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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka relationen mellan Self- determination theory’s tre 

grundläggande psykologiska behov autonomi, kompetens och samhörighet, kön och ålder, och 

chefers autonomistöd och arbetstillfredsställelse. Vidare var syftet att ta reda på vilken nivå av 

autonomistöd som var mest förekommande. En kvantitativ studie utfördes på personal- och 

HR- chefer i 46 av Sveriges kommuner med mätinstrumenten Basic Psychological Needs 

Scale (BNS), Problems at Work Scale (PAW) och Minnesota Satisfaction Questionnaire 

(MSQ). Resultatet visade att autonomi, kompetens, samhörighet, kön och ålder, predicerar 

autonomistöd och att det var behovet autonomi som bidrog. Resultatet visade också att de 

psykologiska behoven, samt kön och ålder, predicerade arbetstillfredsställelse där autonomi 

och kompetens bidrog. Kvinnor visade sig leda mer autonomistödjande än män. Den högt 

autonomistödjande ledarstilen (HA) var den mest förekommande för samtliga deltagare. 

Diskussionen har bland annat belyst vikten av autonomistöd och autonomi i organisationer, 

köns betydelse för autonomistödjande ledarstil och de psykologiska behovens samband med 

chefers arbetstillfredsställelse.  

Nyckelord: Self- determination theory, arbetstillfredsställelse, autonomistöd, ledarstil, chefer. 
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Abstract 

The purpose of the study was to examine the relation between autonomy, competence 

and relatedness in Self- determination theory, gender and age, and manager’s autonomy 

support and job satisfaction. Furthermore, the purpose was to examine which one of the 

autonomy supportive levels was the most abundant. A quantitative study was conducted on 

HR managers in 46 of the municipals in Sweden. The instruments used were Basic 

Psychological Needs Scale, Problems at Work Scale and Minnesota Satisfaction 

Questionnaire. The results indicated that autonomy, competence, relatedness, gender and age 

predict autonomy support where autonomy was contributing, as well as job satisfaction where 

autonomy and competence contributed. Women turned out to be more autonomy supportive 

than men. The highly autonomy supportive leadership style was the abundant for all of the 

participants. In the discussion the importance of autonomy support in organizations, gender’s 

significance for autonomy supportive leadership, and the three psychological needs’ effect on 

manager’s job satisfaction, will be addressed.  

Keywords: Self- determination theory, job satisfaction, autonomy support, leadership style, 

managers. 
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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Mårten Eriksson för stöd och råd under uppsatsskrivandet. 

Vi vill också tacka alla deltagare i studien, utan er hade det inte varit möjligt att genomföra 

studien. Sist men inte minst, vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och ett utmanande 

och utvecklande arbete. 
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Introduktion 

Enligt Hadre och Reeve (2009) är ledarstil en chefs kommunikation med underställd 

personal. Det råder delade meningar kring i vad en ledarstil grundar sig i. Goodacre (1971) 

anser att ledarstil är ett attribut som är djupt grundat i människan och som definierar denne 

som ledare och inte går att lära sig. Stimpson och Reuel (1984) hävdar å andra sidan att 

ledarstil visserligen är djupt bäddad i oss men att den kan läras in och finslipas över tid. De 

flesta forskare idag anser att ledarstil är något som är möjligt att lära sig och utveckla (Bryce, 

2000; Kouzes & Posner, 2002), och går att situationsanpassa (Brody, 2008; Reeve, 1998).  

 Det finns många olika ledarstilar och två framstående sådana är den transformella och 

transaktionella ledarstilen (Moors, 2012). Den transformella ledarstilen har visat sig vanligast 

hos kvinnliga chefer (Eagly, Mary, Johannesen-Schmidt, van Engen & Marloes 2003), och 

kännetecknas av att ledaren bland annat försöker skapa starka band till den enskilde individen 

och motivera sina medarbetare till att utnyttja sina individuella resurser (Walumbwa, Wang, 

Lawler & Shi, 2004). Yammarino och Bass’ (1990) definition av en transformell ledarstil är 

att den kännetecknas av att chefen skapar medvetenhet och acceptans för arbetsgruppens 

uppgift. Vidare beskriver de att chefer med en transformell ledarstil uppmärksammar och 

motiverar samt ger intellektuell stimulans i form av nya utmaningar till underställd personal. 

Bass (1985) menar även att transformellt ledande chefer uppmanar underställd personal till att 

tänka kritiskt och hitta nya lösningar på problem.  

 Transaktionell ledarstil beskrivs som relationen mellan belöning vid uppnådda mål, och 

utebliven belöning vid ouppnådda mål (MacKenzie, Podsakoff & Rich, 2001). Den 

transaktionella ledarstilen utmärks av att chefer är uppgiftsorienterade och belönande när mål 

och förväntningar har uppnåtts (Bass, 1985). Denna ledarstil går även ut på att noggrant 

övervaka och uppmärksamma misstag och fel, för att sedan rätta till dessa (Bass, Jung, Avolio 

& Berson, 2003). Eagly et al. (2003), visade att den transaktionella ledarstilen var vanligare 

hos män än hos kvinnor. Det finns alltså ledarstilar som är vanligare bland män respektive 

kvinnor, och ledarstilar som är mer kontrollerande än andra. 

