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Abstract 

 

Title: Motivation at work. 

 

Level: Bachelor's thesis in Business. 

 

Author: Elina Lindblom 

 

Supervisor: Jonas Kågström 

 

Date: 2015 – december 

 

Purpose: The purpose of the study is that based on scientific articles and surveys on the 

Self - Determination Theory & 16 Basic Desires Theory investigate whether the 

employees of Gästrike Återvinnare find their motivation at work on the basis of internal 

or external factors. Gästrike Återvinnare seemed like an interesting company to 

investigate motivation in working life because they can be considered as belonging to a 

low status sector. 

 

 Method: The study was conducted using a quantitative approach. Data were collected 

through a survey that was based on SDT- theory Aspiration Index. The questionnaire 

was sent out in paper form to environmental technicians and in web format to the office 

staff. Responses from the survey have been analyzed using SPSS. The results section 

based on an analysis of histograms are produced from SPSS. 

The theory part of the study is based on analysis of the literature and research on SDT 

and 16 Basic Desires Theory. 

 

Results and final analysis: Based on the results of the survey, it appears that 

employees at Gästrike Återvinnare is motivated mainly by internal motivators. An 

employee who is experiencing internal motivation in his work finds the work interesting 

and the probability that the employee performs his duties increases. 

Through this study, we can deduce that it is important for companies to have employees 

who are motivated by the right motivators because an employee who is motivated will 

do a better job, which benefits the company. 

 

Suggestions for future research: It would be interesting to see a similar study where 

the researcher instead uses a company that is part of an industry that is considered to 



have high status. Then the research tell whether the employee in the low status sectors 

compared to the employee in the high status sector is motivated by the same factors or 

not. 

 

Contribution of the thesis: Based on the theory and the results of the empirical data, 

we can deduce that it is important that businesses are aware that motivation levels of 

employees affects how he or she will carry out their duties. A company that wants 

efficient employees ought to find out what motivates your staff and then make a plan for 

how they will keep their staff motivated for the outcome to be as efficient as possible. 

 

Keywords: Self-Determination Theory, motivation, Aspiration Index, internal and 

external motivation, 16 basic desires. 

  



Sammanfattning 

 

Titel: Motivation i Arbetslivet. 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi. 

 

Författare: Elina Lindblom 

 

Handledare: Jonas Kågström 

 

Datum: 2015 – december 

 

Syfte: Syftet med studien är att utifrån vetenskapliga artiklar och enkäter om Self – 

Determination Theory & 16 Basic Desires Theory undersöka om medarbetarna på 

Gästrike Återvinnare i Gävle hittar sin motivation i arbetet utifrån inre eller yttre 

faktorer. Gästrike Återvinnare kändes som ett intressant företag att undersöka då de kan 

anses tillhöra en lågstatus bransch.  

 

Metod: Studien har genomförts med en kvantitativ ansats. Data har samlats in genom 

en enkätundersökning som baserades på SDT- teorins Aspiration Index. Enkäten 

skickades ut i pappersform till miljöteknikerna och i webbformat till kontorspersonalen. 

Svaren från undersökningen har analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

Resultatdelen bygger på en analys av histogram som är framtagna ur SPSS. 

Teoridelen i studien utgår från analys av litteratur och forskning kring SDT. 

 

Resultat och slutanalys: Utifrån resultatet av enkätundersökningen framgår det att 

medarbetarna på Gästrike Återvinnare motiveras till största delen av inre 

motivationsfaktorer. En anställd som upplever inre motivation i sitt arbete finner arbetet 

intressant och sannolikheten att medarbetaren utför sina arbetsuppgifter ökar.  

Genom detta arbete kan vi utläsa att det är viktigt för företag att ha anställda som 

motiveras av rätt motivationsfaktorer eftersom en anställd som är motiverad kommer att 

utföra ett bättre arbete vilket gynnar företaget. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att se en liknande studie där 

forskaren istället använder sig av ett företag som ingår i en bransch som anses ha hög 

status. Då kan forskningen visa om medarbetare med lågstatusyrken jämfört med 

medarbetare med högstatusyrken motiveras av lika faktorer eller inte. 



 

Uppsatsens bidrag: Utifrån teorin och resultatet i empirin kan vi utläsa att det är viktigt 

att företag är medvetna om att motivationsnivåerna hos de anställda påverkar hur denne 

kommer att genomföra sina arbetsuppgifter. Ett företag som vill ha effektiva 

medarbetare borde ta reda på vad som motiverar personalen och därefter göra upp en 

plan för hur de ska hålla sin personal motiverad för att utfallet ska bli så effektivt som 

möjligt.  

 

Nyckelord: Self-Determination Theory, motivation, Gästrike Återvinnare, Aspiration 

Index, inre och yttre motivation, 16 basic desires.  
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1.0 Inledning 

I detta kapitel presenteras det grundläggandet syftet med examensarbetet. Här kommer 

problemformuleringen, syftet och avgränsningen beskrivas och en disposition över 

examensarbetet kommer även att finnas med i detta kapitel för att läsaren ska få en bild 

av arbetets upplägg. 

 

1.1 Problembakgrund

 
 

”To be self determined is to endorse one´s actions at the highest level of reflection, 

when self determined, people experience a sense of freedom to do what is interesting, 

personally important and vitalizing.” – Edward Deci & Richard Ryan.  

 

Tidigare forskning (Hackman & Oldham, 1975) (Ryan & Deci, 2000) (Gagne & Deci, 

2005) har visat att personal som upplever att de har hög autonomi och varierande 

arbetsuppgifter upplever en högre motivation på sin arbetsplats. 

Ordet autonomi används inom flera motivationsteorier och står för självständighet. 

(Hackman & Oldham, 1975, s. 159) 

   

SDT är en teori som utförligt behandlar människans motivation och personlighet. 

Människors motivation är dagligen avgörande för hur det går för dem i skolan, på 

arbetet eller i idrottssammanhang. Lärarna, cheferna och tränarna arbetar för att 

motivera sina elever eller sin personal och möts av problem med att hitta rätt verktyg för 

att motivera sin målgrupp. (Deci & Ryan, 1985) 

 

Enligt SDT kommer en ökad förståelse för behov som kompetens, autonomi och 

samhörighet leda till att det blir enklare att nå sina mål (Deci & Ryan, 1985). Dessa tre 

behov ska uppnås samtidigt och skiljer sig därför från Mazlow´s teori om att ett behov 

ska uppfyllas först för att nästa behov ska kunna uppfyllas (Wahba & Bridwell, 1976). 

 

SDT skiljer på självstyrd motivation (autonomi) och kontrollerad motivation. Autonomi 

innebär att agera med viljekraft och att ha valmöjligheter (Gagné & Deci, 2005 s. 334-

335).  Enligt Dworkin (1988) innebär autonomi att stödja sina egna handlingar med stor 

eftertanke.  
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När människor genomför aktiviteter för att de tycker att det är intressant, gör de det helt 

och hållet för att de vill. Kontrollerad motivation fungerar på motsatt sätt och innebär att 

människor genomför aktiviteter för att de måste, under press. (Gagné & Deci, 2005) 

 

R.W. White (1959) som skapade teorin ”The 16 Basic Desires Theory” ansåg att 

nyfikenhet, självständighet (autonomi) och inre motivation har gemensamma 

egenskaper som skiljer dem från drivet. En empiriskt testbar teori som baseras på 16 

grundläggande begär togs fram utifrån psykometrisk forskning. De olika begären är till 

stor del oberoende av varandra och kan ha ett ursprung i olika evolutionära teorier. 

(Steven Reiss, 2004) 

 

Richard Berglund, Civilingenjör från Chalmers, anser att företag är dåliga på att ta vara 

på personalens fulla kapacitet. Han anser att de borde inse vilken avkastning det ger att 

investera i relationer och engagemang på arbetsplatsen. Han menar att företagen ska 

satsa på ett system där människor arbetar tillsammans och inte arbeta enligt den 

traditionella organisationen, med starka ledare som pekar med hela handen.  

Richards avhandling visar på att, om de anställda ges mer ansvar och får bidra med sina 

åsikter kommer de att göra mer än vad som förväntas av dem. (Johan Mathson, 2012) 

 

Att hitta motivation i sitt arbeta kan vara svårt oberoende av vilket arbete du har. Bengt 

Furåker, Professor på institutionen sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs 

Universitet har tillsammans med andra forskare undersökt människors inställning till 

sina arbeten i olika länder. Här har han tittat närmare på arbetsglädjen hos personer som 

arbetar inom yrken som klassas som lågstatusyrken, enligt en rankningslista från 2002, 

anses dessa vara b.la. hemtjänstpersonal, mentalskötare, renhållningsarbetare, servitör 

och servitris, lagerarbetare, habiliteringstränare, väktare och livsmedelsindustriarbetare.  

Bengt menar att det finns en föreställning hos människor i dagens samhälle om att 

personal inom lågstatusyrken enbart arbetar för pengarnas skull, och är mindre 

engagerade i sina arbetsuppgifter jämfört med personal inom andra yrken. Istället 

förväntar människor sig att personal inom lågstatusyrken förverkligar sig själva på sin 

fritid. (Johan Mathson, 2012) 

 

 

I de nordiska länderna finns det en större vilja att arbeta även om vi skulle vara 

ekonomiskt oberoende jämfört med länder som USA och Storbritannien, detta visar att 
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arbetsviljan inte försvagas av en stark välfärd. Det finns några faktorer som kan förklara 

detta, en faktor kan vara att lågstatusyrken inte är lika dåligt betalda i Norden som i 

andra länder. En annan faktor kan vara att vi har högre anställningstrygghet i Norden, 

vilket gör att människor känner sig tryggare på sina arbetsplatser. En tredje faktor kan 

vara att vi i Norden har större möjligheter att få utveckling och utbildning inom vårt 

arbete. Att länderna i Norden har bättre förutsättningar för personal inom lågstatusyrken 

kan ses som en positiv påverkan på välfärden i samhället eftersom det visar att 

människor mår bra inom sina yrkesgrupper. (Johan Mathson, 2012) 

 

Engagemanget i sitt arbete oavsett om det är inom ett lågstatus- eller hög status yrke är 

stort hos de flesta anställda i Sverige så länge det inte ställs i relation till familj och 

fritid, då anser svenskarna att det är viktigare än deras arbete. (Johan Mathson, 2012)   

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka motivationen hos personal som arbetar inom 

ett lågstatusyrke och undersöka om det är inre eller yttre motivationsfaktorer som driver 

dem i sitt arbete.  

 

1.3 Avgränsningar 
 

Self-Determination Theory och 16 Basic Desires Theory finns att applicera på olika 

områden i livet, bl.a. i skolan, arbetslivet, relationer och i föräldraskapet. Jag har valt att 

avgränsa mig till arbetslivet. Genom min avgränsning till arbetslivet får examensarbetet 

en inriktning mot både ledarskap och ekonomistyrning.  

Genom att minska ned antalet frågor och ta bort kategorin hälsa i enkäten Aspirations 

index som jag hämtat från selfdeterminationtheory.org har jag anpassat enkäten till min 

målgrupp. Jag har minskat antalet frågor i varje kategori i enkäten för att öka chanserna 

till att få ett högre svarsantal.  

 

 

1.4 Uppsatsens disposition 
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Figur 1. Disposition över uppsatsen. (Egen) 
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2.0 Teori 

I detta kapitel kommer jag att ge en teoretisk beskrivning av Self-Determination Theory 

och 16 Basic Desires och några av deras föregångare. Jag kommer att titta närmare på 

forskning kring dessa teorier för att få en inblick i hur de fungerar som 

motivationsteorier. 

 

2.1 Motivation 
 

”To be motivated means to be moved to do something” – Richard M. Ryan & Edward 

L. Deci, 2000. 

 

Ryan och Deci (2000) menar att motivation handlar om energier, att ta sig framåt och 

envishet. Författarna skriver att motivation värderas högt i världen eftersom motivation 

leder till produktion. En person som är motiverad kommer ha större vilja att slutföra 

t.ex. en arbetsuppgift jämfört med en person som inte är motiverad. 

