästa steg på kontinuumet är extern 

reglering vilket är den minst självbestämmande formen av yttre motivation. Extern reglering 
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är den typ av yttre motivation där våra handlingar utförs för att få en extern belöning eller för 

att omgivningen ställer krav på oss (Deci & Ryan, 2000a). Nästa steg på kontinuumet är 

introjekterad reglering, där individens självkänsla och värderingar påverkar dess motivation. 

Denna typ av yttre motivation kan få individen att känna sig pressad att utföra vissa 

handlingar för att undvika att känna skuld eller oro eller för att personer i omgivningen ska 

tycka att personen är duktig (Deci & Ryan, 2000a). Den tredje typen av yttre motivation i 

OIT-teorin är identifierad reglering. Individen tar till sig beteendet som en del av sig själv och 

identifierar sig med det. De aktiviteter individen företar sig identifierar sig denne med och 

anser är viktiga, och motivet för att utföra handlingen ses som individens eget (Deci & Ryan, 

2000a). Individen upplever att uppgiften till viss del stämmer överens med denne som person 

och känner sig mer självständig i de uppgifter denne utför (Gagné & Deci, 2005). Den mest 

självbestämmande formen av yttre motivation är integrerad reglering. I denna form av yttre 

motivation rannsakar individen sig själv och kommer fram till att värderingar och normer 

stämmer överens med dennes egna till så hög grad att de tar till sig dem som sina egna (Deci 

& Ryan, 2000a). Inre motivation är den mest självbestämmande formen av motivation enligt 

OIT-teorin. Den beskrivs som en inre drivkraft som finns naturligt hos individen och är ett 

slags medfödd nyfikenhet att utföra nya aktiviteter (Deci & Ryan, 2000a). Individens sökande 

efter nya utmaningar är delvis det som motiverar dem men dessa utmaningar ska 

överensstämma med individens kompetens då det är av stor betydelse att de inte är för 

avancerade eller för enkla. I detta sammanhang bör det vara någonting nytt individen prövar 

på och något som utmanar dennes kognitiva kapacitet (Deci & Ryan, 2000a). 
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Tabell 1. De olika kategorierna av motivation utifrån SDT-teorin med graden av 

självbestämmande utefter ett kontinuum (Deci & Ryan, 2000a). 

 

 

AMOTIVATION YTTRE  

MOTIVATION 

INRE 

MOTIVATION 
 Extern 

reglering 

Introjekterad 

reglering 

Identifierad 

reglering 

Integrerad 

reglering 

 

      

Inaktivitet Yttre styrning Inre belöning/ 

bestraffning 

Värderas 

beteendet 
högt 

Total 

överens-
stämmelse 

Roligt 

      

 

Planlöshet Tillfredsställning 

av yttre krav 

Borden och 

måsten 

Vilja Del av 

identiteterna 

Uppnå något 

      

Ingen avsikt Belöning och 

bestraffning 

 Viktigt för 

individen 

Värderar 

individen 

högt 

Uppleva stimulans 

                      
                                                                                  

 

 

1.2 Arbetsmotivation inom organisatoriska sammanhang 

Arbetsmotivation ur ett SDT-perspektiv har starka empiriska grunder i ett flertal 

forskningsområden så som sport och utbildning men har i organisatoriska sammanhang inte 

studerats lika mycket (Gagné & Deci, 2005). Ett nytt instrument för att mäta arbetsmotivation 

ur ett SDT-perspektiv togs fram av Tremblay, Blanchard, Taylor, Pelletier och Villeneuve, 