 I över ett kvarts sekel har det forskats om och diskuterats kring begrepp relaterade till 

autonomi inom arbetslivet. Att vara autonom innebär att en individ upplever möjligheter att 

kunna påverka sina egna handlingar (Deci, Connell och Ryan, 1989). Att vara 

autonomistödjande i sin ledarstil innebär att chefen har den anställdas perspektiv i åtanke, ger 

en logisk motivering till de beslut som tas och tillhandahåller möjligheter till egna val och att 

på ett självständigt sätt påbörja sina arbetsuppgifter (Baard, Deci, & Ryan, 2004). 
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 Det finns mycket belägg för att en autonomistödjande ledarstil bidrar till en högre 

arbetstillfredsställelse hos den underställda personalen (Deci et al., 1989; Blais & Briére, 

2002; Lawler, 1986). Utöver den ökade arbetstillfredsställelsen förekom också högre tillit till 

organisationen (Deci et al., 1989), effektivitet i organisationen (Lawler, 1986), lägre frånvaro 

och bättre fysisk och psykisk hälsa (Blais & Brieré, 2002). Det finns också studier som 

påvisat att autonomistödjande miljöer ökar motivationen hos underställd personal (Deci, 

Schwarz, Scheinman, & Ryan, 1981; Grolnick & Ryan, 1989). Att få autonomistöd från sin 

chef är alltså väsentligt i många hänseenden i arbetslivet och är därför något organisationer 

bör eftersträva. 

 Deci et al. (1989) beskriver fyra olika förhållningssätt gällande autonomistödjande 

ledarstil: högt kontrollerande (HC), måttligt kontrollerande (MC), måttligt autonomt (MA) 

samt högt autonomt (HA). En högt kontrollerande ledarstil innebär att chefen bestämmer hur 

den anställda ska lösa problemet och använder straff och belöning för att säkerställa detta. I 

den högt kontrollerande ledarstilen saknas därmed all form av autonomistöd. En måttligt 

kontrollerande ledarstil präglas av att medarbetaren blir tillsagd vad denne bör göra för att 

hantera situationen. En måttligt autonom ledarstil kännetecknas av att chefen uppmuntrar den 

underställda personalen att hitta egna lösningar på problem genom att observera hur andra i 

omgivningen hanterar liknande problem. En högt autonom ledarstil kännetecknas av att 

chefen är lyhörd, uppmärksam på känslor, ger feedback, och uppmuntrar underställd personal 

att själva söka lösningar på problem. 

 

Self-determination theory 

Deci och Ryan (1985) har utvecklat en motivationsteori, Self- determination theory 

(SDT) som utgår ifrån att människan har vissa grundläggande och medfödda psykologiska 

behov som måste vara tillfredsställda i någon grad för att känna motivation. Dessa tre behov 

är autonomi, samhörighet och kompetens. Autonomi definieras som möjligheten till egna val 

och handlingar, att kunna bestämma kring sitt arbete och därmed skapa en känsla av frihet. 

Samhörighet innebär att individen upplever ömsesidig respekt, tillit och omsorg gentemot 

arbetskamrater, men också organisationen och samhället. Med kompetens menas att 

utmanande uppgifter genomförs med ett tillfredsställande resultat. Individen får känna sig 

produktiv och får utrymme att visa sina talanger. Därmed tar individen till sig mer utmaningar 

och strävar efter bättre lösningar på arbetsuppgifter (Deci & Ryan, 2000). Enligt SDT beror 

motivation och personlig utveckling på i vilken utsträckning dessa tre faktorer uppfylls (Deci 
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& Ryan, 2000).  

 En väsentlig del i SDT är uppdelningen av självstyrande motivation och kontrollerande 

motivation. Självstyrande motivation innebär att individen gör en aktivitet av egen vilja och 

för att denne finner den intressant. Kontrollerande motivation betyder att man handlar utifrån 

press och en känsla av tvång (Gagné och Deci, 2005). 

 Det finns likheter mellan den självstyrande respektive den kontrollerande 

arbetsmotivationen, och Porter och Lawler’s modell (1968)  om inre och yttre 

arbetsmotivation. Arbetsmotivation är en typ av motivation med inriktning på arbetslivet och 

dess motivationsfaktorer. Inre arbetsmotivation grundas i att individen ägnar sig åt en aktivitet 

för att denne finner det intressant och blir tillfredsställd av den. Inom den yttre 

arbetsmotivationen blir individen inte tillfredsställd av aktiviteten i sig, utan av den följd i 

form av belöning som kommer med aktiviteten (Gagné & Deci, 2005).   

 Som ovan nämnt så är, enligt SDT, arbetsmotivation baserat på tillfredsställelse av de 

tre grundläggande psykologiska behoven.  Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, 

Soensens och Lens (2010) har visat på ett samband mellan hög tillfredsställelse av autonomi, 

kompetens och samhörighet, och hög arbetstillfredsställelse. Vidare har Westover och Taylor 

(2010) visat i en studie att de viktigaste faktorerna för hög arbetstillfredsställelse var 

arbetsautonomi samt ett genuint intresse för arbetet. SDT är i sitt slag unik, då teorin inte bara 

fokuserar på varför individer beter sig som de gör, utan även för-och nackdelarna som följer 

av att på olika sätt hämma eller främja beteenden (Deci & Ryan, 1985 ). 

Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse innebär de attityder och åsikter den underställda personalen har 

kring jobbet i sig, sin arbetsroll och den miljön den vistas i (Brayfield & Rothe, 1951; Diener, 

2000). Sammanfattningsvis kan man säga att arbetstillfredsställelse innebär i vilken grad 

människor trivs på arbetet (Spector, 1997). I en studie av Zhang, Wu, Miao, Yan, och Peng 

(2014) framgår det att arbetstillfredsställelse är en av de mest effektiva indikatorerna på 

arbetsmässig lycka. Enligt Graen, Dawis och Weiss (1968) beror arbetstillfredsställelse på i 

vilken grad arbetet uppfyller individens egna behov. Dessa behov varierar, och individer med 

liknande arbetsuppgifter, arbetsmiljö och lön, kan därmed uppleva olika grad av 

arbetstillfredsställelse.  