 

Enligt Adair (1996) blir en person motiverad när den vill uppnå någonting. Han menar 

också att motivation och ledarskap är släkt med varandra. En bra ledare kan hjälpa till 

att motivera andra.  

 

Adair (1996) har tittat på Mazlows behovstrappa och menar att det underliggande 

budskapet i Mazlows teori är att vi är beroende av andra människor i form av äktenskap, 

vänskap och arbetskollegor för att bli motiverade.  

 

Mazlows syn på motivation utgår från att människan har fem skikt av behov som ska 

uppfyllas (RA Goodman 2009, s. 1). Enligt Mazlow måste behov som ligger längst ner i 

hierarkin tillgodoses först för att behov högre upp i hierarkin ska kunna tillgodoses 

(Mahmoud, & Lawrence G. Bridwell, 1976, s. 212). 

Wahba och Bridwell (1976) återger Mazlows fem behov enligt följande:  

 

1. Psychological - Det första behovet i behovstrappan innefattar grundläggande 

behov som människan behöver uppfylla för att överleva, t.ex. hunger, sömn, luft 

och vatten.  

2. Safety and security – Människan behöver känna sig behövd, trygg och vara frisk. 
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3. Love and belonging – Människan behöver ha en social stabilitet med vänner, 

familj och kärlek. 

4. Self-esteem – Människan behöver få respekt från andra och ha självrespekt för 

att känna sig unik och ha en bra självkänsla för att våga ta för sig i livet. 

5. Self-actualization – Människan behöver känna mening med livet och ha en bra 

moral och våga vara spontan.  

Herzbergs teori som han kallade för ”tvåfaktorteorin” består av hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Dessa innehåller olika faktorer som kan bidra till att öka eller 

minska vår motivation till arbete (Hackman J. Richard 1976 s. 251). 

Precis som Adair (1996) menar Herzberg (1959) att ledaren för en arbetsgrupp har stor 

påverkan på hur motiverade de anställda är i sitt arbete.  

 

Hackman (1976) beskriver hygienfaktorer och motivationsfaktorer på följande sätt: 

 

Hygienfaktorer – Yttre faktorer som påverkar arbetssituationen, t.ex. företagspolicy, 

ledning, lön och arbetsförhållanden. Herzberg utrycker i sin teori att hygienfaktorerna 

inte kommer att bidra till att öka arbetsmotivationen hos en person.  

 

Motivationsfaktorer – Inre faktorer som påverkar arbetssituationen, t.ex. 

arbetsuppgifter, prestation, erkännande, ansvar och befordran. Enligt Herzberg är det 

dessa faktorer som kommer öka arbetsmotivationen hos en person.  

 

Herzberg´s (1959) teori utgår från att enda sättet att öka arbetsmotivationen hos en 

person är genom motivationsfaktorer. Han utesluter dock inte behovet av hygienfaktorer 

utan tycker att de är nödvändiga, men det är inte de som motiverar arbetaren. För att 

komma fram till denna slutsats mätte han arbetsmotivationen hos anställda genom att 

mäta när de kände sig tillfredsställda i sitt arbete och när de kände sig missnöjda.  

 

Utifrån Herzberg´s teori utvecklade Hackman och Oldman (1975) en modell som visar 

hur Herzberg´s motivationsfaktorer ökar arbetsmotivationen hos personal. Deras modell 

visade att arbetsplatser som hade variation i uppgifterna, tydliga instruktioner, eget 

ansvar och återkoppling från cheferna hade en personal som var motiverade och hög 

presterande. (Zhang & Von Dran, 2000)  
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2.2 Inre och yttre motivation 
 

Det första steget i att förstå SDT är att titta närmare på inre och yttre motivation.  

Att uppleva inre motivation innebär att motivationen uppstår för att aktiviteten som 

utförs anses vara intressant (Ryan & Conell, 1989). Yttre motivation uppkommer när 

man agerar motiverat för att uppnå ett resultat som t.ex. löneökning eller för att 

tillfredsställa sin chef (Gagné & Deci, 2005 s.335-337).  

Det finns ytterligare en variant av motivation som kallas omotivation och innebär att 

människan agerar utan kraftansträngning eller eftertanke på varför en aktivitet utförs 

(Hidi & Harackiewicz, 2000).  

 

Enligt SDT är det viktigt att människan upplever en belåtenhet gentemot sin egen 

kompetens och autonomi för att dessa ska kunna integrera och bidra till att människan 

arbetar mer effektivt. Kompetens och autonomi tillsammans med samhörighet utgör de 

tre grundläggande psykologiska behoven enligt SDT (Baumeister & Leary, 1995). För 

att en människa ska uppnå den högsta graden av effektivitet behöver dessa tre 

grundläggande behov integrera med varandra (Gagné & Deci, 2005 s.336-337). 

 

På 1950-talet utförde Harlow & Meyer ett experiment där de testade motivationen hos 

apor genom att låta dem lägga pussel. Totalt deltog åtta apor i experimentet, fyra av 

dem var experiment apor och resterande fyra var kontroll apor. Aporna kunde lägga 

pussel under 13 dagar utan att få någon belöning utöver nöjet av att lägga pusslet vilket 

kan ses som inre motivation. På den fjortonde dagen utsattes experiment aporna för 22 

timmar där de fick väldigt lite mat utdelat. Kontroll aporna fick ingen mat 

överhuvudtaget. I början lades ett bete ut i form av ett russin till experiment aporna, 

därefter fick aporna enbart mat under två femminuters perioder. Kontroll aporna 

fortsatte lägga pusslet utan att få någon belöning. Harlow & Meyer upptäckte att det 

blev störningar hos experiment aporna i form av fler fel och färre lösningar. Felen 

uppkom eftersom aporna försökte manipulera pusselbitarna närmast russinet medan 

gruppen som var utan mat kunde fokusera på att lägga pusslet. Slutsatsen av 

experimentet blev att aporna presterade bättre utan russinet som hade blivit utplacerat 

för att motivera aporna. (Deci, 1971) 

 

I en annan studie som gjorts av Gately (1950) observerade han fyra apor under fem 

minuter var när de la pussel. När han la ett russin som ett lockbete reagerade de mer 

under den första minuten än under resterande fyra minuter.  
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Dessa två studier stöder hypotesen att yttre motivation tar bort inre motivation. Deci 

anser dock att det finns brister i Gatelys och Harlow & Meyers experiment. Han tycker 

att det var för få objekt som användes i båda experimenten och att observation under 

fem minuters perioder är för kort tid för att kunna dra en slutsats utifrån. Därför anser 

Deci att hypotesen som säger att yttre motivation tar bort inre motivation är för svag för 

att kunna anses som trovärdig. (Deci, 1971) 

 

2.2.1 De tre grundläggande psykologiska behoven 

 

Det andra steget i att förstå SDT är att titta närmare på de tre grundläggande 

psykologiska behoven, kompetens, autonomi och samhörighet (Ng, Ntoumanis, 

Thogersen-Ntoumani, Deci, Ryan, Duda & Williams, 2012).  De definieras som 

universella nödvändigheter snarare än motiv som ska uppnås. SDT har hittat dessa 

grundläggande psykologiska behov hos människor i olika kulturer och länder oavsett 

ålder (Gagné & Deci, 2005, s. 337-338).  

Pugno (2008) förklarar innebörden av kompetens, autonomi och samhörighet på 

följande sätt: 

 

 Kompetens innefattar människans behov av att kontrollera utfallet.  

 Autonomi innefattar människans sätt att ta ställning och ha självinsikt. Enkelt 

uttryckt innebär det att ha kontroll över sina egna handlingar och att få ett utbyte 

och ett samtycke från andra samt råd om att undvika misstag.  

 Samhörighet innefattar människans relationer och omtanke för andra människor 

och att känna omtanke tillbaka från dessa, samt att få känna delaktighet överlag i 

samhället. 

Reis, Sheldon, Gable, Roscoe och Ryan (2000) undersökte hur tillfredställelsen av de 

tre grundläggande psykologiska behoven såg ut i människors liv. Genom att använda sig 

av individuella skillnader förutspådde de att finna välmående hos de med tillfredsställda 

grundläggande psykologiska behov. 

 

Gagne och Deci (2005) fann att karaktäristiska mått av kompetens, autonomi och 

samhörighet samt summan av det dagliga måttet av kompetens, autonomi och 

samhörighet tillsammans gav bidrag till välbefinnande, vilket bekräftar dessa relationer 

på mellan-person nivå. Sedan tog de bort mellan-person variansen och då vacklade 

tillfredställelsen i de tre behoven, var för sig, och de kunde förutspå en daglig ostadighet 



 

9 
 

i välmående hos deltagarna. Resultatet av studien visar på ett samband mellan 

tillfredställelse i de grundläggande behoven och välmående i den egna personen och 

mellan-personen.  

 

Gagne och Deci (2005) argumenterar för organisationer och arbetsklimat som stödjer 

tillfredställelse inom de tre grundläggande psykologiska behoven, kompetens, autonomi 

och samhörighet. Gagne & Deci (2005) menar att det leder till att öka de anställdas inre 

motivation samt öka den yttre motivationen som i sin tur leder till att organisationen får 

en personal med följande egenskaper: 

 

1. Ståndaktigt och upprätthållet beteende. 

2. Effektiva prestationer, speciellt inom uppgifter som kräver kreativitet, kognitiv 

flexibilitet och begreppsmässig förståelse. 

3. Arbetsnöjdhet. 

4. Positiv arbetsattityd. 

5. Organiserat medborgarskapsbeteende. 

6. Psykologiskt anpassningsbar och välmående. 

Begreppet psykologiska behov har funnits inom organisationsteorier i årtionden. Inom 

organisationsteorier har de psykologiska behoven behandlats enskilt eftersom nyttan av 

dem kan skilja sig åt mellan olika individer. Utifrån det perspektivet har organisationer 

bedömt styrkan i behoven hos en person för att förutsäga hur dennes 

arbetstillfredsställelse, motivation och arbetsresultat kommer utvecklas. (McClelland & 

Burnham, 1976) 

  

Det finns egentligen ingen förklaring till varför det blev tre psykologiska behov och inte 

fler eller färre. En viktig del vid framtagandet av de psykologiska behoven var att de 

skulle uppfylla kriterierna som krävs för att anses vara ett behov.   

Pyszczynski hävdar att de tre psykologiska behoven är för allmänna. SDT anhängarna 

håller inte med om detta och menar att behovens nytta till största del kommer från att de 

kan appliceras på en lång erfarenhet av olika mänskliga beteenden. (Ryan & Deci, 

2000) 
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2.3 Introjektion 
  

Perls (1973) beskriver introjektion som; ”att svälja regler hela, utan att smälta dem”.  

Externa föreskrifter är villkorade konsekvenser som är bestämda av andra och med 

dessa kommer kontrollerat beteende. Med introjektions föreskrifter kommer betingade 

konsekvenser som är bestämda av personen själv till sig själv. Exempel på introjektions 

föreskrifter är självkänsla, skuld och skam. Personer med introjektion upplevs ofta som 

egocentriska och offentligt självmedvetna. Eftersom introjektion inte är införlivat i jaget 

är de resulterade beteendena inte självbestämmande. Introjektion blir på så vis väldigt 

intressant, eftersom reglerna finns inom personen men fortfarande relativt utanför jaget. 

(Deci & Ryan, 2000) 

 

2.4 Identifikation 
 

Identifikation är den process där människan erkänner och godtar det underliggande 

värdet av ett beteende. Genom att identifiera ett beteendes värde är det lättare att 

internalisera dess reglering och acceptera beteendet som sitt eget.  

Ett exempel på detta är om människor skulle se sig själva som människor som tycker att 

det är viktigt att träna ofta för att må bra, skulle det leda till att de faktiskt tränade mer. 

Beteendet som de insåg värdet av skulle ha blivit en del av deras identitet. Beteendet 

skulle vara mer självständigt valt (autonomi) även fast det också är framkallat av yttre 

faktorer, som i det här fallet var att vara hälsosam. (Deci & Ryan, 2000) 

 

2.5 Integration 
 

Integration är den mest kompletta formen av internalisering av yttre motivation. 