(2009). Det heter ”Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale” (WEIMS) och består av 18 

påståenden gällande arbetsmotivation. Deras studie gick delvis ut på att testa deras eget 

framtagna instrument i organisatoriska sammanhang och delvis på att bedöma den faktoriella 

strukturen och de psykometriska egenskaperna. De använde sig av de fem formerna av 

motivation samt amotivation i OIT-teorin (se Figur 1) och skapade ett samlat index för hur 

arbetsmotivation kan mätas, ”Work Self-determination Index” (W-SDI). Detta index samlade 

värde kan säga om individen har en självbestämmande eller icke självbestämmande 

motivationsprofil (Tremblay et al, 2009). För att få fram W-SDI-indexet delas de sex 

underskalorna i två delar. Den självbestämmande motivationsprofilen innefattar identifierad 

reglering, integrerad reglering och inre motivation. Den icke självbestämmande 

motivationsprofil innefattar introjekterad och extern reglering samt amotivation (Tremblay et 

al, 2009). Ett högt värde på den självbestämmande motivationsprofilen kopplas samman med 
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arbetsglädje och engagemang och ett lågt värde på detta index kopplas samman med en känsla 

av högre arbetsbelastning och vilja att lämna organisationen (Tremblay et al, 2009). 

Självbestämmande individer uppvisar mindre känslomässig reaktion till sin omvärld och kan 

hantera krav bättre. Individer med en icke självbestämmande motivationsprofil måste använda 

sig av fler coping-strategier och deras självkänsla tenderar att knytas samman med externt 

reglerad motivation som t.ex. att lyckas med sina arbetsuppgifter (Parker, Jimmieson, & 

Amiot, 2013). 

 

1.3 Ett yrkes status 

Ett yrkes status går att dela upp i tillskriven och förvärvad status (Rothman, 2002). Tillskriven 

status handlar framför allt om kulturella och sociala aspekter och inlärda uppfattningar 

gällande ett yrkes status. Ett yrkes förvärvade status tar hänsyn till de objektiva kriterier som 

människor använder sig av när de bedömer yrkets status. Några av de kriterier Rothman 

(2002) tar upp är arbetsförhållanden, arbetsuppgifter, lönenivå och krav på utbildning. Ett 

yrke anses ha högre status om det ger en högre lön jämfört med andra yrken, om det kräver en 

längre utbildning och hur fysiskt rena arbetsförhållandena är. Svensk forskning inom 

yrkesstatus har kommit fram till liknande slutsatser gällande lågstatusyrken (Atkinson & 

Williams, 2003; Ulfsdotter Eriksson, 2006; Svensson & Ulfsdotter Eriksson 2009 ). Dessa 

kriterier är bland annat dåligt betalt, obekväma arbetstider, bristande arbetsmiljö, brister i 

utbildning och arbetslivserfarenhet, få förmåner låg grad av heltidsanställning hos de 

anställda. 

   Ett av de främsta argumenten för att callcenteroperatörers yrke kan ses som ett 

lågstatusarbete är att callcenteroperatörer är starkt styrda i sitt arbete samt att de anställda 

inom yrket oftast är unga personer som saknar arbetslivserfarenhet (Tengblad, Wiberg, 

Herrman & Backström Nomos, 2002; Toomingas, Hagman, Hansson Risberg & Norman, 

2003). Arbetsuppgifterna är också ensidiga och upprepande och arbetet ska ske i snabb takt. 

Möjligheterna till egen kontroll över arbetet är små och arbetet sker ofta i större 

kontorslandskap där det kan vara svårt att koncentrera sig (Tengblad et al, 2002). Jämfört med 

andra yrken har callcenteroperatörer dessutom dåliga löner och arbetstider samt bristande 

möjlighet till yrkesmässig utveckling (Toomingas et al, 2003). 

   I en rapport från Yrkesmedicinska enheten (Mortimer et al, 2000) har 

tidningsdistributörernas arbetssituation studerats. Deras arbetstider går att jämföra med 

treskiftsarbete (Mortimer et al, 2000) som kan orsaka sömnrubbningar och störa 

yrkesutövandet. Detta kan leda till olyckor och även påverka deras sociala liv och 
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familjerelationer (Costa, 1999; Nicholson & D'Auria, 1999). Det är till sin natur ett 

deltidsarbete vilket innebär att distributörerna ofta måste ha en kompletterande inkomstkälla 

för att klara sig. Inflytandet över arbetets upplägg är litet, en majoritet är missnöjda med sina 

arbetstider och arbetet ger en låg intellektuell stimulans (Mortimer et al, 2000). Det är 

dessutom ett ensamarbete som kan leda till social isolering med svårigheter att få hjälp i en 

kritisk situation (AFS 1982:3) och tidningsdistributörerna riskerar att utsättas för hot och våld 

i arbetet (Mortimer et al, 2000). 