 Decker, Harris-Kojetin och Bercovitz (2009) delar in arbetstillfredsställelse i inre och 

yttre faktorer där den inre innefattar faktorer såsom kompetensutveckling, ansvar och 

självbestämmande och personlig utveckling. Forskning visar att fokus bör läggas på att främja 
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de behov som hör samman med den inre arbetstillfredsställelsen då det är den som i högre 

grad predicerar produktivitet och välmående (Vansteenkiste, Neyrinch, Niemiec, Soenens, De 

Witte & Van den Broeck, 2007; Vansteenkiste, Duriez, Simons, & Soenens, 2006). Det har 

även visats i en studie att med ökad inre arbetstillfredsställelse kommer ökad kvalitet i arbetet, 

minskad frånvaro och personalomsättning, och bättre hälsa och välbefinnande hos de 

anställda (Martins & Proenca, 2012). Den yttre arbetstillfredsställelsen kännetecknas av 

bonusar och löner, verksamhetspolicys och kontroll (Decker, et al. 2009). Individer som i 

högre grad upplever yttre arbetstillfredsställelse, har i en studie av Vansteenkiste et al, (2007) 

visat sig känna lägre arbetslojalitet och arbetsglädje än individer som upplever inre 

arbetstillfredsställelse.  

Föreliggande studie 

 I denna studie kommer de tre grundläggande psykologiska behoven autonomi, 

kompetens och samhörighet med utgångspunkt i SDT att undersökas, samt dess betydelse för 

en autonomistödjande ledarstil och arbetstillfredsställelse bland HR- och personalchefer i 

kommuner i Sverige. Forskning har visat på att tillfredsställelse av de psykologiska behoven 

har ett positivt samband med ett otal psykologiska tillstånd. Dock har inte de psykologiska 

behovens samband med autonomistöd i ledarstilen undersökts i tidigare forskning. Det finns 

forskning på att de psykologiska behoven predicerar arbetstillfredsställelse hos underställd 

personal. Däremot har inte sambandet mellan de psykologiska behoven och chefens egen 

arbetstillfredsställelse tidigare undersökts. En autonomistödjande miljö och ledarstil har som 

tidigare nämnts en rad positiva effekter och är därmed eftersträvansvärt inom en organisation. 

Anledningen till att urvalet endast består av HR-och personalchefer är att vi anser att dessa 

chefer har med sin position störst möjlighet att påverka ledarskapet i organisationen, då de har 

det största ansvaret över personalpolitiken. HR- och personalchefer spelar en stor roll i att 

skapa en autonomistödjande kultur som genomsyrar hela organisationen. Vidare har den mest 

dominerande nivån av autonomistöd bland deltagarna undersökts. De demografiska faktorerna 

ålder och kön har i samtliga frågeställningar undersökts. 

  Vi finner att den autonomistödjande ledarstilen kan liknas med den transformella 

ledarstilen, då en transformell ledarstil uppmuntrar till självständigt tänkande (Bass, 1985) 

och utmanande och motiverande uppgifter (Yammarino & Bass, 1990), liksom 

autonomistödjande ledarstil (Deci et al., 1989). Eftersom kvinnor tenderar att ha en 

transformell ledarstil (Eagly et al., 2003), är det rimligt att anta att kvinnor också har en hög 

grad av autonomistöd i sin ledarstil. Som nämnt tidigare i studien så är nivån högt 
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kontrollerande ledarstilen betingad med belöningar och straff, på samma sätt som den 

transaktionella ledarstilen. Det är därför rimligt att anta att män som dominerar i den 

transaktionella ledarstilen (Eagly et al., 2003), också leder mer kontrollerande.  

 Autonomistöd av chefer har i en studie av Gillet et al. (2011) visat sig ha ett signifikant 

samband med arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos underställd personal. Som 

Westover och Taylor (2010) visade var en av de viktigaste faktorerna för hög 

arbetstillfredsställelse, arbetsautonomi. Van den Broeck et al. (2010) visade, att en hög grad 

av autonomi, kompetens och samhörighet hos underställd personal bidrar till en hög 

arbetstillfredsställelse. Vi vill undersöka om sambandet mellan tillfredsställelse av autonomi, 

kompetens och samhörighet, och arbetstillfredsställelse är signifikant även hos chefer.  Då 

chefer och underställd personal har samma psykologiska förutsättningar är det rimligt att anta 

att sambandet gäller även här.  

 En chef som upplever hög autonomi kan antas få autonomistöd från sin överordnade. 

Detta i sin tur kan anta avspeglas i den egna ledarstilen då man sannolikt anammar sin 

överordnades positiva ledaregenskaper. En chef som upplever hög kompetens och 

självsäkerhet genom att nå uppsatta mål med ett tillfredställande resultat har i forskning visat 

sig ha en autonomistödjande ledarstil (Ireland, Hitt & Williams, 1992). Att chefer ger eget 

ansvar och frihet till personalen är centralt inom en autonomistödjande ledarstil. Att känna en 

hög samhörighet gentemot sina kollegor tyder på tillit och omsorg, vilket rimligtvis bör 

underlätta ansvarsgivandet till den underställda personalen. Detta är argument för att de tre 

psykologiska behoven predicerar högt autonomistöd.   

Syfte 

 Syftet med den här studien var att, undersöka om chefers grad av tillfredställelse av de 

egna psykologiska behoven i SDT predicerar en autonomistödjande ledarstil. Vidare 

undersöktes huruvida tillfredsställelsen av de egna psykologiska behoven predicerar chefers 

egna arbetstillfredsställelse. Syftet var också att se om det fanns en skillnad mellan män och 

kvinnors grad av autonomistöd. Till sist undersöktes vilken av de fyra nivåerna högt autonom, 

måttligt autonom, måttligt kontrollerande och högt kontrollerande, som är mest dominerande 

bland cheferna i studien. I samtliga frågeställningar har betydelsen av de demografiska 

faktorerna ålder och kön undersökts. 

Frågeställningar 

Predicerar autonomi, kompetens och samhörighet, graden av autonomistöd i ledarstilen? 
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Predicerar autonomi, kompetens och samhörighet, arbetstillfredsställelse?  

Predicerar kön graden av autonomistöd i ledarstilen? 

Vilken är den dominerande av de fyra nivåerna av autonomistöd? 