Integration handlar inte bara om att identifiera vikten av beteenden utan också om att 

integrera dessa identifikationer med andra aspekter av jaget.  

När föreskriften är integrerad innebär det att människan har accepterat dem genom att 

föra in dem i samstämmighet med andra aspekter av deras värderingar och identitet.  

Det som från början var yttre föreskrifter har då omvandlats till självbestämmande yttre 

motivation. (Deci & Ryan, 2000) 

 

2.6 Syftet med de tre grundläggande psykologiska behoven 
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Ryan och Deci (2011) hävdar att alla människor är beroende av att uppfylla de tre 

grundläggande psykologiska behoven. De menar att de är nödvändiga för att en 

människa ska utvecklas hälsosamt och uppnå psykiskt välmående. Det spelar ingen roll 

vilket kön, ras, kulturarv eller socioekonomiska förhållanden du härstammar ifrån, alla 

behöver få sina grundläggande behov uppfyllda. Det har inte heller någon betydelse om 

du värdesätter kompetens, autonomi eller samhörighet högst, alla tre behoven måste 

vara uppfyllda för att människan ska kunna fungera optimalt.  

 

Om en människa inte får sin tre behov uppfyllda kan det leda till att de deltar i 

aktiviteter som Ryan & Deci (2011) kallar för ”behovssubstitut”. Dessa uppfyller inte 

det egentliga behovet men kan fylla tomrummet och vara det bästa för människan vid 

det tillfället. En person som t.ex. saknar behovet samhörighet kan, i sitt behov av att 

fylla detta tomrum söka kontakt med andra människor. Lyckas inte detta kan det leda 

till att de hittar samhörigheter med t.ex. skådespelare i tv-serier (Derrick, Gabriel & 

Hugenberg, 2009 s. 353-354).  

 

De tre behoven fyller olika syften och kan vara bra verktyg för chefer att använda när de 

utvärderar sin personal. Det första syftet som de tre psykologiska behoven fyller är att 

de kan ge information om vilka mål som människor strävar efter, eftersom det är 

behoven som leder människorna i riktning mot aktiviteter där de kan uppfylla sina mål. 

(Ryan & Deci, 2011) 

 

Det andra syftet med att förstå vikten av de tre grundläggande behoven är att de kan ge 

en bild av om en människa ”blomstrar” eller ”vissnar”. Om en observatör vet om att en 

människa har alla tre behoven uppfyllda kan observatören förutspå att individen 

kommer att utvecklas hälsosamt. På motsatt sätt kan observatören förutspå nedgång för 

en individ som inte har de tre grundläggande psykologiska behoven uppfyllda.  

Det tredje syftet med att förstå vikten av de tre grundläggande psykologiska behoven är 

att t.ex. lärare, föräldrar, tränare eller chefer kan utvärdera vilka sociala sammanhang 

som kommer kunna förbättra eller försämra en specifik människas motivation. (Ryan & 

Deci, 2011) 
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2.7 SDT: s fem byggstenar 
 

Cognitive Evaluation Theory (CET):  

Teorin förespråkar den inre motivationen. Motivation som baseras på tillfredställelsen 

av att utföra en aktivitet för sin egen skull. Ett exempel på inre motivation är barn som 

utforskar och leker för att lära sig. Inre motivation ses som en livslång resa med 

konstant utveckling. CET visar effekterna av sociala sammanhang gentemot den inre 

motivationen, där belöning, mellan-mänsklig kontroll och egot påverkar den inre 

motivationen och intresset. (Ryan & Deci, 1975) 

 

Organismic Integration Theory (OIT): 

Teorin förespråkar den yttre motivationen, motivation som är instrumental, det vill säga, 

strävar mer efter resultat utåt sett än åt beteendet som användes för att nå resultatet.  

Ändå finns det tydliga former av instrumentell användning som innefattar extern 

reglering, interjektion, identifiering och integration. Dessa är undergrupper inom yttre 

motivation och tillsammans leder de till en internalisering. Desto mer internalisering en 

människa upplever desto mer autonomi upplevs. OIT framhäver stöd för att autonomi 

och samhörighet har en negativ påverkan på internalisering. (Ryan & Deci, 2002) 

 

Casuality Orientations Theory (COT): 

Teorin förespråkar att det finns individuella skillnader i hur människor orienterar sig i 

olika miljöer och hur de styr sina behov i olika riktningar. COT beskriver tre typer av 

orsakssammanhang i inriktningar som människan väljer. Den första inriktningen är 

autonomi inriktningen, där människan agerar utifrån intresse eller konsekvenser. Den 

andra inriktningen är kontroll inriktningen, där människan fokuserar på belöningar, 

vinst och godkännande från andra.  

Den tredje inriktningen är omotivations inriktningen, där människans oro gällande den 

egna kompetensen hamnar i fokus. (Ryan & Deci, 2002) 
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Basic Psykological Needs Theory (BPNT): 

Teorin går på djupet inom utvecklingen av psykologiska behov och dess relation till 

psykologisk hälsa och välmående. BPNT argumenterar att psykologiskt välmående och 

optimal funktion är en grund hos kompetens, autonomi och samhörighet.  

På grund av detta borde sammanhang som stödjer respektive inte stödjer dessa behov ha 

en konstant påverkan på välmåendet.  

Teorin menar att alla tre behov är nödvändiga, och om något av dem inte stödjs kommer 

det leda till påtagliga funktionella nedsättningar. (Gagne & Deci, 2005) 

 

Goal Contents Theory (GCT): 

Teorin växer fram ur skillnaderna mellan inre och yttre mål och dess påverkan på 

motivation och välmående. Mål som tillåter tillfredställelse av de grundläggande 

behoven är på olika sätt associerade med välmående.  

Yttre mål som finansiell framgång, utseende och lycka är kontraster jämfört med inre 

mål som innefattar samhället, nära relationer och personlig utveckling. (Ryan & Deci 

2006) 

 

2.8 Kultur 
 

Vissa forskare hävdar att autonomi är ett västerländskt kulturellt ideal och inte ett 

universellt behov. De anser att människor i olika samhällen, som bryr sig mer om 

familj, tradition, hierarki och gruppcentrerade normer, aldrig utvecklar ett behov av 

autonomi. Istället uppnår de välmående genom att sätta gruppens vilja framför sin egen. 

(Hazel & Kitayama, 2003; Oishi, 2000; Oishi & Diener, 2001) 

 

Iyengar och Lepper (1999) har genomfört studier som visat att barn från kollektivistiska 

kulturer inte anser att det är lika viktigt med individuella val jämfört med europeiska 

och amerikanska barn. 

Bontempo, Lobel och Triandis (1990) hittade liknande resultat när de genomförde en 

studie på brasilianska och amerikanska barn. De bad barnen att på en skala ange hur 

troligt det skulle vara att de skulle engagera sig i någon annan även om det vart 

krävande för dem själva, t.ex. besöka en vän på sjukhus även fast det var tidskrävande. 

Deltagarna besvarade frågan utifrån ett privat och offentligt perspektiv. De brasilianska 

barnen svarade att de skulle agera utifrån vad som förväntades av dem i båda 

perspektiven. De amerikanska barnen svarade att de skulle agera utifrån vad som 

förväntades av dem offentligt, men inte privat. De brasilianska barnen som härstammar 
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från en kultur som lägger stor vikt vid kollektivism, till skillnad från de amerikanska 

barnen, var mer motiverade att agera utifrån vad som förväntades av dem i gruppen än 

de amerikanska barnen. Underförstått i kritiken som riktas mot autonomi som ett 

västerländskt ideal är att autonomi och valfrihet är oberoende och när beroendet hamnar 

under stress är inte autonomi och valfrihet viktigt längre. Genom detta resonemang 

framkommer det att autonomi och valfrihet är viktigt för välbefinnandet i kulturer som 

lägger vikt vid individualism och oberoende och mindre viktigt för välbefinnandet hos 

människor i kulturer som lägger vikt vid kollektivism. (Rudy, Sheldon, Awong & Tan 

2007) 

 

Enligt Oishi (2000) kan människor vara själv-förverkligande eller icke själv-

förverkligande individer. Självförverkligande individer följer sina drömmar istället för 

att låta sig styras av andra. Självförverkligande mål representerar människors drömmar, 

intressen och värderingar. Motsatsen, icke självförverkligande mål representerar 

uppgifter som genomförs trots att personen som genomför dem inte anser dem vara 

roliga eller intressanta. T.ex. en person som agerar självförverkligande genom att lära 

sig spela gitarr gör detta för att denne har ett bakomliggande intresse för instrumentet. 

Motsatsen till detta är en person som enbart lär sig spela gitarr för att tillfredsställa sina 

föräldrar.  

Vilket av dessa, självförverkligande eller icke självförverkligande mål som genererar 

mest välmående hos individer kan skilja sig åt mellan olika kulturer. Oishi (2000) anser 

att mål som är associerade med självständighet och själv-förverkligande kan vara 

mindre fördelaktiga i kollektiva kulturer jämfört med i individualistiska kulturer.  

Oishi och Diener (2001) har upptäckt att det inte var fördelaktigt, rent känslomässigt för 

asiatiska collegestudenter att ha mål som de genomförde för att de tyckte att det var 

roligt och underhållande. Istället var det mer fördelaktigt för deras välmående att 

genomföra mål för att behaga vänner och familj. Forskningen visade att de amerikanska 

deltagarna upplevde det motsatta, mer känslomässiga fördelar när de utförde mål för att 

de tyckte att det var intressant och roligt.  

Slutsatsen av detta visar att även om vissa teoretiska perspektiv och tvärkulturell data 

tyder på att själv-förverkligande mål borde ge mer fördelar inom alla kulturer, finns det 

data som tyder på att det inte alltid är fallet (Sheldon, Elliot, Ryan, Chirkov, Youngmee, 

Wu, Demir & Zhigang, 2004). 
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2.8.1 Kön 

 

Många teoretiker hävdar att pojkar uppfostras till att vara oberoende av andra medan 

flickor uppfostras till att vara beroende av varandra. Som ett resultat av detta blir uttryck 

för känslor mer framträdande hos kvinnor än hos män. I många kulturer har kvinnor 

intimare kommunikation och uppfattas som mer tröstande än män (Kashima, Kim, 

Gelfand, Yamaguchi, Choi & Yuki (1995). Att dela sina känslor med andra anses vara 

en gemensam strategi hos kvinnor för att uppnå välbefinnande (Ryan, La Guardia, 

Solky-Butzel, Chirkov & Kim 2005). 

 

Standage, Duda, och Ntoumanis (2003) testade Decis och Ryans påstående; att 

motivationsfrekvensen är oförändrad mellan könen. Hans mål var att undersöka en 

modell för motivation som bygger på autonomi och undersöka om den var oförändrad 

mellan könen. I undersökningen deltog 950 stycken brittiska högstadieelever, 443 var 

män, 490 var kvinnor och 17 stycken var ospecificerade. Deltagarna fick besvara en 

enkät som handlade om behovet av stöd, tillfredställelse, motivation, positiva och 

negativa effekter samt delta i en uppgift som gick ut på att mäta deltagarnas 

koncentrationsförmåga. Resultatet i undersökningen visade att elever som uppfattade ett 

behov av stödjande miljö, upplevde högre nivåer av tillfredställelse. Positiv 

tillfredställelse gav inre motivation hos deltagarna medan otillfredsställelse gav 

omotivation som i sin tur kunde leda till nedstämdhet. Testet visade också det som Deci 

och Ryan hade förutspått, nämligen att resultatet var oförändrat mellan könen. Kvinnor 

och män upplevde tillfredställelse och otillfredsställelse på samma sätt. Slutsatsen av 

denna undersökning visade att det inte spelar någon roll för tillfredställelsen inom 

autonomi och SDT om det är en man eller en kvinna.  
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2.9 Sammanfattning av SDT 

 

  

Modell 1, A taxonomy of human motivation. 