   Personer inom lågstatusyrken anses ofta ha lägre arbetsmotivation om de varit arbetslösa en 

längre tid och mindre ekonomiska kompensationer anses öka deras arbetamotivation när de 

väl fått ett arbete (Atkinson & Williams, 2003). Frågan gällande huruvida en persons 

arbetsmotivation påverkas negativt av yttre belöningar har delat SDT-teoretiker under en 

längre tid (Deci & Ryan, 2005). Nyare forskning har kommit fram till att det inte behöver 

vara så samt att personer som uppvisar höga medelvärden på alla fem underskalorna gällande 

motivation (amotivation exkluderat) tenderar att prestera bra inom organisatoriska 

sammanhang (Moran, Diefendorff, Kim & Liu, 2012). Kontrollerade incitament, så som yttre 

belöning, behöver nödvändigtvis inte underminera självbestämmandet. En individ som 

verkligen trivs med sitt arbete och identifierar sig med det är inte mindre självbestämmande 

bara för att denne även lockas av lönen (Moran, Diefendorff, Kim & Liu, 2012). 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie var att se om det fanns några skillnader i arbetsmotivation mellan två 

arbetsplatser med lågstatusyrkena callcenteroperatör respektive tidningsdistributör. Dessa 

skillnader studeras dels genom värdena på de sex motivationsskalorna inom SDT-teorin och 

dels med det samlade W-SDI-värdet som visar om grupperna har en självbestämmande eller 

icke självbestämmande motivationsprofil.  

 

1.5 Frågeställning 

1. Finns det någon skillnad i arbetsmotivation utifrån värdena på SDT-teorins sex 

motivationsskalor gällande två olika arbetsplatser inom lågstatusyrkena callcenteroperatör 

respektive tidningsdistributör? 

2. Finns det någon skillnad i motivationsprofilerna mellan dessa två arbetsplatser mätt med 

det samlade W-SDI-indexet? 
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2 Metod 

 

2.1 Deltagare och urval 

Urvalsgrupperna bestod av totalt 73 respondenter från två arbetsplatser inom två olika 

yrkesgrupper. Urvalet av yrkesgrupper gjordes så de representerade lågstatusyrken och urvalet 

av deltagare gjordes med ett bekvämlighetsurval på respektive organisation. Av dessa 73 

respondenter var 36 callcenteroperatörer (61 % män, 39 % kvinnor) mellan 16 år och 55 år 

(M= 26,69 år, s= 10,88 år). De hade som kortast arbetat i 1 månad och som längst 8 år (M=1 

år och 3 månader, s= 1 år och 9 månader) på den aktuella arbetsplatsen. 

Tidningsdistributörerna representerades av 37 respondenter (65 % män, 35 % kvinnor) mellan 

21 år och 70 år (M= 45,30 år, s= 15,36 år). De hade som kortast arbetat 1 år och 6 månader 

och som längst i 34 år (M= 10 år och 11 månader, s= 9 år och 1 månad) på den aktuella 

arbetsplatsen. 

 

2.2 Material 

Motivation mättes utifrån Tremblay et als, (2009) WEIMS-skala som består av 18 påståenden 

gällande motivation i arbetslivet (se Bilaga 1). WEIMS-skalan uppnår erforderlig validitet och 

reliabilitet i organisatoriska sammanhang (Tremblay et al, 2009). Instrumentet är uppdelat i 

sex underskalor som går på ett kontinuum från amotivation till inre motivation. Varje 

underskala har således tre påståenden som hör ihop med respektive form av motivation. 