 

H1. Autonomi, kompetens och samhörighet predicerar autonomistöd i ledarstilen. 

H2. Autonomi, kompetens och samhörighet predicerar arbetstillfredsställelse. 

H3. Kvinnor är mer autonomistödjande i sin ledarstil än män.  

H4. En högt autonomistödjande ledarstil är den dominerande bland deltagarna.  

 

Metod 

Deltagare och urval 

 Då föreliggande studie riktade sig mot HR- och personalchefer i Sveriges kommuner, 

tillämpades ett strategiskt urval via telefon. Kriterierna som ställdes på cheferna var att de 

skulle vara direkt ansvarig över minst en medarbetare. Totalt tillfrågades 56 chefer, varav 54 

valde att ställa upp och fick ta del av enkäten. 50 enkäter besvarades, varav 46 slutfördes 

(svarsfrekvens= 85.2 %). Av de som slutförde enkäten var 31 (67.4 %) kvinnor, och 15 (32.6 

%) män. Åldern varierade mellan 33 och 66 år (M=52.70, S= 8.50). Antal medarbetare per 

chef varierade mellan en och 21 (M=10.89, S= 5.32).  Det externa bortfallet uppmättes till 7.4 

%. Orsaken till det externa bortfallet har bland annat varit tidsbrist samt svårighet att besvara 

frågeställningarna.  

Material/ Mätinstrument 

 Tre mätinstrument användes i utförandet av studien. För att mäta chefernas grad av 

autonomistöd användes Problems at Work Scale (PAW, se bilaga 1). Instrumentet består av 

åtta arbetsplatsrelaterade scenarion med fyra tillhörande handlingsalternativ. Respondenterna 

fick skatta dessa handlingsalternativ på en sjugradig Likertskala där 1=mycket olämpligt och 

7= mycket lämpligt. Utfallet av respondenternas skattningar indelades i fyra olika 

ledarstilsnivåer; högt kontrollerande (HC), måttligt kontrollerande (MC), måttligt autonom 



11 

(MA) och högt autonom (HA) för att sedan se den mest framträdande av dessa. Detta genom 

att beräkna varje individs medelvärde på frågorna kopplade till respektive nivå. Instrumentet 

användes också som en kontinuerlig skala som gick från 0 - 28 där ett lägre värde 

representerade en mer kontrollerande ledarstil, och ett högre värde representerade en mer 

autonomistödjande ledarstil. På den kontinuerliga skalan existerade inga gränser för de olika 

nivåerna. Den interna reliabiliteten i instrumentet har uppmätt ett acceptabelt Cronbach alfa- 

värde vid två tillfällen på .70 respektive .75. (Deci et al., 1989).   

 För att mäta de tre psykologiska behoven användes instrumentet Basic Psychological 

Needs Scale (BNS, se bilaga 2, svensk översättning av Eriksson, 2012). Instrumentet består av 

tre delskalor med totalt 21 påståenden där sju av dessa är kopplade till delskalan autonomi, 

sex till kompetens, och åtta till samhörighet. Svaren angavs på en sjugradig Likertskala där 1= 

stämmer inte alls, 4= stämmer något, 7= stämmer precis. Den interna reliabiliteten för 

delskalorna autonomi, kompetens och samhörighet i BNS har uppmätts till .81, .85 respektive 

.82 (Van den Broeck et al., 2010). 

 Instrumentet som användes för att mäta chefernas arbetstillfredsställelse var Minnesota 

Satisfaction Questionnaire (MSQ, se bilaga 3, svensk översättning av Nystedt, 1992). 

Instrumentet innehåller 20 påståenden och är den kortare av två versioner. 12 av påståendena 

berörde den inre arbetstillfredsställelsen och sex påståenden den yttre. Tillsammans mätte 

frågorna den globala arbetstillfredsställelsen. Respondenterna angav sina svar på en sjugradig 

Likertskala istället för den ursprungliga femgradiga skalan då tanken var att homogenisera de 

olika instrumenten i studien, där 1= jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb, 

och 7= jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb. MSQ har en intern 

reliabilitet då instrumentet uppmätte ett Cronbach alfa- värde på .81 (Van Saane, Sluiter, 

Verbeek & Frings-Dresen, 2003). 

 Fyra bakgrundsfrågor inledde enkäten. Dessa berörde kön, ålder, position och antal 

underställd personal.  

Tillvägagångssätt 

 De tre instrumenten sattes ihop till en enkät i det webbaserade enkätprogrammet 

Limesurvey (https://www.limesurvey.org). Cheferna kontaktades via telefon där vi 

presenterade oss själva och studien i korthet. Därefter tillfrågades de angående deltagande i 

studien och att återkoppling av resultat skulle ske via mejl när studien färdigställts. Länk till 

den elektroniska enkäten tillsammans med bifogat missivbrev (se bilaga 4) skickades ut till de 

chefer som tackat ja till deltagande. 
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Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelse för de kontinuerliga variablerna. 

Design och dataanalys  

 En kvantitativ studie utfördes på HR- och personalchefer i 46 av Sveriges kommuner. 

Variablerna autonomistöd och arbetstillfredsställelse användes som responsvariablar. Kön, 

ålder, autonomi, kompetens och samhörighet användes som prediktorvariabler.  De negativt 

formulerade frågorna reverserades enligt instruktioner. Hierarkiska regressioner utfördes i 

statistikprogrammet IBM SPSS (version 22). Det interna bortfallet uppmättes till 7,4 % och 

hanterades genom att utesluta det om det översteg 10 % per deltagare per instrument. En 

signifikansnivå på .05 användes. 

Forskningsetiska överväganden 

 Innan cheferna påbörjade enkäten fick de ta del av ett missivbrev som skickades ut med 

information kring studien. Enkäten var anonym att genomföra och svaren behandlades 

konfidentiellt. Medverkan i studien var helt frivillig och individerna lämnade samtycke till att 

delta i undersökningen. 