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

Directions, 2000, s. 61) 

Figuren ovan sammanfattar SDT i tre huvudkategorier, omotivtion, yttre motivation och 

inre motivation. Yttre motivation är indelat i fyra undergrupper, yttre bestämmelser, 

introjektion, identifikation och integration.  

 

Längst till vänster i figuren finns amotivation (omotivation). Omotivation innebär 

saknad av motivation till att agera eller utföra en aktivitet. En person som är omotiverad 

värderar inte aktiviteten som ska utföras eller känner sig inte kompetent nog att utföra 

den eller tror inte att den kommer att leda till önskat utfall. (Ryan & Deci, 2000)  
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Extrinsic motivation (yttre motivation) uppstår när en person utför en aktivitet för att 

nå ett visst utfall. Yttre motivation ses inte som autonomi eftersom det inte utförs 

genom självbestämmande. Två exempel på yttre motivation är en student som läser sina 

läxor för att göra sina föräldrar nöjda och en student som läser sina läxor för att denne 

vet att det kommer att leda till en karriär som denne eftersträvar. Båda studenterna gör 

sina läxor för att uppnå ett visst utfall, alltså är det yttre motivation som sporrar dem. 

(Ryan & Deci, 2000) 

 

External regulation (yttre bestämmelser) är den undergrupp som minst representerar 

autonomi och inre motivation. Detta beteende utförs endast för att tillgodose en extern 

efterfråga eller för att utfallet resulterar i en belöning. (Ryan & Deci, 2000) 

 

Introjection (introjektion) är relativt kontrollerad och representerar heller inte 

autonomi eftersom människor med introjektion utför aktiviteter för att undvika 

skuldkänslor och ångest eller för att stärka sitt ego och öka sin stolthet. (Ryan & Deci, 

2000) 

 

Identification (identifikation) är den undergrupp som börjar gå mot autonomi och 

innebär att personen som identifieras med den personliga betydelsen av ett beteende och 

accepterar det som sitt eget har större möjligheter att uppnå autonomi. (Ryan & Deci, 

2000) 

 

Integration (Integrera) är den form av yttre motivation som uppnår mest autonomi. 

Integration uppstår när handlingar är jämställda med jaget. Detta sker genom 

självrannsakan och genom att föra in nya regler i sina tidigare värderingar. Desto mer 

värderingarna utökas, desto mer autonomi uppnås. (Ryan & Deci, 2000) 

 

Intrinsic motivation (inre motivation) uppstår när en person är engagerad eller finner 

ett uppdrag intressant och vill genomföra det. Inre motivation innebär att en person 

agerar för sin egen skull. Inre motivation kan ses som en prototyp av självbestämmande 

aktiviteter. (Ryan & Deci, 2000) 
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2.10 Teorin om 16 grundläggande begär 
 

Enligt Reiss (2004) kommer en människa som upplever mer makt än önskvärt att vara 

undergiven under en period efteråt för att väga upp känslan av att den haft för mycket 

makt. På samma sätt kommer en person som upplever mindre makt att vara dominant 

under en period för att försöka uppnå den makt som den söker. Sålunda kan också en 

person som har en kraftfull personlighet vara motiverad att vara undergiven jämfört med 

en person som har en svag personlighet som istället kan ha en förmåga att vara 

dominant.  

 

Enligt teorin om 16 grundläggande begär är en person som är hämndlysten mer 

motiverad att uppleva upprättelse, konkurrens, stridslystnad, konflikter och aggressivitet 

medan fredsmäklaren är motiverad att uppleva låga grader av dessa egenskaper.  

När en hämndlysten person upplever några dagar utan konflikter kommer personen att 

söka sig till argument, tävlingar och slagsmål. Ju längre tid som personen är konfliktfri 

desto starkare blir dennes behov att söka sig till bråk (Reiss & Wiltz. 2004. s. 369). 

Om personen hamnar i mer bråk än vad den var ute efter kommer personen att bli 

motiverad till ett fredsbeteende för att väga upp detta för att uppnå ett medelvärde av 

nöjdhet (de Waal, F. 1989). På samma sätt är fredsmäklaren motiverad att undvika 

konflikter. Även om en fredsmäklare upplever mindre konflikter som kan ses som 

vardagliga konflikter kommer denne bli motiverad att sluta fred. Deras toleransnivå för 

konflikter ligger under den genomsnittliga nivån (Reiss. 2004. S. 188). 
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Modell 2, Reisses 16 motives. 

(Steven Reiss, Multifaceted Nature of Intrinsic Motivation: The Theory of 16 Basic 

Desires, 2004, vol. 8, No. 3, s. 187) 

2.11 Grundbegär & känslighetsteorin 

 

I figur två ser vi en sammanställning över de 16 grundläggande begären. Alla 

människor prioriterar de 16 begären i olika ordning. Vissa människor är mer motiverade 

av makt än av nyfikenhet och tvärtom. Oavsett vilket grundläggande begär som uppnås 

upplever människan glädje. Glädjen kan upplevas olika beroende på vilket begär som 

uppfyllts. Människan försöker alltid maximera sin glädje och prioriterar därför att 

uppfylla de begär som ger dem mest glädje. Sammanfattningsvis påverkar de 16 

grundläggande begären vad människan gör för val och vad de uppmärksammar i livet. 

(Reiss & Wiltz. 2004) 
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Enligt känslighetsteorin har varje grundläggande begär följande egenskaper; 

slutmotivation, elementär motivation, universell motivation, skillnader i prioritering, 

glädje när målet uppfylls och kärnvärde. Med kärnvärde menas att vi värderar det vi 

önskar för vår egen skull. Kopplingen mellan slutmotivation och kärnvärden har erkänts 

sedan antiken. (Reiss & Wiltz, 2004)  

Känslighetsteorin menar att tillfredställelse leder till upplevelsen av glädje som är 

specifik för det grundläggande motivet (Reiss & Wiltz. 2004. s. 369). Enligt 

känslighetsteorin kan människor som är uppmärksamma på motivation som är relevant 

för att uppfylla deras begär uppleva mer glädje (Zillman & Bryant, 1985). 

2.11.1 Dokusåpatestet 
 
Reiss känslighetsteori testades på människor och vilka tv-serier de valde att titta på. 

Människor som valde att titta på dokusåpor visar enligt studien att de vill väcka glädje 

hos sig själva och att de är starkt motiverade att umgås med andra. De är intresserade av 

att skildra människor i grupp och tycker att vänskap är viktigt.  

Människor som istället väljer att titta på TV-serier med aggressivt innehåll är 

motiverade av hämnd. Om Reiss teori som handlar om människors val av TV-serier 

stämmer borde det vara möjligt att ta fram olika typer av motivationsprofiler utifrån 

vilken TV-serie man väljer att titta på. (Reiss & Wiltz. 2004) 

 

Reiss testade hypotesen att de som tittar på dokusåpor kommer ranka de 16 

grundläggande behoven på ett sätt som kraftigt avviker från de normativa rankningarna. 

Reiss valde att göra testet ännu smalare genom att utvärdera ”dosberoende” vilket 

visade att ju mer dokusåpor människor tittar på desto större var tittarnas avsteg från 

normaliteten i rankningen av de 16 grundläggande begären. (Reiss & Wiltz, 2004) 

 

I testet ingick 239 vuxna (167 kvinnor och 72 män). 121 av dessa 239 vuxna arbetade 

med människor inom olika områden som t.ex. ungdomsgrupper och utvecklingsstörda. 

118 av dessa 239 vuxna studerade vid ett Universitet i USA.  

Deltagarna fick svara på 159 frågor som handlade om bl.a. ålder, kön, sport, musik, 

resor och självklart om de tyckte om att titta på dokusåpor. (Reiss & Wiltz, 2004) 

 

I slutsatsen kom Reiss & Wiltz (2004) fram till att status var det motiv som var 

överlägset starkast. Ju mer dokusåpor en person tittade på desto mer statusorienterad var 

personen. Ju mer statusorienterad personen var desto mer glädje fick de ut av att titta på 
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dokusåpor. Det näst starkaste motivet efter status var hämnd. Ju mer en person tyckte 

om att titta på dokusåpor desto mer hämndlysten var personen i fråga. (Reiss & Wiltz, 

2004) 

 

Människor som blir motiverade av status har ett större behov av att känna sig självgoda. 

Dokusåpor kan uppfylla detta behov på två sätt. Antingen genom att de blir uppfyllda av 

att de har högre status än människorna som deltar i programmet, de kan känna en typ av 

överlägsenhet. Det andra sättet som en människa kan bli uppfylld av att titta på 

dokusåpor är för att det är ”vanliga” människor som är med i serien och då kan 

människan relatera till dessa karaktärer och känna att de själva också skulle kunna 

uppnå berömdhet genom att delta i en dokusåpa. (Reiss & Wiltz, 2004) 

 

2.11.2 Religionstestet 

 

I en studie tittade Reiss (2004) närmare på vad som motiverar människor att bli 

religiösa. I studien ingick 558 vuxna som ansåg sig vara väldigt religiösa, något 

religiösa och inte religiösa överhuvudtaget. Hur religiös en person ansåg sig vara 

associerades med hur högt denne tyckte att heder och familj var och hur lågt denne 

tyckte hämnd och låg självständighet (autonomi) att vara.  

Studien visade att religion är associerad med ära vilket i sin tur visade att människan 

valde att vara religiös för att vara lojal mot sina föräldrar och sitt arv. Från studien kan 

man se att de flesta människor väljer lika religion som sina föräldrar.  

Upptäckten om att hämnd inte associeras med religion kan ha ett samband med den 

kristna vänligheten och tron på att ”vända andra kinden till”. Familjen är den andra 

anledningen till att människor väljer att vara religiösa, vilket visar att religion kan stärka 

familjelivet på ett psykologiskt plan.  

Studien visade att ju mer religiös en person var desto större var personens behov av 

högre självständighet. Resultatet visade att religiösa människor använde sig av sin tro 

för att dämpa känslan av självständighet eftersom den känslan kan ge starka känslor när 

den bli för stor.  
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2.12 Arbetsmotivation inom lågstatus- och högstatusyrken 

 

Enligt Robert Blauner (1964) kan förklaringen till varför arbetare inom lågstatusyrken 

finner nöjdhet med sitt arbete bero på att arbetaren inte är intresserad av att uppnå inre 

motivation i sitt arbete. Människor inom lågstatusyrken har ibland blivit karaktäriserade 

för att inte ha ett behov av ett värdefullt arbete. Frågan om nöjdhet med sitt jobb ses ofta 

som ett mått på hur väl en arbetare har anpassat sig utifrån sitt arbete och sin arbetsplats 

även om den anpassningen kan innebära personliga och sociala förluster.  

 

Hög nöjdhet i sitt arbete kan därför stämma in på uttrycket ”De som inte kan anpassa 

sig lämnar och finns därför inte heller kvar för att mätas” (Cherns & Davis 1975, s. 15). 

Det finns risker i att tolka skillnader mellan arbetare i lågstatusyrken och arbetare inom 

högstatusyrken på det här sättet eftersom de har olika erfarenheter i livet. Dessa 

olikheter kan betyda skillnader i hur de prioriterar sina 16 grundläggande begär. Detta 

tyder också på att det finns olikheter i hur arbetarna prioriterar sina begär även i en 

grupp med människor med liknande arbeten (Blauner, 1964). 

 

Om det skulle vara så att arbetare inom lågstatusyrken inte ville uppnå inre belöning 

med sitt arbete skulle vi kunna anta att, om de fick uppleva den typen av inre belöning 

skulle det ändå inte ha någon påverkan på deras arbetsprestation. Det skulle åtminstone 

ha mindre effekt på dem jämfört mot vad det skulle ha på en grupp med människor som 

arbetar inom högstatusyrken. På liknande sätt skulle även lågstatus arbetarna vara mer 

intresserade av en högre lön och extra förmåner än högstatusarbetarna. Om detta 

stämmer skulle vi kunna förvänta oss att ett givande arbete framkallar högre nivåer av 

jobb nöjdhet oavsett vilken status ditt arbete har. (Gruenberg, 1980) 
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2.13 State of the art 
 

För att mäta styrkan på artiklarna som jag har använt mig av i teorikapitlet har jag valt 

att genomföra en State of the art. Jag bedömer artiklarnas styrka utifrån antalet 

citeringar som de har. Jag har valt att använda mig av Hansen och Johnsons (2014) 

mätning som utgår från att artiklar som har 0-100 citeringar har låg styrka, artiklar med 

100-500 citeringar har medel styrka och artiklar med över 500 citeringar har hög styrka. 