Respondenterna fick på en Likert-skala mellan 1-7 ange hur väl påståendet stämde överens 

med dem själva där 1 representerade ”Stämmer inte alls” och 7 representerade ”Stämmer 

helt”. WEIMS-instrumentet (Tremblay et al, 2009) översattes från originalversionen i 

samförstånd med handledaren då det inte fanns någon officiell översättning till svenska. 

Arbetsmotivationen mättes med ett samlat värde, ”work self-determination index” (W-SDI) 

(Tremblay et al, 2009). Användningen av detta index är att föredra när en särskiljning mellan 

personer som har en självbestämmande motivationsprofil kontra en icke självbestämmande 

motivationsprofil behövs samt att det underlättar vid analysen att enbart ha ett mått att gå 

efter. Det totala intervallet för W-SDI-indexet på en 7-gradig Likertskala är från +36 till -36. 

Det totala värdet från ekvationen avspeglar individers relativa självbestämmande och ett 

positivt värde på skalan indikerar en självbestämmande profil och ett negativt värde indikerar 

en icke självbestämmande motivationsprofil. För att få fram W-SDI-indexet (Tremblay et al, 
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2009) multipliceras medelvärdet på respektive motivationsskala med ett förutbestämt värde 

enligt  

 

      (                    )  (                         )  

 (                            )  (                            )                 (1) 

 (                     )  (                )                                                                          

 

En pilotstudie gjordes därefter för att se om enkäten var funktionell och mindre justeringar 

gällande formuleringar gjordes. Bakgrundsinformation som samlades in var kön, ålder, 

civilstånd och högst tagna examen. Data gällande respondenternas anställning innefattade 

frågor om anställningsform, sysselsättningsgrad, hur länge de varit anställd på företaget samt 

om detta arbete var deras huvudsakliga sysselsättning. En fråga knuten till status ställdes samt 

om respondenterna tror att de kommer arbeta kvar i samma yrke om fem år (se Bilaga 1). 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Insamlingen av data började med att få ett godkännande av berörd personal på respektive 

arbetsplats. Information gick ut i förväg till berörda respondenter om syftet med studien och 

att enkäterna kommer användas som underlag till ett examensarbete. Enkäten började med de 

kartläggande frågorna och avslutningsvis de 18 frågorna från WEIMS-skalan. Gällande 

tidningsdistributörerna delades det ut totalt 120 enkäter. 37 stycken valde att svara vilket gav 

en svarsfrekvens på 31 %. Gällande callcenteroperatörerna delades det ut 95 enkäter och 36 

valde att svara på den vilket gav en svarsfrekvens på 38 %. På båda arbetsplatserna utgick en 

påminnelse en vecka efter utdelning av enkäterna samt att det fanns extra enkäter att tillgå via 

kontaktpersoner på respektive företag. De personer som ej valde att svara behandlades som 

externt bortfall och påverkade ej resultatet. 

   Enkäterna samlades in av nattchefen som la dem i ett kuvert och vidarebefordrade dem till 

distriktschefen då det är det vanliga förfarandet i denna organisation gällande enkäter och 

medarbetarundersökningar. 

   På callcentret utsågs en person med administrativ befattning som ansvarig för enkäterna och 

om någon hade frågor när vi inte befann oss på arbetsplatsen samt för insamling. En låst 

postlåda fanns att tillgå på företaget och de som ville ta tid på sig att fylla i enkäten hade 

möjlighet att lämna in den i brevlådan om respondenterna inte ville lämna in den personligen. 

 



8 
 

2.4 Design och dataanalys 

Designen var en kvantitativ studie med en envägs kovariansvariansanalys (ANCOVA) och en 

multivariat kovariansanalys (MANCOVA) som dataanalys. Dataprogrammet som användes 

var SPSS och för ANCOVAn användes W-SDI som beroende variabel och arbetsplats 

(callcenteroperatörer/tidningsdistributörer) som oberoende variabel. För MANCOVAn 

användes de sex underskalorna gällande motivation inom SDT-teorin som beroende variabel 

med yrke som oberoende variabel. För att kontrollera för effekten av ålder lades ålder in som 

kovariat på båda analyserna då det var en så pass stor skillnad mellan grupperna i medelålder 

(M =19). ANCOVAn analyserades med den samlade poängen för de sex olika 

motivationsfaktorerna med hjälp av W-SDI-indexet som har hög validitet och reliabilitet 

(Tremblay et al. 2009). 