  

Resultat 

 Responsvariabeln autonomistöd korrelerade signifikant med behovet av autonomi 

(p=.002), men inte ålder, kompetens och samhörighet. 

Responsvariabeln arbetstillfredsställelse visade sig korrelera signifikant med ålder (p= .047), 

autonomi (p< .001), kompetens (p< .001) och samhörighet (p= .005).  Korrelationer går att se 

i tabell 2.  
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Ingen korrelation mellan prediktorvariablerna autonomi, kompetens och samhörighet, samt 

ålder uppmättes över .8 och därmed förekom ingen multikollinearitet (Dancey & Reidy, 

2011). En visuell analys av scatterplot och P-P plot tydde på normalitet, linearitet och 

homoscedasitet.  

 

 

 För att testa hypotesen huruvida de tre psykologiska behoven autonomi, kompetens och 

samhörighet predicerar graden av autonomistöd i ledarstilen (H1), utfördes en hierarkisk 

multipel regression med prediktorvariablerna kön och ålder i block ett och autonomi, 

kompetens och samhörighet som prediktorvariabler i block två. Autonomistöd i ledarstilen 

användes som kontinuerlig responsvariabel. Modell ett visade att kön och ålder inte predicerar 

autonomistöd. Regressionsanalysen visade att modell två bestående av autonomi, kompetens, 

samhörighet, kön och ålder, signifikant predicerar autonomistöd (F(5, 42)=3.11, p=.019). 

Modell två förklarade 20 % av variansen i responsvariabeln autonomistödjande ledarstil 

(R
2

adj= .20), där autonomi var det behov som bidrog (B=.27, = .45, t=2.41, p=.021). Kön 

tenderade till att bidra (t= -1.88, p= .067).  Komptens (t=-.58, p>.05), samhörighet (t=.53, 

p>.05), och ålder (t=-.81, p>.05) bidrog ej.  

 Ytterligare en hierarkisk regression utfördes för att testa hypotesen om de tre 

psykologiska behoven predicerar hög arbetstillfredsställelse (H2). Block ett bestod av 

prediktorvariablerna kön och ålder. Block två bestod av prediktorvariablerna autonomi, 

kompetens och samhörighet. Arbetstillfredsställelse användas som responsvariabel. 

Tabell 2. Korrelationer, intern reliabilitet och signifikansnivå för de kontinuerliga variablerna.  
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Regressionen visade att modell två signifikant predicerar arbetstillfredsställelse (F(5, 

45)=16.41, p< .001). Prediktorvariablerna i modell två förklarar tillsammans 63 % av 

variansen i responsvariabeln arbetstillfredsställelse (R
2

adj= .63). Analysen visade att autonomi 

(B= .04, .28, t= 2.29, p= .027) och kompetens (B= .08, .56, t= 4.77, p< .001) var de 

variablerna som bidrog. Samhörighet (t= .38, p> .05), kön (t=-.96, p>.05) och ålder (t= 1.14, 

p> .05) bidrog ej.  

 För att urskilja den mest förekommande nivån av autonomistöd (H4), analyserades 

varje deltagares medelvärde på frågorna i PAW tillhörande respektive nivå (HC, MC, MA, 

HA). Den nivån med högst medelvärde tillskrevs därmed den deltagaren. Ett Chi2-test 

utfördes där den deskriptiva statistiken visade att högt autonomistödjande var den mest 

förekommande nivån där samtliga deltagare kategoriserades HA (N= 43), MA (N= 0), MC 

(N= 0) och HC (N=0). Tre deltagare togs bort på grund av ofullständiga svar.  För att testa 

hypotesen om att kvinnor är mer autonomistödjande än män (H3) så jämfördes medelvärden. 

Den deskriptiva statistiken visade att kvinnor(M=23,3) var mer autonomistödjande än män 

(M=17,1) och H3 bekräftades.   

 

Diskussion 

 Resultatet besvarade studiens första frågeställning och visade på att de tre psykologiska 

behoven i SDT, samt kön och ålder, predicerar autonomistöd i chefers ledarstil och att det är 

behovet av autonomi som bidrar till detta. Resultatet visade också att modell två innehållande 

de tre psykologiska behoven i SDT, samt kön och ålder, predicerade arbetstillfredsställelse 

men att det endast var autonomi och kompetens som bidrog till denna prediktion. Kvinnor 

visade sig leda mer autonomistödjande än män. Den högt autonomistödjande ledarstilen (HA) 

visade sig dock vara den mest förekommande för samtliga deltagare. 

 Vårt resultat ger belägg för att det önskvärda beteendet autonomistöd, är positivt 

kopplat till tillfredsställelse av det grundläggande behovet autonomi. Genom att uppleva hög 

grad av autonomi och därmed ha en autonomistödjande ledarstil kan liknas med tankesättet att 

andra individer handlar och känner på samma sätt som en själv. En chef som upplever frihet 

och självbestämmande på arbetsplatsen, tenderar alltså själv att på liknande sätt leda sin 

underställda personal genom stimulerande och självständiga arbetsuppgifter.  

 Det grundläggande behovet samhörighet predicerade inte autonomistöd. Vi tolkade det 

resultatet som att en chef kan vara autonomistödjande utan att vara beroende av tillit och 
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gemenskap gentemot den underställda personalen och organisationen. Detta gick emot vår 

hypotes då vi ansåg att en chef måste känna tillit för att kunna ge underställd personal 

självbestämmande.  

 Autonomistödjande miljöer bidrar till en motiverad personal (Deci et al., 1981; 

Grolnick & Ryan, 1989). Då vår studie påvisar att tillfredställelse av behovet autonomi 

predicerar en autonomistödjande ledarstil, är det väsentligt att chefer på högre nivåer är 

autonomistödjande i sin ledarstil, för att på detta sätt ge chefer på lägre nivåer bästa 

förutsättningar att uppleva hög autonomi. Detta för att organisationen i slutändan ska präglas 

av autonomi och autonomistöd på samtliga nivåer. Forskning har visat att det även är viktigt 

att uppleva autonomistöd horisontellt, från kollegor på samma nivå och vertikalt av chefer för 

att möjliggöra detta (Jungert, Koestner, Houlfort, & Schattke, 2013). 