 

State of the art         

Teori Referens Citeringar Validitet Styrka 

Motivation 

Richard M. Ryan & 
James P. Connell 
(1989) 2423 59 källor Hög 

  Steven Reiss (2004) 306 52 källor Medel 

  

Duane Rudy, 
Kennon M. 
Sheldon, Tsasha 
Awong, Hwee Hoon 
Tan (2007) 46 61 källor Låg 

  

Dan N. Stone, 
Edward L. Deci, 
Richard M. Ryan 
(2009) 132 50 källor Medel 

  

Harry T. Reis, 
Kennon M. 
Sheldon, Shelly L. 
Gable, Joseph 
Roscoe, Richard M. 
Ryan (2000) 1103 93 källor Hög 

  
Ping Zhang, Gisela 
M. Von Dran (2000) 454 48 källor Medel 

  
Maurizio Pugno 
(2008) 17 61 källor Låg 

  
Joseph E. Gawel 
(1997) 138 4 källor Medel 

  

Maarten 
Vaansteenkiste, 
Edward L. Deci 
(2006) 670 109 källor Hög 

  
Edward L. Deci 
(1971) 3236 26 källor Hög 

  

Edward L. Deci, 
Richard M. Ryan 
(2002) 2694 - Hög 
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Christine Lundberg, 
Anna Gudmundson, 
Tommy D. 
Andersson (2009) 108 - Medel 

  

Peter Schmuck, Tim 
Kasser, Richard M. 
Ryan (1999) 203 37 källor Medel 

  

Richard M. Ryan, 
Edward L. Deci 
(2000) 5633 39 källor Hög 

  

Richard M. Ryan, 
Edward L. Deci 
(1985) 23 433 - Hög 

  
John Eric Adair 
(2006) 109 - Medel 

  

Richard M. Ryan, 
Edward L. Deci 
(2011) 585 85 källor Medel 

  
AH Mazlow, KJ 
Lewis (1987) 29 21 källor Låg 

  
Steven Reiss, James 
Wiltz (2004) 150 42 källor Medel 

  
Robert W. White 
(1959) 7403 - Hög 

  

Roy F. Baumeister, 
Mark R. Leary 
(1995) 9298 290 källor Hög 

  R.A Goodman 34 - Låg 

  
Frans De Waal 
(1990) 1116 - Hög 

  

J. Richard Hackman, 
Greg R. Oldham 
(1976) 5788 42 källor Hög 

  

David C. 
McClelland, David 
H. Burnham (1989) 871 - Hög 

  
Richard M. Ryan 
(1995) 1208 113 källor Hög 

  

Edward L. Deci, 
Richard M. Ryan 
(2002) 1759 108 källor Hög 
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Dolf Zillmann, 
Jennings Bryant 
(2013) 364 - Medel 

  

Richard M. Ryan, 
Edward L. Deci 
(2000) 13 696 83 källor Hög 

  

Maryléne Gagné, 
Edward L. Deci 
(2005) 16 656 142 källor Hög 

  

Ng J. Y. Y., 
Ntoumanis N., 
Thogersen-Ntou C., 
Deci E.L., Ryan R.M, 
Duda J. L., William 
G. C. (2012) 129 - Medel 

  

Jaye L. Derrick, 
Shira Gabriel, Kurt 
Hugenberg (2009) 79 54 källor Låg 

  

Suzanne Hidi, Judith 
M. Harackiewicz 
(2000) 1075 170 källor Hög 

  

Richard M. Ryan 
Edward L Deci 
(2000) 455 71 källor Medel 

  
Gerald Dworkin 
(1988) 1823 - Hög 

  

Edward L. Deci, 
Richard M. Ryan 
(2002) 9873 - Hög 

Högstatus/lågstatus yrke 
Le Davis, A Chems 
(1975) 128 - Låg 

  
Robert Blauner 
(1964) 2982   Hög 

  
Barry Gruenberg 
(1980) 187 -   

Kultur 
Shigehiro Oishi 
(2000) 158 62 källor Medel 

  
Shigehiro Oishi, Ed 
Diener (2001) 273 40 källor Medel 
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Yoshihisa Kashima, 
Susumu Yamaguchi, 
Uichol Kim, Sang-
Chin Choi, Michele 
J. Gelfand, Masaki 
Yuki (1995) 632 88 källor Hög 

  

Markus Hazel Rose, 
Kitayama Shinobu 
(2003) 340 - Medel 

  

Richard M. Ryan, 
Jennifer G. Solky-
Butzel, Jessica 
Chirkov, Valery Kim 
Youngnee (2005) 176 73 Medel 

  

Sheena S. Lyengar, 
Mark R. Lepper 
(1999) 990 54 källor Hög 

  

Kennon M. 
Sheldon, Andrew J. 
Elliot, Richard M. 
Ryan, Valery 
Chirkov, Youngmee 
Kim, Cindy Wu, 
Meliksah Demir, 
Zhigang Sun (2004) 206 36 källor Medel 

 

Tabell 1. State of the art. (Egen) 
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2.14 Forskningsfrågor 

 

Blauners (1964) teori är viktig att ha med i den här uppsatsen eftersom motivation till 

sitt arbete kan variera beroende på vilket arbete en människa har. Enligt Blauner (1964) 

har inte människor inom lågstatusyrken lika stort behov av inre motivation som 

människor inom högstatusyrken. 

 

1.  Motiveras människor inom lågstatusyrken av inre eller yttre 

motivationsfaktorer? 

 

Enligt Adair (1996, s. 9) hänger motivation och ledarskap ihop och en bra chef kan 

hjälpa till att få de anställda att känna sig motiverade i sitt arbete.  

Herzberg menar att arbetsuppgifterna, ansvar och befordran är de största 

motivationskällorna för en anställd (Hackman 1976 s. 251). 

Enligt Ryan och Deci (2000) kommer en person som är motiverad i sitt arbete att ha 

större chanser att slutföra en arbetsuppgift jämfört med en person som är omotiverad i 

sitt arbete. Slutsatsen av dessa tre teorier skulle kunna vara att en arbetsplats med en bra 

ledare, givande arbetsuppgifter och arbete under eget ansvar ger en personalgrupp med 

hög motivation i sitt arbete, vilket i sin tur skulle gynna organisationen eftersom de 

skulle känna sig motiverade att slutföra sina arbetsuppgifter.  

 

2. Hur kan ett företag arbeta för att motivera sin personal? 
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3.0 Metod 

I detta kapitel kommer jag att beskriva hur jag har genomfört min studie. Jag kommer 

även presentera min undersökningsdesign och mitt urval samt val av mätningsskala. 

Även källkritik och metodkritik kommer att behandlas i detta kapitel. 

 

3.1 Forskningsansats 
 

I min undersökning har jag valt att använda mig av en enkätundersökning i 

pappersformat och i digitalt format. Enligt Schmidt (1997) är fördelen med digitala 

enkätundersökningar att den kan nå ut till en bred population (Schmidt, 1997, s. 274). 

Enligt Bryman & Bell (2013) är en enkätundersökning ett tidseffektivt sätt att statistiskt 

analysera data för att kunna dra generaliserbara slutsatser. Om jag hade valt att använda 

mig av intervjuer istället för en enkätundersökning hade jag inte nått ut till lika många 

människor men jag hade istället fått en mer djupgående analys.  

 

3.2 Undersökningsdesign 
 

Jag har valt att genomföra en kvantitativ undersökning. Anledningen till detta är för att 

de flesta SDT-studier använder sig av en kvantitativ ansats och jag vill att min studie 

ska vara så jämförbar som möjligt med deras. Ytterligare en anledning till att jag valde 

att genomföra en kvantitativ undersökning är för att jag valde att undersöka ett företag 

som helhet och vid helhetsundersökningar är en kvantitativ ansats att föredra (Robert K. 

Yin. 2009 s. 63, 133). Enligt Robert Yin (2009) kan kvantitativ data täcka det beteende 

eller fall som undersöks och leda till att slutsatsen i studien nås. 

 

Jag har valt att göra en surveyundersökning. Surveyundersökningar baseras på 

systematiska observationer och intervjuer. De hör till den vanligaste forskningsmetod 

att använda sig av och ger konsekventa svar på konsekventa frågor. Huvudsyftet med 

surveyundersökningar är att göra planerade jämförelser. Om vi t.ex. tittar på 

förändringar över tid måste vi jämföra ”före” med ”efter”. 

Vare sig om surveyundersökningen går ut på intervjuer eller systematiska observationer 

kan liknande problem uppstå, nämligen att vi försöker definiera exakt vad det är som 

finns att observera. Vi försöker observera det på alla olika platser och i olika miljöer och 

träna den som observerar att utföra detta på ett konsekvent och trovärdigt sätt. 

(Sapsford, 2007) 
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3.2.1 Enkätutformning 

 

Kontorspersonalen på Gästrike Återvinnare, företaget där jag skulle genomföra min 

undersökning efterfrågade att få besvara mina frågor via en digital enkät och en 

pappersenkät. Eftersom jag arbetade på Gästrike Återvinnare och hade ett eget 

mailkonto som gav mig tillgång till medarbetarnas mailadresser var detta genomförbart.  

 

En potentiell felaktighet som kan uppstå vid digitala enkäter är att ingen respons 

inkommer. Responsgraden kan bli låg och den kan påverkas av hur intresserad 

respondenterna är av ämnet som frågorna ställs kring.  

Det går att se två tydliga anledningar till att slutförandet av digitala enkäter inte 

genomförs. Den ena anledningen är brist på baskunskaper inom datorer hos 

respondenterna och den andra anledningen är dåligt utformade frågor av skaparen av 

den digitala enkäten (Dillman & Bowker, 2001 s. 53-60). 

  

I utformandet av min enkät har jag valt att använda mig av en enkät som heter 

Aspirations Index som har använts i tidigare forskning av SDT. Enkäten är uppbyggd 

för att mäta inre och yttre drivkrafter hos människor. Exempel på tidigare forskning som 

använt sig av enkäten är Kasser och Ryan (2006). Vissa av originalfrågorna i Aspiration 

Index kan verka ytliga eller stötande, t.ex. Hur viktigt är det för dig att äga dyra 

ägodelar, hur viktigt är det för dig att förebygga åldrande eller hur viktigt är det för dig 

att bli rik.  

På grund av dessa frågor inledde jag både min webbenkät och min pappersenkät med att 

berätta att denna enkät inte syftar till att mäta ytlighet eller rikedom, utan att det är en 

beprövad metod för att mäta inre och yttre drivkrafter hos människor. Genom att 

informera respondenterna om dessa känsliga frågor i enkäten hoppas jag att fler 

besvarade hela enkäten och inte avslutade vid en känslig fråga för att de tyckte att det 

var upprörande.  
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3.2.2 Aspirations Index 

 

Aspirations Index är utvecklad för att mäta människors motivation. Den är indelad i sju 

kategorier som innehåller tre yttre motivationer; rikedom, kändisskap och image och tre 

inre motivationer; meningsfulla relationer, personlig utveckling och hälsa samt en 

aspiration som varken hör till de inre eller de yttre; hälsa (Schmuck, Kasser, & Ryan 

2000). Varje kategori innehåller fem frågor som baseras på ett livsmål som rör kategorin 

och varje fråga har tre underfrågor där respondenten ska rangordna på en skala mellan 

ett till sju, 1: Hur viktigt livsmålet är, 2: Hur realistiskt livsmålet är att uppnå, 3: I vilken 

grad de uppnått livsmålet hittills.  

 

Enkäten innehåller totalt 105 frågor, vilket kändes orimligt att be medarbetarna på 

Gästrike Återvinnare att svara på. Därför valde jag att anpassa enkäten så att den skulle 

passa min målgrupp bättre.  