            

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Samtliga respondenter som besvarade enkäten deltog frivilligt i studien. Alla data 

behandlades anonymt och ingen information som direkt kan leda till en specifik respondent 

samlades in. Inga enskilda svar redovisas och det förekommer inga namn eller annan 

information som kan avslöja en respondents identitet. Ett etiskt övervägande är insamlingen 

av data från båda grupperna då samtliga enkäter personligen lämnades in. Detta diskuterades i 

förväg och beslutet togs att genomföra insamlingen på detta viset för tidningsdistributörerna 

då det är det normala förfarandet gällande medarbetarundersökningar de själva genomfört. 

Företagens identitet hålls anonyma samt deras storlek. Inget av de olika arbetsställena har 

dock fler än 150 eller under 25 anställda. 
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3 Resultat 

 

 

Resultatdelen inleds med att presentera skillnaderna i arbetsmotivation mätt med W-SDI- 

indexet med ålder som kovariat. Därefter presenteras den multivariata analysen med SDT-

teorins sex motivationsskalor med ålder som kovariat. 

En envägs ANCOVA gjordes med W-SDI-indexet som beroende variabel och arbetsplats som 

oberoende variabel. För att kontrollera effekten av ålder lades det som kovariat då 

åldersskillnaden mellan grupperna var 19 år. Det fanns en huvudeffekt av arbetsplats gällande 

arbetsmotivation, F(1,72)=7,27, p=.009, ƞ
2
=.09 (se Tabell 2). Som kovariat uppvisade ålder 

en tendens till effekt, F(1,72)=3,27, p=.075, ƞ
2
=.05 och båda grupperna uppvisade en 

självbestämmande motivationsprofil. En multivariat kovariansanalys gjordes därefter för att se 

vilka av de sex motivationsfaktorerna som effekten av arbetsplats berodde på. Dessa lades 

som beroende variabel, arbetsplats som oberoende variabel och ålder som kovariat. 

MANCOVAn visade en huvudeffekt av arbetsplats, Ʌ =.72, F(1,72)=4,28, p=.001, ƞ
2
=.28 och 

ålder som kovariat var även den signifikant, Ʌ =.76 F(1,72)=3,36, p=.006, ƞ
2
=.24. Resultatet 

visade att callcenteroperatörer hade en högre inre motivation (M = 5,45, s = 1,24) än 

tidningsdistributörerna (M = 3,84, s = 1,85), F(1,72)=16,69, p<.001, ƞ
2
=.19. 

Callcenteroperatörerna uppvisade en högre introjekterad reglering (M = 4,68, s = 1,44) än 

tidningsdistributörerna (M = 4,19, s = 1,87), F(1,72)=5,36, p=.024, ƞ
2
=.07. MANCOVAn var 

inte signifikant för motivationsfaktorerna integrerad reglering, identifierad reglering, extern 

reglering eller amotivation (alla p>,05). 
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Tabell 2 

Deskriptiv statistik för kontinuerliga variabler samt W-SDI-indexet där M representerar 

medelvärde och s standardavvikelse 

 Tidningsdistributörer Callcenteroperatörer 

 M s M s 

Medelvärde enkätfrågor     

Inre motivation 3,84 1,85 5,45 1,24 

     

Yttre motivation:     

Integrerad reglering 4,50 1,63 3,56 1,75 

Indentifierad reglering 3,27 1,63 3,50 1,55 

Introjekterad reglering 4,19 1,87 4,68 1,44 

Extern reglering 5,06 1,17 4,99 1,23 

     

Amotivation 

 

W-SDI                           

 

1,92 

 

+3,71 

1,05 

 

7,26 

1,83 

 

+6,81 

0,92 

 

5,76 
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4 Diskussion 

 

Båda grupperna uppvisade en självbestämmande motivationsprofil. Arbetsplatserna uppvisade 

signifikanta skillnader på de två underskalorna inre motivation och introjekterad reglering där 

callcenteroperatörerna hade ett högre värde än tidningsdistributörerna. På övriga fyra 

underskalor fanns det ej några signifikanta skillnader. 