 Syftet med studien var även att undersöka om arbetstillfredsställelse prediceras av 

SDT’s tre grundläggande pyskologiska behov autonomi, kompetens och samhörighet, samt 

kön och ålder. Som van den Broeck et al. (2010)  visade, korrelerade arbetstillfredsställelse 

signifikant med de tre grundläggande behoven i SDT. Detta överensstämmer med 

korrelationerna i vår studie. Vi trodde att det positiva sambandet mellan de grundläggande 

psykologiska behoven och arbetstillfredsställelse hos deltagarna i Van den Broeck et al.’s 

(2010) studie även skulle gälla på deltagarna i vår studie. Resultatet visade att 

arbetstillfredsställelse i föreliggande studie predicerades av autonomi och kompetens. Att 

samhörighet inte bidrar till prediktionen tyder på att en chef inte behöver uppleva tillit och 

gemenskap gentemot underställd personal.  Detta kan bero på att en chef är införstådd i sin 

yrkesroll och medveten om att uppskattning och tillit inte kan fås av all underställd personal. 

 Syftet var dessutom att undersöka huruvida de demografiska faktorerna, kön och ålder, 

påverkar autonomistödet i chefernas ledarstil och deras arbetstillfredsställelse, samt vilken av 

ledarstilarna som är den mest förekommande bland deltagarna i studien. Resultatet visade att 

kön tenderar att bidra signifikant till att predicera autonomistöd. Denna prediktion grundar sig 

i att kvinnliga chefer tenderar att vara med autonomistöjande och män mer kontrollerande. 

Samtidigt så kategoriseras samtliga chefer, oberoende av kön, som högt autonomistödjande. 

Detta kan bero på att män skattar de kontrollerande handlingsalternativen lämpligare än vad 

kvinnor gör men ändå skattar de autonomistödjande handlingsalternativen lämpligare än de 

kontrollerande. Att samtliga chefer blev kategoriserade som högt autonomistödjande anser vi 

går emot Goodacre’s (1971) argument för att ledarstil är ett individuellt och medfött attribut, 

som inte går att lära sig. Detta då det vore osannolikt att samtliga deltagare i studien skulle ha 

samma medfödda attribut. Vi anser istället att resultatet går i linje med forskning som hävdar 
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att ledarstil är något som kan läras ut och utvecklas (Bryce, 2000; Kouzes & Posner, 2002). 

Att samtliga deltagare i studien blev kategoriserade som högt autonomistödjande anser vi är 

goda förutsättningar för att ledarskapet inom kommunerna i studien ska präglas av mer 

autonomistöd som i sin tur leder till högre upplevd autonomi.    

 Samtliga deltagare i studien visade högt autonomistöd vilket forskning har visat ha 

positivt samband med bland annat den underställda personalens arbetstillfredsställelse (Deci 

et al., 1989; Blais & Briére, 1992; Lawler, 1986) och fysiska och psykiska hälsa (Blais & 

Brieré, 1992). Deci och Ryan (1989) beskriver högt autonomistödjande chefer som 

uppmärksamma på känslor och lyhörda. Då en chef som är lyhörd och uppmärksam på 

känslor och rimligtvis märker när den underställda personalen trivs och mår bra, och 

dessutom får feedback från den så upplever troligtvis chefen meningsfullhet i sitt arbete och 

på så sätt känner sig arbetstillfredsställd. Det är alltså rimligt att anta att en autonomistödjande 

ledarstil också har positiva effekter på chefers egna arbetstillfredställelse.  

  

Begränsningar  

 Den största begränsningen i studien var den stora snedfördelningen mellan män och 

kvinnor. Då ungefär två tredjedelar av urvalet var kvinnor så finns risk för lägre reliabilitet 

och trovärdighet.  

 Instrumentet PAW är utformat så att chefer skattar hur lämpliga olika 

handlingsalternativ kopplande till diverse scenarion. Resultatet från detta instrument speglar 

inte nödvändigtvis verkligheten och hur cheferna egentligen skulle hanterat situationen. 

Huruvida en ledarstil är autonomistödjande eller ej bör rimligvis grunda sig i hur ledarskapet 

tar sig uttryck och uppfattas av omgivningen. För att undersöka den upplevda ledarstilen hade 

Perceived Autonomy Support Quiestionnaire (PAS) varit ett lämpligare alternativ då detta 

instrument utgår från den underställda personelens perspektiv på ledarskapet.   

 Det fanns risk för ogenomtänkta svar då tidsåtgången för enkäten var relativt stor och 

deltagarna kan ha skyndat igenom frågorna, framför allt slutet av enkäten. Deltagarna var 

dock införstådda med enkätens omfattning och det bör därför att det inte har haft någon större 

inverkan.    

Förslag till framtida forskning 

 Vi har märkt ett tomrum i forskning kring hur en ledarstil påverkar utövaren, anser vi 

att det är något som bör studeras mer. En autonomistödjande ledarstil har många positiva 



17 

effekter hos den underställda personalen. Det behöver dock inte nödvändigtvis leda till 

positiva effekter hos chefen. Vi tror att sådan forskning skulle visa på positiva effekter hos 

utövaren i form av bland annat positiv feedback från underställd personal och meningsfullhet i 

arbetet. Vi anser också att mer forskning bör läggas på vilka faktorer som ligger till grund för 

olika ledarstilar, för att kunna underbygga ledarskapsutbildning med mer empiri och därmed 

effektivisera dessa.     
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Bilaga 1. 