Jag tog bort kategorin hälsa, eftersom den varken hör till inre eller yttre aspiration och 

på grund av att den inte är relevant i min undersökning av motivation hos medarbetare. I 

tidigare forskning har det också förekommit att forskaren valt att utesluta kategorin 

hälsa (Delle Fave, 2006, s. 94).  

Nästa förändring av enkäten som jag gjorde var att ta bort tre frågor av fem i de 

resterande sex kategorierna och detta gav mig en enkät med totalt 36 frågor.  

Resultatet från enkäterna grundar sig i primärdata. I resultatkapitlet kommer jag att 

jämföra enkätens utfall med teorin vilket ger mig både primärdata och sekundärdata.  

 

3.3 Population & Urval 
3.3.1 Population 

 

Enligt Trost (2012) är det svårt att samla in data från hela populationen som ska 

undersökas. Anledningen är helt enkelt att det i de flesta fall skulle vara alldeles för dyrt 

och tidsomfattande. Populationen i min undersökning är för stor för att alla medlemmar 

i populationen ska kunna delta. Jag har därför valt ut ett urval ur populationen att samla 

in data från.  

Schmidt (1997) menar att digitala enkäter gör det enklare att undersöka en större del av 

befolkningen och detta bidrar till att storleken på urvalet i en population kan öka med 

hjälp av digitala enkäter. Detta är en av anledningarna till att jag valde att skicka ut 

mina enkäter till deltagarna via deras mailadresser.  
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Jag har valt en population där jag undersöker motivationen hos alla anställda på 

företaget Gästrike Återvinnare.  

 

3.3.2 Urval 

 

Totalt arbetar 98 personer på kontoret samt som renhållningspersonal på Gästrike 

Återvinnare i Gävle. Jag har valt att genomföra enkäten på både kontorspersonal och 

renhållningsarbetare för att få en helhetsbild av företaget.   

 

3.4 Kunskapsteoretisk inriktning 
 

Jag anser att min undersökning av medarbetarna på Gästrike Återvinnare härstammar 

från två kunskapsteoretiska inriktningar, hermeneutik och positivism. Hermeneutik är 

ett tillvägagångssätt för att förstå. Det innebär att helhetsförståelse bygger på 

delförståelse samtidigt som det måste finnas förförståelse. I min uppsats började jag min 

förförståelse när jag läste in mig på motivationsteorin SDT, därefter har jag byggt upp 

mitt teorikapitel för att få en delförståelse och det tillsammans med resultat och 

analyskapitlet hoppas jag ska ge mig min helhetsförståelse. (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2011) 

 

Positivism innebär att man använder sig av modeller för att beskriva och göra sig 

förstådd. Om syftet med modellen enbart är att beskriva och förklara kan det vara svårt 

att uppnå full förståelse. Förståelse kan uppnås genom olika tolkningar av beskrivningar 

eller olika sammanhang som de sätts i.  

Min undersökning blir positivistisk genom att jag använt mig av matematiska verktyg 

och mätningar när jag genomförde mina enkäter. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) 

3.5 Forskningsansats 

 
Undersökningen utgår från den redan beprövade enkäten Aspiration Index som används 

för att mäta motivation hos människor. Jag har valt att sålla bort frågor ur enkäten för att 

fler ska ha tid att besvara den samt för att den ska passa personalen på Gästrike 

Återvinnare som jag undersöker. Enkäten har sedan skickats ut både via webbenkät och 

pappersenkät efter önskemål från personalen själva.  

Jag anser att mitt tillvägagångssätt i undersökningen är deduktivt eftersom jag har utgått 

från befintliga begrepp och teorier, i mitt fall SDT och Aspiration Index. Om jag hade 
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utgått från ett induktivt angreppssätt hade jag utgått från empirin. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011) 

 

 

Figur 2. Forskningsansats. (Egen) 

 

Utifrån teorin som bygger på kunskap om SDT har jag format min frågeställning. 

Därefter har jag testat min frågeställning i verkligheten hos personalen på Gästrike 

Återvinnare för att sedan komma fram till en slutsats.  
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3.6 Generaliserbarhet 
 

Studien har gjorts på hela Gästrike Återvinnare vilket gör att resultatet kan generaliseras 

på hela företaget.  

Enligt Bryman (2011) vill den kvantitativa surveyforskaren gärna kunna generalisera 

sin undersökning på andra personer än enbart de som deltagit i undersökningen.  

Forskaren vill hävda att resultatet kan appliceras på en större population som 

representerar urvalet.  

 

Eftersom min frågeställning och mitt syfte med denna uppsats går ut på att hitta 

motivationskällor inom lågstatusyrken och jag har valt att undersöka ett företag som 

arbetar inom en lågstatus bransch kan jag inte garantera att resultatet skulle bli 

detsamma inom andra lågstatus branscher som t.ex. städbranschen.  

Däremot skulle resultatet kunna vara liknande hos ett annat företag som arbetar med 

avfall precis som Gästrike Återvinnare eftersom SDT och Aspiration Index mäter 

grundläggande mänsklig motivation, detta lämnar jag till vidare forskning.  

 

3.7 Bortfall 
 

Bortfall uppstår i samband med kvantitativa undersökningar där man valt att använda 

enkätundersökningar istället för intervjuer. Med bortfall menas det antal personer som 

inte har besvarat enkäten trots att de fått tagit del av den. Motsatsen till bortfall kallas 

svarsfrekvens och det innebär den procentuella andelen av den procentuella andelen av 

alla tillfrågade som besvarat enkäten. Enligt Forza (2002) kan digitala enkäter leda till 

att svarsfrekvensen blir lägre jämfört med om man hade använt andra metoder. 

Digitala enkäter innebär också en fördelar i form av tidsbesparing och 

kostnadsbesparing. Jag tycker att fördelarna med digitala enkäter är fler än nackdelarna 

och har därför valt att använda mig av digitala enkäter.  

 

I min undersökning tillfrågades 68 personer via digital enkät och 30 personer via 

pappersenkät. De som var tillfrågade att besvara den digitala enkäten fick ett 

påminnelsemail fyra dagar efter det att enkäten skickats ut medan de som besvarade 

enkäten via papper inte blev påminda. 

Anledningen till att 30 personer fick en pappersenkät var för att dessa personer inte hade 

någon datorvana och efterfrågade att få sin enkät på papper.  
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Totalt besvarade 59 personer enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 60 %. Av de 

besvarade enkäterna var 39 stycken via digitala enkäter vilket gav en svarsfrekvens hos 

de digitala enkäterna på 57 %. Resterande 20 enkäter var besvarade via pappersenkäter, 

vilket gav en svarsfrekvens på 66 %. Detta ger ett bortfall på 40 % hos de digitala 

enkäterna och 34 % hos pappersenkäterna. Svarsfrekvensen hos det totala utfallet i 

webbenkäterna och pappersenkäterna finner jag hög.  

 

3.8 Tillvägagångssätt 
 

Jag utformade min digitala enkät i ett program som heter Enalyzer och min 

pappersenkät i Word.  

Jag använde mig av statistikprogrammet SPSS när jag skulle bearbeta den mängs rådata 

som jag fick fram i min enkätundersökning. SPSS är ett populärt statistikprogram som 

gör det möjligt att analysera data på ett övergripande sätt (Preacher & Hayes, 2004, s. 

719).  

 

3.9 Validitet & Reliabilitet 
 

Webbenkäter löper större risk att missuppfattas av respondenterna jämfört med andra 

typer av enkäter. Några av anledningarna till att de kan missuppfattas kan vara att den 

som skapar sina egna frågor i en undersökning oftast inte har utbildning i 

undersökningsmetodik och att internetanvändare har en tendens att läsa fortare och då 

ökar riskerna för missuppfattning av frågorna. Om frågorna i en enkät missuppfattas så 

sjunker också reliabiliteten och validiteten i undersökningen. (Lozar-Manfreda, Batagelj 

& Vehovar, 2002). 

 

Enligt Lewicki och Hill (2006) innebär reliabilitet hur troligt det är att resultatet i en 

undersökning blir detsamma om undersökningen genomförs igen med samma 

population. Det kan sammanfattas som tillförlitligheten i en undersökning.  

Jag har valt att arbeta med reliabilitet i form av intern konsistens. Intern konsistens är ett 

sätt att använda olika algoritmer för att uppskatta reliabiliteten av två mätningar vid ett 

tillfälle. I mitt fall har jag valt att tillämpa detta genom Cronbach´s alfa. (Forza, 2002) 

 

I min enkät kan det hända att jag stöter på kongruens eftersom jag har två frågor i 

samma kategori vars uppgift är att mäta samma sak. Jag har blandat frågorna i enkäten 
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så att frågorna som mäter samma sak inte ska stå i följd till varandra. Detta för att 

respondenten ska bli tvungen att tänka efter inför varje fråga och inte svara samma på 

liknande frågor.  

 

Jag anser att mina frågor är ställda på ett sätt som är lätt för respondenten att förstå och 

jag har förebyggt detta genom att förenkla frågorna och välja ut de frågor som passar 

min målgrupp bäst samt översatt frågorna från engelska till svenska, detta anser jag 

bidrar till en högre reliabilitet.  

 

Med validitet menas att forskaren mäter det som faktiskt ska mätas (Polit & Beck, 2006, 

s. 489). Eftersom jag har valt att använda frågor från Aspiration Index som är en 

utarbetad enkät för att mäta motivationen hos människor är risken att frågorna är ställda 

på fel sätt och därför missuppfattas av respondenterna lägre än om jag hade skapat egna 

frågor. Aspiration Index i sin tur är skapad av och har använts av författarna som ligger 

bakom hela teorin SDT. Detta anser jag ger min undersökning en hög validitet.  

 

3.10 Källkritik 
 

Källkritik syftar till att författaren ska bedöma det material som denne har samlat in och 

vara kritisk till materialet som används i uppsatsen. Det ska även bedöma om materialet 

uppfyller uppsatsens syfte och besvarar frågeställningen. Kritisk granskning av källor 

gäller inte bara material från litteratur eller vetenskapliga artiklar utan även intervjuer 

och statistik. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) 

 

Jag har läst fler artiklar än vad jag använt i uppsatsen och anledningen till att de inte 

nämns i uppsatsen är för att jag ansåg att de inte höll måttet på min källkritik. När jag 

har valt ut artiklar har jag tittat på att de ska vara citerade av andra vilket visar att det är 

en trovärdig källa.  

 

Jag har sökt efter mina artiklar på Google Scholar som visar hur många gånger en 

artikel har varit citerad och därefter har jag tittat på om artiklarna varit publicerade i 

respekterade tidskrifter.  
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3.11 Metodkritik 
 

Eftersom jag har valt att använda mig av en digital enkät medför det en viss kritik mot 

min metod. Jag kan inte garantera att det är rätt person som har besvarat enkäten men 

jag får hoppas att så är fallet eftersom den är utskickad till en personlig mailadress. Jag 

kan inte heller garantera att enkäten har fungerat för alla som har blivit tilldelade att 

besvara den. Uppkopplingshastigheter eller liknande tekniska problem kan ha gjort att 

respondenter valde att inte genomföra enkäten.  

 

Jag anser att svarsfrekvensen på min webbenkät är relativt hög med sina 57 % och 

svarsfrekvensen ökade efter det att påminnelsemailet skickats ut.  

Jag fick mail från sju av respondenterna där de meddelade att de genomfört min enkät 

och vissa ansåg att den var ”klurig” och andra tyckte att det var intressanta frågor. Ett av 

mailen innehöll kritik gentemot fråga tre under varje livsmål, ”hur mycket av det här 

målet har du uppfyllt hittills”? Respondenten undrade om han/hon skulle tolka detta ur 

ett åldersperspektiv eller utifrån livet i allmänhet. Han/hon skrev att han/hon valde att 

tolka det ur ett åldersperspektiv. Detta kan ha varit något som fler respondenter undrat 

över och vissa kan ha svarat utifrån ålder och andra utifrån livet i allmänhet. Hade detta 

inte varit en webbenkät och jag hade varit delaktig och kunnat bevara frågor av den här 

typen hade frågeställningar som dessa inte uppstått.  
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4.0 Resultat 

Det här kapitlet syftar till att visa resultatet av enkätundersökningen Aspiration Index. 