 

4.1 Resultatdiskussion 

Skillnaden i motivation grupperna emellan tillskriver vi främst de två mycket olika 

arbetsplatserna. Callcenteroperatörerna har sitt yrke som ett heltidsarbete och är starkt styrda. 

Det är mestadels personer som saknar arbetslivserfarenhet och anger ofta sina arbetskamrater 

som främsta orsak till varför de arbetar där (Tengblad et al, 2002; Toomingas et al, 2003). 

Tidningsdistributörerna har ett betydligt mindre styrt arbete som de utför sex dagar i veckan, 

de träffar knappt några arbetskamrater, får knappt mer betalt än en halvtidsarbetande och 

deras arbetstider kan jämföras med treskiftsarbete (Mortimer et al, 2000). Varför 

tidningsdistributörerna har ett betydligt lägre värde på inre motivation än 

callcenteroperatörerna tror vi beror på deras repetitiva arbete med väldigt låg intellektuell 

stimulans. Att callcenteroperatörerna fick ett högre värde på introjekterad reglering tror vi 

beror på deras starkt styrka arbetssituation samt att de arbetar i grupp. Tidningsdistributörerna 

har mycket mer frihet i sina arbetsuppgifter och de har inga arbetskamrater eller andra i 

omgivningen som de kan behöva bevisa något för. I kontrast till detta är 

callcenteroperatörernas arbete öppet i den mening att alla vet vad de andra presterar och om 

det är tillräckligt bra då de ofta sitter i öppna kontorslandskap (Toomingas et al, 2003). Då 

mycket är styrt och mätt i deras arbete vill de undvika att känna skuld för att de inte presterar. 

   Vårt syfte med studien var delvis att se om personer inom de undersökta lågstatusyrkena 

påvisade en självbestämmande motivationsprofil eller en icke självbestämmande 

motivationsprofil och båda grupperna uppvisade en självbestämmande motivationsprofil. 

Gruppernas medelvärde på W-SDI-indexet (se Tabell 2) visade på liknande resultat som 

originalstudien av Tremblay et al (2009) som har utvecklat enkäten vi använde oss av och W-

SDI-indexet. Det var dock betydligt färre tidningsdistributörer (65 %) som uppvisade en 

självbestämmande motivationsprofil än callcenteroperatörerna (83 %). Denna skillnad tror vi 

berodde på några av de få individerna som enbart svarade högt på ekonomisk kompensation 

och kategoriskt satte lågt på resterande påståenden då de förmodligen enbart ser på sitt yrke 
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som en extrainkomst. Vi tror även att de låga värdena på amotivation bidrog till att det blev en 

självbestämmande istället för en icke självbestämmande motivationsprofil för båda grupperna. 

   Avslutningsvis såg vi att det förelåg en skillnad mellan dessa två arbetsplatser inom 

lågstatusyrken gällande deras arbetsmotivation och båda grupperna uppvisade en 

självbestämmande motivationsprofil. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Då yrkena skiljer sig åt så markant var det svårt att standardisera förfarandet runt utdelning 

och insamling av enkäter på ett bättre sätt. Ett alternativ var att vi närvarade vid dessa 

tillfällen men arbetstiderna för tidningsdistributörerna och rutinerna på arbetsplatsen 

möjliggjorde ej detta och vi valde att göra likadant för den andra gruppen. Fördelarna med 

detta var den minimala påverkan vi hade på respondenterna. Då vi inte själva träffade någon 

som besvarat enkäten kunde vi inte påverka dem på något sätt, varken positivt eller negativt. 