PAW 

På följande sidor beskrivs åtta scenarier. Var och en beskriver en händelse och sedan listas 

fyra handlingsalternativ. Läs varje scenario och bedöm sedan varje handlingssalternativ i tur 

och ordning. Tänk på varje handlingsalternativ i termer av hur lämplig du anser att det är att 

hantera det problem som beskrivs. Mycket lämplig handling rankas 7. Anser du handlingen 

som mycket olämplig ska du gradera det en 1. Bedömer du alternativet rimlig ska du markera 

ett nummer mellan 1 och 7.  

Det finns inga rätta eller felaktiga bedömningar. Människors skiljer sig åt, och vi är helt enkelt 

intresserade av vad du anser lämpligt. Varje scenario handlar om vad som är bäst 

handlingsalternativ ur ett chefsperspektiv. Ibland är du chef, ibland är någon annan chef. 

Vissa scenarier skulle kanske inte uppstå i ditt specifika arbete, men då får du helt enkelt 

föreställa dig i den situationen och göra bedömningarna därefter. Använd nedanstående skala:  

 

1             2  3  4  5  6  7 

mycket olämpligt                              ganska lämpligt             mycket lämpligt 

 

  

 

A. 

J har varit anställd i flera år och har generellt sett presterat i nivå med de andra i företaget. 

Men under de senaste veckorna har han varit otillgänglig och håglös. Det arbete han har gjort 

är bra men han har haft lägre arbetstakt än tidigare. Hur lämpliga bedömer du nedanstående 

handlingsalternativ vara för J:s chef?  

 1. Inpränta i J att det verkligen är viktigt att hänga med i arbetet för hans eget bästa. 

1             2  3  4  5  6  7 



 

 

mycket olämpligt                              ganska lämpligt             mycket lämpligt 

 

 2. Prata med J och försöka hjälpa honom att komma underfund med orsaken till hans 

håglöshet. 

1             2  3  4  5  6  7 

mycket olämpligt                              ganska lämpligt             mycket lämpligt 

 

 3. Varna J att om han fortsätter att arbeta i en långsammare takt, kommer negativa åtgärder 

att vidtas. 

1             2  3  4  5  6  7 

mycket olämpligt                              ganska lämpligt             mycket lämpligt 

 

 4. Visa J hur hans produktivitet är i jämförelse med hans medarbetare och uppmuntra honom 

att komma ikapp. 

1             2  3  4  5  6  7 

mycket olämpligt                              ganska lämpligt             mycket lämpligt 

 

B. 

N, en av dina anställda, studerar på kvällstid. Hon har studerat hårt, uppnått bra studieresultat 

och är stolt över sina prestationer. Du är dock bekymrad eftersom det är svårt för andra att 

arbeta med N när studietempot är högt. Hur lämpliga bedömer du nedanstående 

handlingsalternativ vara? 

 5. Fråga henne hur hon planerar att hantera situationen. 

 6. Säg till henne att hon måste beakta balansen mellan arbete och studier och påpeka att det är 

dags att hon lägger mer energi på jobbet. 



 

 

 7. Visa hur andra anställda har hanterat problemet och se om det hjälper henne hantera 

situationen bättre. 

 8. Insistera på att hon studerar i mindre omfattning eftersom studierna inte får störa hennes 

arbete. 

  

C. 

 Ett arbetslag på ett av företagets avdelningar har presterat sämre än övriga grupper det här 

året. Hur lämpliga bedömer du nedanstående handlingsalternativ vara? 

 9. Säg att prestationerna måste förbättras och erbjud dem konkreta belöningar för ett 

förbättrat resultat. 

 10. Låt dem veta hur de andra arbetslagen presterar för att motivera dem att höja sina egna 

prestationer. 

 11. Diskutera med arbetslaget för att hjälpa dem hitta egna lösningar. 

 12. Följ varje individs produktivitet och poängtera att det är en viktig arbetsparameter. 

 

D. 

 M:s felprocent i arbetet har på sistone legat på en normal nivå men du tror att M kan prestera 

bättre. Hur lämpliga bedömer du nedanstående handlingsalternativ vara? 

 13. Uppmuntra M att prata om sitt arbete och fråga om han tror det går att förbättra. 

 14. Försök förmå M att prestera bättre, och betona att han inte kommer att kunna avancera 

om han fortsätter på sin nuvarande nivå. 

 15. Diskutera din bedömning med M och sätt den i relation till hur andra presterar. 

 16. Följ noga M:s arbete, belöna honom för ökad produktion, och påpeka när han presterar 

sämre. 

  



 

 

E. 

Nyligen gjorda ändringar i verksamheten har lett till en tyngre arbetsbörda för alla anställda. 

B, chefen, hade hoppats att situationen skulle vara tillfällig, men i dag fick hon veta att den 

minskade personalstyrkan kommer att behöva arbeta så här på obestämd tid. Hur lämpliga 

bedömer du nedanstående handlingsalternativ vara för B? 

 17. Påpeka att de anställda endast kommer att få behålla sina jobb om de kan vara produktiva 

i nuvarande takt, och sedan noggrant övervaka deras arbete. 

 18. Förklara situationen och fråga om de anställda har förslag på hur de skulle kunna möta de 

nya kraven. 

 19. Förklara för de anställda att det ligger i deras eget intresse att fortsätta arbeta hårt. 

 20. Uppmuntra de anställda att klara av den ökade arbetsbördan genom att påpeka att 

anställda i andra företag arbetar i samma takt. 

  

F.  

 Det finns en uppgift inom ditt ansvarsområde som ingen vill göra. Den innefattar bland annat 

att besöka en otrevlig plats och att använda undermåliga redskap. Uppgiften brukar ges till 

den med kortast tjänstgöringstid. Nu har D gjort det jobbet en längre tid eftersom ingen ny har 

anställts. D, som i allmänhet är mycket samarbetsvillig och tillfreds, är nu trött och missnöjd 

över att behöva utföra just denna uppgift, bland annat för att arbetskamraterna skämtar och 

retas mycket om det. Hur lämpliga bedömer du nedanstående handlingsalternativ vara för Ds 

chef? 