Statistikprogrammet SPSS har använts för att ta fram resultatet.  

 

4.1 Faktoranalys 
 

När en faktoranalys skapas i statistikprogrammet SPSS kategoriseras empiriska data i 

mindre faktorer. Faktoranalysen syftar till att visa samband mellan faktorerna samt hur 

resultatet och teorin hänger ihop.  

Innan faktoranalysen genomfördes testades reliabiliteten på mina data.  

Reliabilitetsmåttet kallas för Cronbach´s Alpha (hädanefter CA) och resultatet av testet 

visade ett CA på 0,983. Tavakol och Dennick (2011) anser att ett CA värde ska ligga 

mellan 0,7-0,95 där maxvärdet är 1, för att anses acceptabelt. Om ett lågt CA värde 

uppstår kan det bland annat bero på för att det var för några frågor i enkäten.  

CA värdet avgör om det insamlade materialet är bra nog för att fortsätta med statistiska 

körningar. Ett resultat på 0,983 anser jag är ett mycket bra CA värde och ger mig 

trovärdighet att fortsätta med statistiska körningar.  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,983 36 

  

 

Tabell 2. KMO-Index. (SPSS) 

 

Utifrån faktoranalysen erhöll jag ett Kaiser-Meyer-Olkin (hädanefter KMO) värde på 

0,873. Enligt SPSS ska ett KMO värde vara högst 1 och lägst 0,5 för att faktoranalysen 

ska vara så trovärdig som möjligt. KMO värdets uppgift är att mäta att det statistiska 

underlaget är tillräckligt bra. Enligt Dziuban och Shirley (1974) anses ett KMO värde 

på 0,8 vara väldigt bra och ett KMO värde på 0,9 vara ett utmärkt resultat.  Mitt KMO 

värde på 0,873 anser jag vara väldigt bra och visar att underlaget är tillräckligt bra.  

 

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 
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Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,873 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 3538,274 

df 630 

Sig. 0,000 

 

Tabell 3. KMO and Bartlett´s Test. (SPSS) 

 

KMO-

värde Styrka: 

0,9 Utmärkt 

0,8 Väldigt bra 

0,7 Bra 

0,6 Mediokert 

0,5 Dåligt 

Under 0,5 Oacceptabelt 

 

Tabell 4. KMO-Index. (Egen) 

 

Ett annat mått som framkommer av faktoranalysen är Total Variance Explained där 

SPSS väljer ut ett antal lämpliga faktorer samt visar hur stor del av resultatet som kan 

förklaras av modellen. Genom att välja Eigenvalue 1 när körningen genomförs väljer 

SPSS själv ut de lämpligaste faktorerna. I mitt fall blev det fem stycken faktorer som 

tillsammans förklarar 64,55 % av resultatet.  

 

Jag anser att jag lyckades med det svåraste i denna uppgift, nämligen att hitta en 

hanterlig kombination av faktorer och samtidigt ha en hög kumulativ procentsats som 

förklarar tillräckligt stor del av resultatet.  

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 23,239 64,554 64,554 23,239 64,554 64,554 7,109 19,747 19,747 

2 3,274 9,095 73,649 3,274 9,095 73,649 7,091 19,696 39,443 

3 1,674 4,650 78,299 1,674 4,650 78,299 7,074 19,651 59,094 

4 1,058 2,939 81,238 1,058 2,939 81,238 4,655 12,932 72,026 

5 1,001 2,781 84,019 1,001 2,781 84,019 4,318 11,994 84,019 

6 ,979 2,719 86,739       

7 ,716 1,988 88,727       

8 ,678 1,883 90,610       

9 ,500 1,388 91,998       

10 ,456 1,266 93,263       

11 ,416 1,157 94,420       

12 ,342 ,951 95,371       
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Ur faktoranalysen får jag även fram en Rotated Component Matrix.  

Denna är en sammanställning som SPSS skapar av all data i en matris där den vänstra 

axeln innehåller alla frågorna och den högra axeln visar de fem faktorerna som SPSS 

valde ut i Total Variance Explained.  

Komponenterna står i en ordningsföljd där den starkaste heter 1 och så vidare till den 

svagaste komponenten 5. Bredvid varje fråga i matrisen finns ett värde mellan -1 till 1 

där siffrorna visar hur mycket frågan korrelerar med faktorn. Anledningen till att vissa 

frågor inte har någon siffra är att jag valde att ta bort värden som är lägre än 0,4. 

Eftersom jag ansåg att dessa korrelationer var för svaga för att kunna ge mig några 

slutsatser.  

 

 

  

13 ,259 ,719 96,090       

14 ,234 ,651 96,741       

15 ,178 ,493 97,235       

16 ,166 ,461 97,695       

17 ,131 ,363 98,058       

18 ,122 ,338 98,397       

19 ,096 ,266 98,663       

20 ,076 ,211 98,874       

21 ,065 ,180 99,055       

22 ,056 ,155 99,209       

23 ,047 ,130 99,339       

24 ,043 ,119 99,458       

25 ,032 ,088 99,546       

26 ,028 ,079 99,625       

27 ,027 ,076 99,702       

28 ,022 ,061 99,763       

29 ,021 ,057 99,820       

30 ,016 ,044 99,863       

31 ,014 ,038 99,902       

32 ,011 ,032 99,934       

33 ,009 ,024 99,958       

34 ,006 ,017 99,975       

35 ,005 ,013 99,988       

36 ,004 ,012 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Tabell 5. Total Varianced Explained. (SPSS) 
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Genom att markera frågor som berör inre motivation med grönt och frågor som berör 

yttre motivation med blått blir det tydligare för läsaren att se vilken faktor som 

korrelerar med frågorna som berör inre respektive yttre motivation.  

Eftersom min enkätundersökning baserades på 12 frågor med tre underfrågor till varje 

förekommer det att underfrågor som tillhör samma fråga korrelerar med olika faktorer.  

 

Frågorna från enkätundersökningen:  

1. Att ha många dyra ägodelar (yttre motivation). 

2. Att växa och lära sig nya saker (inre motivation). 

3. Att ha goda vänner som jag kan lita (inre motivation). 

4. Att hjälpa människor som behöver det, utan att få något tillbaka (inre motivation). 

5. Att dela mitt liv med någon jag älskar (inre motivation). 

6. Tjäna mycket pengar (yttre motivation). 

7. Att kunna se tillbaka på mitt liv som meningsfullt (inre motivation). 

8. Att bli känd (yttre motivation). 

9. Att dölja tecken på åldrande (yttre motivation). 

10. Att andra människor beundrar mig (yttre motivation). 

11. Att hänga med i modet (yttre motivation) 

12. Att arbeta för att förbättra samhället (inre motivation). 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 

3. Hur mycket av det här 

målet har du uppfyllt 

hittills? 

,785     

3. Hur troligt är det att du 

kommer att uppnå det här 

målet i framtiden? 

,762     

4. Hur viktigt är det här 

målet för dig? 
,754     

4. Hur mycket av det här 

målet har du uppfyllt 

hittills? 

,748  ,435   

4. Hur troligt är det att du 

kommer att uppnå det här 

målet i framtiden? 

,721     

3. Hur viktigt är det här 

målet för dig? 
,704    ,423 

7. Hur mycket av det här 

målet har du uppfyllt 

hittills? 

,602   ,413  

6. Hur viktigt är det här 

målet för dig? 
,568  ,423  ,406 

7. Hur viktigt är det här 

målet för dig? 
,556     
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7. Hur troligt är det att du 

kommer att uppnå det här 

målet i framtiden? 

,511 ,424    

12. Hur viktigt är det här 

målet för dig? 
,494  ,411   

10. Hur troligt är det att du 

kommer att uppnå det här 

målet i framtiden? 

 ,763    

10. Hur viktigt är det här 

målet för dig? 

 ,727    

10. Hur mycket av det här 

målet har du uppfyllt 

hittills? 

 ,720    

11. Hur mycket av det här 

målet har du uppfyllt 

hittills? 

 ,719 ,516   

11. Hur troligt är det att du 

kommer att uppnå det här 

målet i framtiden? 

 ,705 ,478   

11. Hur viktigt är det här 

målet för dig? 

 ,696 ,467   

9. Hur mycket av det här 

målet har du uppfyllt 

hittills? 

 ,630 ,492 ,425  

9. Hur viktigt är det här 

målet för dig? 

 ,620 ,505 ,436  

9. Hur troligt är det att du 

kommer att uppnå det här 

målet i framtiden? 

 ,615 ,548 ,404  

8. Hur troligt är det att du 

kommer att uppnå det här 

målet i framtiden? 

  ,855   

8. Hur mycket av det här 

målet har du uppfyllt 

hittills? 

 ,403 ,842   

8. Hur viktigt är det här 

målet för dig? 

  ,766   

1. Hur viktigt är det här 

målet för dig? 
,427  ,653   

6. Hur mycket av det här 

målet har du uppfyllt 

hittills? 

  ,615 ,445  

1. Hur mycket av det här 

målet har du uppfyllt 

hittills? 

 ,459 ,570 ,411  
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1. Hur troligt är det att du 

kommer att uppnå det här 

målet i framtiden? 

 ,497 ,545   

6. Hur troligt är det att du 

kommer att uppnå det här 

målet i framtiden? 

  ,544 ,485  

2. Hur viktigt är det här 

målet för dig? 

 ,408  ,778  

2. Hur troligt är det att du 

kommer att uppnå det här 

målet i framtiden? 

 ,497  ,620  

2. Hur mycket av det här 

målet har du uppfyllt 

hittills? 

 ,455  ,605  

12. Hur mycket av det här 

målet har du uppfyllt 

hittills? 

,473  ,484 ,546  

12. Hur troligt är det att du 

kommer att uppnå det här 

målet i framtiden? 

  ,465 ,502 ,416 

5. Hur viktigt är det här 

målet för dig? 

    ,838 

5. Hur mycket av det här 

målet har du uppfyllt 

hittills? 

,422    ,818 

5. Hur troligt är det att du 

kommer att uppnå det här 

målet i framtiden? 

    ,806 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 12 iterations. 

Tabell 6. Rotated Component Matrix. (SPSS) 

 

4.1.1 Faktor ett 

3. Att ha goda vänner som jag kan lita (inre motivation). 

4. Att hjälpa människor som behöver det, utan att få något tillbaka (inre motivation). 

6. Tjäna mycket pengar (yttre motivation). 

7. Att kunna se tillbaka på mitt liv som meningsfullt (inre motivation). 

12. Att arbeta för att förbättra samhället (inre motivation). 

 

Faktor ett korrelerar till största del med frågor som berör inre motivation och den 

förklarar 64,55 % av mitt material. Den innehåller frågorna 3, 4, 7 och en av 
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underfrågorna i fråga 12. Det är enbart en fråga som berör yttre motivation som 

korrelerar med faktor ett och det är en av underfrågorna till fråga 6.  

Den frågan handlar om hur viktigt det är att tjäna mycket pengar. Fråga 6 är den fråga 

som berör yttre motivation men inte på ett lika tydligt sätt som de övriga frågorna i 

kategorin yttre motivation. Eftersom människan är beroende av pengar för att överleva 

borde det anses vara viktigt för de flesta människor att tjäna pengar. Detta kan vara en 

av förklaringarna till varför fråga 6 korrelerar med faktor ett som i övrigt enbart 

korrelerar med frågor som berör inre motivation.  

 

Frågorna som berör inre motivation som korrelerar med faktor ett handlar om att ha goda 

vänner som man kan lita på, hjälpa andra trots att man inte får något tillbaka, se tillbaka 

på sitt liv som meningsfullt och att arbeta för att förbättra samhället. Alla dessa inre 

motivationer kan antas vara enkla att relatera till för respondenterna eftersom frågorna 

berör ämnen som de flesta människor bör anse som viktiga.  