Respondenterna fick själva välja att delta utan yttre påverkan från oss men detta kan även ha 

påverkat svarsfrekvensen. Ett större urval av försöksdeltagare hade förmodligen gett ett bättre 

underlag men könsfördelningen och antalet respondenter från respektive företag matchar 

varandra bra. 

   WEIMS-instrumentet har hög validitet och reliabilitet i organisatoriska sammanhang 

(Tremblay et al, 2009) men är relativt obeprövat. En redan vedertagen översättning hade varit 

att föredra då en av frågorna feltolkades av flertalet respondenter. Frågan nummer 16, som 

ingår i extern reglering (se Bilaga 1), gav hos flertalet respondenter inkonsekventa svar i vår 

svenska översättning. Då fråga 16 är den enda i sitt block som inte är en fråga gällande 

ekonomisk kompensation går det att tolka som att vissa respondenter enbart är ute efter den 

ekonomiska aspekten i sitt arbete. 

   Validiteten i studien kan ifrågasättas på dessa premisser och då främst gällande 

tillvägagångssättet och insamlingsmetoden och social önskvärdhet kan även ha påverkat 

validiteten. Reliabiliteten kan ifrågasättas då det var en stressig period för 

callcenteroperatörerna och tidningsdistributörerna vet vi inte om de besvarade enkäten på 

natten när de arbetade eller om de tog hem den och besvarade den i lugn och ro. Det samlade 

värdet (W-SDI-indexet) kan även det leda till inkomplett information då det kan vara svårt att 

härleda vilken typ av motivation som leder till vilka konsekvenser samt om det ändrar sig 

över tid (Tremblay et al, 2009). Arbetsmotivation bör därför ses som ett multidimensionellt 

begrepp med fem olika slags motivationer samt amotivation som ligger längs ett 

självbestämmande kontinuum (Deci & Ryan, 1985). 
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4.3 Förslag på framtida forskning 

Av intresse för vidare forskning inom området motivation i lågstatusyrken skulle vara att 

jämföra två liknande lågstatusarbeten istället för två som är så långt ifrån varandra. Ett större 

urval av försöksdeltagare hade kunna gett intressantare resultat och möjligen hade då de 

kartläggande frågorna kunna gett några intressanta infallsvinklar. Att jämföra motivationen 

med arbetstillfredsställelse inom lågstatusyrken bör även det kunna ge intressanta resultat. 
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Bilaga 1 
 

 
 

Bilaga ett innehåller det fullständiga häftet som delades ut till respondenterna. En notering 

gällande de olika typerna av motivation är att följande frågor hör ihop med respektive 

motivation: inre motivation 4,8,15; integrerad reglering 5,10,18; identifierad reglering 1,7,14; 

introjekterad reglering 6,11,13; extern reglering 2,9,16; amotivation 3,12,17. 

 

 

Hej, 

Vill du vara med och delta i en kort enkät angående arbetsmotivation?  

Vi är två studerande på Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle som 

skriver vårt examensarbete om arbetsmotivation.   

Syftet är att undersöka motiverande faktorer i arbetet. Det kommer vi göra genom denna enkät 

och vi vill gärna att just Du deltar! 

Enkäten tar ca 5-10 minuter att besvara. Resultatet kommer att presenteras i vårt 

examensarbete. Det är frivilligt att besvara enkäten och dina svar kommer att vara anonyma. 

Dina svar är dock viktiga för oss och Vi är mycket tacksamma om Du vill hjälpa oss med vår 

studie!  

Sista svarsdatum: 

Den ifyllda enkäten lämnas in till 

 

Om Du har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss på:  

Caroline Schröder: ofk10csr@student.hig.se 073-381 54 42 

Anders Bergström: ofk10abm@student.hig.se 070-343 30 57 

Handledare: Linda Langeborg, linda.langeborg@hig.se 026-64 84 59 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ofk10csr@student.hig.se
mailto:ofk10abm@student.hig.se
mailto:linda.langeborg@hig.se
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Innan Du börjar med att besvara enkäten finns det några kartläggande frågor som vi gärna vill 

att Du börjar med att fylla i. Denna del är precis lika viktig som enkäten så vi uppskattar om 

du fyller i den så utförligt som möjligt. 