 21. Tala om för D att andra människor också måste stå ut med obehagliga arbetsuppgifter och 

ge honom några exempel på sådana. 

 22. Var tydlig med att det är Ds ansvar att göra det jobbet och se till att han fortsätter att göra 

det. 

 23. Prata med D om jobbet och se om han kan hantera sina känslor kring uppgiften och 

skämten från hans kamrater. 



 

 

 24. Poängtera för D att jobbet tilldelas beroende på anställningstid, och att han därför slipper 

det vid nästa nyanställning.  

  

 

G. H, som ansvarar för reservdelarna, är något av en flaskhals. Delar som behövs saknas ofta 

men är ”beställda”. Hastigt uppkomna situationer kan inte lösas för att delar saknas. Hur 

lämpliga bedömer du nedanstående handlingsalternativ vara?  

 25. Betona hur viktigt det är att beställa hem i tid och att löpande underhåll inte får hindras 

för att det inte finns reservdelar. 

 26. Förklara att personer med motsvarande arbetsuppgifter klarar av att hålla rätt delar i lager. 

Det kanske får honom att förstå hur han bättre ska möta kraven som ställs på honom.  

27. Kräv att beställningar ska effektueras inom en bestämd tid och kontrollera att 

leveranstiderna verkligen hålls.  

28. Prata med H för att höra vad han tror det beror på att det så ofta saknas delar.  

 

H. 

 En av era kunder har talat om för dig att han inte alls är nöjd med en av era serviceteknikers 

attityd. Hur lämpliga bedömer du nedanstående handlingsalternativ vara?  

 

 29. Ta upp frågan med serviceteknikern för att se vad som har hänt och hur hon/han har 

hanterat den kunden. 

 30. Poängtera att nöjda kunder är viktigt och att han ska bemöta kunderna bättre. 

 31. Visa honom några sätt som andra tekniker bemöter sina kunder på, så att han kan jämföra 

sitt sätt med andras. 

 32. Säg till honom att se till kunden i fortsättningen är nöjd och gör klart att du kommer att 

hålla koll på honom i framtiden. 



 

 

Bilaga 2. 

 

Arbetsmotivation: Efter Basic need satisfaction at work scale 

(Svensk översättning: Mårten Eriksson, HiG) 

 

• Jag har goda möjligheter att påverka hur mitt arbete ska utföras 

• Jag gillar mina arbetskamrater 

• Jag behärskar inte riktigt mitt jobb  

• På jobbet får jag uppskattning för mitt arbete 

• Jag känner mig pressad på arbetet 

• Jag kommer överens med mina arbetskamrater 

• Jag håller mig för mig själv på jobbet 

• Jag kan fritt uttrycka vad jag tycker och tänker på jobbet 

• Jag betraktar mina arbetskamrater som mina vänner 

• Jag har lärt mig nya intressanta färdigheter på jobbet 

• När jag är på jobbet måste jag göra vad jag blir tillsagd  

• De flesta dagar känner jag att jag uträttat något på jobbet 

• Mina känslor beaktas på jobbet 

• Jag har inte stora möjligheter att visa vad jag går för på jobbet 

• Mina arbetskamrater bryr sig om mig 

• Jag har inte många nära vänner på jobbet 

• Jag känner att jag kan vara mig själv på jobbet 

• Mina arbetskamrater gillar mig inte 

• Jag känner ofta jag saknar kompetens i mitt arbete 



 

 

• Jag har få påverkansmöjligheter i mitt arbete 

• Människor är vänliga på mitt jobb 

 

Svarsalternativ 

1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls  stämmer något stämmer precis 

  



 

 

Bilaga 3. 

Arbetstillfredsställelse  

Fyll i ett svarsalternativ mellan 1-7 som överensstämmer bäst med din upplevelse.  

1 = Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb  

7= Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb  

 

 Möjligheten att vara sysselsatt hela tiden  

 Möjligheten att få arbeta ensam  

 Att få arbeta med olika arbetsuppgifter från tid till annan  

 Den sociala positionen i samhället som följer med mitt jobb  

 Sättet som min chef behandlar underställda på  

 Min närmste chef kompetens att fatta beslut  

 Att få arbeta med uppgifter som inte strider mot min övertygelse  

 Anställningstryggheten  

 Möjligheten att få göra ett jobb som andra har nytta/glädje utav 

 Möjligheten att få tala om för andra vad de ska göra  

 Att få arbeta med uppgifter där min förmåga och kompetens kommer till uttryck  

 Arbetsplatsens policy och behandling av sina anställda  

 Lönen  

 Möjligheten att kunna avancera i yrket  

 Friheten att själv få ta ansvar och fatta beslut  

 Möjligheten att få pröva egna idéer om hur arbetet ska utföras.  

 Den fysiska arbetsmiljön  

 Samarbetet mellan mina arbetskamrater  

 Den uppmärksamhet och belöning jag får för att göra ett bra jobb  

 Känslan av att mitt arbete ger resultat 

  



 

 

Bilaga 4.  

 

Vill du delta i en arbetspsykologisk studie? 

Studien handlar om kopplingen mellan arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och ledarstil 

hos personalchefer inom kommuner i Sverige. Studien genomförs via elektroniska enkäter 

som skickas ut till cirka 50 personal- och HR-chefer i landets kommuner, som har valts 

genom ett bekvämlighetsurval. Beräknad tidsåtgång till enkäten är 15-20 minuter.  

Din medverkan är helt frivillig och du kan närsomhelst avbryta studien. Dina svar kommer att 

behandlas konfidentiellt.  Vi kommer naturligtvis återkoppla studiens resultat till dig.  

Studien utgör vårt examensarbete på PA-programmet vid Högskolan i Gävle.  

Har du frågor eller funderingar kring studien? Hör gärna av dig! 

Felix Persson: 070- 740 81 16 

Niclas Löfgren: 076- 221 83 63 

Handledare Mårten Eriksson: 026- 64 82 11 

 