 

1. Kön:  

Man    

Kvinna      

 

2. Civilstånd:  

Ensamstående    

Gift             

Sambo                

 

3. Ålder:__________ 

 

4. Högsta examen:  

Grundskola                                 

Gymnasiet                   

Högskola/Universitet              

 

5. Anställningsform:  

Heltidsanställd      

Deltidsanställd      

Timanställd         

Annan form av anställning _______________________________________________ 

 

6. Ungefär hur många timmar i veckan arbetar du med detta?______________________ 

 

7. Hur länge har du totalt varit anställd på företaget?_____________________________ 

 

8. Vad anser du att ditt arbete har för yrkesstatus:  

Mycket bra    
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Bra                    

Acceptabelt    

Dåligt            

Mycket dåligt   

Ingen åsikt    

 

 

9. Är detta din huvudsakliga sysselsättning?  

Ja      

Nej    

 

10.  Om du svarat nej på fråga 9, vad är då din huvudsakliga sysselsättning(studier, annat 

arbete e.dyl)? 

_________________________________________________________________________ 

 

11.  Om du har en annan huvudsaklig sysselsättning, hur många timmar i veckan arbetar 

du då med detta? 

_________________________________________________________________________ 

 

12.  Vill du fortfarande arbeta inom detta yrke om fem år?  

Ja                    

Nej       

Vet inte  
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Varför arbetar du med det du gör? 

 

Med hjälp av nedanstående skala, ange i vilken utsträckning var och en av följande 

påståenden stämmer överens med varför du för närvarande är involverad i ditt arbete 

 

        Stämmer inte alls                            Stämmer delvis                                 Stämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. För att det här är den typen av arbete som jag har valt för att kunna uppnå en viss livsstil  

        1         2         3        4         5         6        7 

 

2. För inkomsten det ger mig 

        1         2         3         4         5         6         7 

 

3. Jag ställer mig själv samma fråga, jag verkar inte kunna hantera de viktiga 

arbetsuppgifterna som jag ställs inför 

        1         2         3         4        5         6         7 

 

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

        1         2         3         4         5         6         7 

 

5. För att det har blivit en grundläggande del av den jag är 

        1         2         3         4         5         6         7 

 

6. För att jag vill lyckas med detta arbete, annars skulle jag skämmas mycket över mig själv 

        1         2         3         4         5         6         7 

 

7. Jag valde den här typen av arbete för att kunna uppnå mina karriärsmål  

        1         2         3         4         5         6         7 

 

8. För den tillfredsställelse jag känner när jag tar mig an intressanta utmaningar 

        1         2         3         4         5         6         7 

 



21 
 

9. För att det ger mig möjlighet att tjäna pengar 

        1         2         3         4         5         6         7 

 

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

        1         2         3         4         5         6         7 

 

11. För att jag vill bli väldigt bra på det här arbetet, annars skulle jag bli väldigt besviken 

        1         2         3         4         5         6         7 

 

12. Jag vet inte varför, våra arbetsvillkor är orealistiska 

        1         2         3         4         5         6         7 

 

13. För att jag vill vara en ”vinnare” i livet 

        1         2         3         4         5         6         7 

 

14. Jag har valt den här typen av arbete för att uppnå vissa viktiga mål i livet 

        1         2         3         4         5         6         7 

 

15. För den tillfredsställelse jag upplever när jag klarar av svåra uppgifter 

        1         2         3         4         5         6         7 

 

16. För denna typ av arbete ger mig säkerhet 

        1         2         3         4         5         6         7 

 

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

        1         2         3         4         5         6         7 

 

18. För att det här arbetet är en del av mitt liv 

        1         2         3         4         5         6         7 

 

Tack för Din medverkan!! 