Fråga 3, 4 och 12 handlar om att uppnå inre motivation genom en grupp. Enligt Gagné 

och Deci (2005) behöver människan uppfylla tre psykologiska behov för att uppleva 

motivation. Ett av dessa tre behov är autonomi. Oishi och Diener (2001) anser att 

autonomi enbart är ett västerländskt kulturellt ideal och att människor som värnar om 

familj och tradition och som lever efter en gruppcentrerad norm inte utvecklar ett behov 

av autonomi. I min undersökning kan vi se att frågor som berör inre motivation genom 

att hjälpa andra och omge sig med vänner utgör den starkaste faktorn och detta trots att 

det är respondenter från en västerländsk kultur som besvarat frågorna.  

 

4.1.2 Faktor två 

9. Att dölja tecken på åldrande (yttre motivation). 

10. Att andra människor beundrar mig (yttre motivation). 

11. Att hänga med i modet (yttre motivation) 

 

Faktor två korrelerar enbart med frågor som handlar om yttre motivation. Här hittar vi 

frågorna 9, 10 och 11 som alla tre kan uppfattas som ytliga eftersom de handlar om 

utseende, mode och att människan vill bli beundrade av andra. Det finns ett samband 

mellan dessa tre frågor och det är att respondenterna kan relatera till frågorna trots att de 

är ytliga. Fråga 9 och 11 berör utseende och mode vilket är något som många människor 

möts av dagligen på tv och i tidningar. Fråga 10 handlar om att människan vill bli 

beundrad av andra och kan även den ses som en fråga som respondenterna kan relatera 
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till trots att den är ytlig. Eftersom de flesta människor vill att andra ska beundra dem 

hellre än se ner på dem.  

 

Sambandet mellan fråga 9, 10 och 11 kan anses vara att de alla tre på olika sätt handlar 

om att känna samhörighet till en grupp. Om man generaliserar samhället kan mode och 

skönhet visa vilken grupp en människa tillhör och ofta klär vi oss på ett visst sätt för att 

vi vill att andra ska se oss. Dessa frågor skulle kunna anses tillhöra Gagné och Deci´s 

(2005) grundläggande behov, samhörighet. Detta behov innefattar att människan ska 

känna tillhörighet i en grupp och vara respekterad av andra människor.  

 

4.1.3 Faktor tre 

1. Att ha många dyra ägodelar (yttre motivation). 

8. Att bli känd (yttre motivation). 

6. Tjäna mycket pengar (yttre motivation). 

 

Faktor tre korrelerar också enbart med frågor som handlar om yttre motivation. Den 

korrelerar med frågorna 1, 8 och två av underfrågorna i fråga 6. Det som dessa tre frågor 

har gemensamt är att de innefattar yttre motivation som kan vara svår att relatera till för 

respondenten då de kan framstå som svåra att uppnå. Frågorna handlar om att äga dyra 

föremål, bli känd och tjäna mycket pengar.  

 

Respondenterna i min undersökning arbetar med miljö och miljöfrågor som berör det 

faktum att människor måste sluta överkonsumera om våra resurser på jorden ska räcka 

till åt framtida generationer. En del i att arbeta på ett företag som arbetar med miljö 

innefattar att förespråka återvinning och återbruk. Fråga 1, 8 och 6 är alla tre frågor som 

kan tänkas vara långt ifrån det som motiverar en stor del av personalen på Gästrike 

Återvinnare. Fråga 1 handlar om att äga många dyra ägodelar vilket motsäger det 

miljötänk som finns hos en medarbetare på ett företag som arbetar med miljö. Fråga 8 

som handlar om att man vill bli känd ligger långt ifrån verkligheten för en person som 

valt att arbeta med avfall och miljö.  

 

De två underfrågorna i fråga 6 som korrelerar med faktor 3 är: Hur mycket av målet har 

du uppfyllt hittills och hur troligt är det att du kommer uppnå målet i framtiden. 

Eftersom respondenterna i min undersökning arbetar på ett företag som värnar om 

miljön kan det tänkas att det huvudsakliga valet av yrke inte grundade sig i möjligheten 

att tjäna pengar. En motsägelse till detta är en artikel från 2012 där Bengt Furåker, 
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professor på Chalmers har gjort en undersökning som visar att människor har en 

uppfattning om att anställda inom lågstatusyrken enbart arbetar för pengarna och att de 

förverkligar sig själva på sin fritid (Johan Mathson, 2012). 

 

4.1.4 Faktor fyra 

2. Att växa och lära sig nya saker (inre motivation). 

12. Att arbeta för att förbättra samhället (inre motivation). 

 

Faktor fyra korrelerar enbart med frågor som avser inre motivation. Fråga 2 och två av 

underfrågorna till fråga 12 återfinns här. Underfrågorna i fråga 12 som korrelerar med 

faktor fyra är: Hur mycket av det här målet har du uppfyllt hittills och hur troligt är det 

att du kommer att uppnå det här målet i framtiden. Eftersom Gästrike Återvinnare 

arbetar med att förbättra samhället genom miljöfrågor och avfallshantering är dessa mål 

med stor sannolikhet uppfyllda för respondenterna. 

 

Fråga 2 som handlar om att växa och lära sig nya saker är även den med stor sannolik 

uppfylld hos personalen på Gästrike Återvinnare eftersom tekniken inom 

avfallshantering och möjligheterna till återvinning förbättras med tiden och i takt med 

den måste personalen utbildas för att hantera de nya teknikerna/metoderna. Enligt 

professor Bengt Furåkers undersökning är arbetsgivare inom både lågstatus och 

högstatus branscher i Sverige duktiga på att utbilda sin personal (Johan Mathson, 2012).   

 

4.1.5 Faktor fem 

5. Att dela mitt liv med någon jag älskar (inre motivation). 

 

Faktor fem korrelerar med fråga 5 och avser inre motivation. Den här frågan sticker ut 

bland de andra frågorna inom inre motivation eftersom den berör privatlivet. Frågan kan 

anses som självklar eftersom ett vanligt antagande är att alla människor vill dela sitt liv 

med någon som de älskar.   

Enligt Bengt Furåkers undersökning anser de flesta anställda i Sverige att deras arbete 

är viktigt så länge det inte ställs i relation till familjen, då anser svenskarna att familjen 

är viktigare. Detta kan vi se även i min undersökning där personalen på Gästrike 

Återvinnare anser att det är viktigt att dela sitt liv med någon de älskar. (Johan Mathson, 

2012) 
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4.2 Klusteranalys 

 

Efter faktoranalysen har jag valt att göra en klusteranalys. Klusteranalysen analyserar 

inte data, den tittar istället närmare på respondenterna. Kluster betyder ”grupper” och 

med klusteranalys menas att man delar in respondenterna i olika segment för att se över 

olika grupper av medarbetare på arbetsplatsen. Klusteranalysen är ett bra hjälpmedel vid 

kategorisering av respondenterna och deras svar (Lewicki & Hill, 2006, s. 124). 

Jag valde att göra en klusteranalys med två grupper eftersom jag inte hade så många 

respondenter i min enkät.  

 

I klusteranalysen kan vi utläsa hur många respondenter som SPSS anser är tillräckligt 

bra och hur många respondenter som SPSS anser inte är tillräckligt bra. I min 

klusteranalys bedömer SPSS att samtliga respondenter, som är 59 stycken är tillräckligt 

bra. Om SPSS hade ansett att några respondenter inte var tillräckligt bra hade det antalet 

visats i ”missing” i tabellen nedan.  

 

Number of Cases in each 

Cluster 

Cluster 
1 33,000 

2 26,000 

Valid 59,000 

Missing 0,000 

 

Tabell 7. Kluster. (SPSS) 
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4.3 Sammanfattning av resultat 
 

För att analysera resultatet av min enkätundersökning mot de två teorier som 

presenterats i den här studien har jag valt att använda mig av de fem frågor i 

enkätundersökningen som korrelerar med faktor ett och representerar 64,55 procent av 

resultatet. Jag har valt att jämföra dessa fem frågor som utgår från SDT:s Aspiration 

Index med de 16 grundläggande begären för att se om de har några likheter.   

 

SDT Aspiration Index:   16 Grundläggande Begär: 

Att ha goda vänner som jag kan lita på   Att ha social kontakt med andra människor 

Att hjälpa människor som behöver det, utan att få något tillbaka   Att ha moral och vilja leva upp till det 

Tjäna mycket pengar    Att känna socialt anseende 

Att kunna se tillbaka på mitt liv som meningsfullt  Att leva ett ärbart liv 

Att arbeta för att förbättra samhället    Att förbättra samhället 

 

Det som vi kan utläsa om vi applicerar fem av de 16 grundläggande behoven mot de 

fem frågor som korrelerar med faktor ett i enkätundersökningen är att teorierna går att 

jämföra med varandra.  

 

Tre av de fem begären från teorin om 16 grundläggande begär var identiska med tre av 

frågorna från enkätundersökningen: 

SDT Aspiration Index   16 Grundläggande Begär: 

Att ha goda vänner som jag kan lita på   Att ha social kontakt med andra människor 

Att kunna se tillbaka på mitt liv som meningsfullt  Att leva ett ärbart liv 

Att arbeta för att förbättra samhället    Att förbättra samhället 

 

Två av de fem begären från teorin om 16 grundläggande begär var inte lika applicerbara 

mot SDT:s Aspiration Index. Här har jag jämfört ”att hjälpa människor som behöver 

det, utan att få något tillbaka” mot ”att ha moral och vilja leva upp till det”. Jag jämför 

dessa med varandra eftersom jag anser att det ligger i många människors moral att vilja 

hjälpa andra, speciellt de som har det sämre än en själv och inte kan ge något tillbaka.  

Jag har jämfört ”tjäna mycket pengar” mot ”att känna socialt anseende” eftersom jag 

tycker att pengar och socialt anseende hör ihop till stor del. Socialt anseende kan både 

vara hur du är som person men också det som du kan visa upp för andra att du äger, 

t.ex. bilar, hus, båtar m.m. För att få ett högre socialt anseende krävs det att du tjänar 

pengar.  

 

SDT Aspiration Index   16 Grundläggande Begär: 

Att hjälpa människor som behöver det, utan att få något tillbaka   Att ha moral och vilja leva upp till det 

Tjäna mycket pengar    Att känna socialt anseende 
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5.0 Analys 

I detta kapitel kommer resultatkapitlet tolkas utifrån teorin och egna reflektioner. 

Kapitlet kommer att avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

5.1 Uppsatsens bidrag 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om medarbetarna på Gästrike Återvinnare i 

Gävle hittar sin motivation i arbetet utifrån inre eller yttre motivationsfaktorer. Detta för 

att kunna få en bättre förståelse för vad som motiverar människor som arbetar med ett 

yrke som klassificeras som ett lågstatus yrke.  

 

I teoridelen av den här studien finns ett ord som återkommer ofta och det är ”autonomi” 

som står för självständighet (Hackman & Oldham, 1975, s. 159). I arbetet som 

miljötekniker på Gästrike Återvinnare arbetar man antingen ensam eller med en kollega. 

Den största delen av arbetstiden spenderas i lastbilen och den huvudsakliga 

arbetsuppgiften är att under eget ansvar hämta avfallet på adresser som man blivit 

tilldelad. Under vinterhalvåret kräver det ganska ofta att man är uppfinningsrik och 

löser de olika situationer som kan uppstå om det är mycket snö eller is som förhindrar 

arbetet. Det är därför viktigt att kunna vara självständig inom detta yrke eftersom du 

ofta arbetar ensam och behöver ta snabba beslut på egen hand. Enligt Dworkin (1988) 

innebär autonomi att man kan stödja sina egna handlingar med stor eftertanke. 

Autonomi innebär också att agera med viljekraft och att ha valmöjligheter. Alla dessa 

egenskaper krävs av en miljötekniker för att denne ska kunna genomföra sitt arbete på 

bästa sätt. Eftersom dessa egenskaper återfinns i yrkesrollen som miljötekniker kan de 

vara en motivationskälla hos de anställda. Det finns tidigare forskning som tyder på att 

personal som upplever att de har hög autonomi och varierande arbetsuppgifter upplever 

en högre motivation på sin arbetsplats (Hackman & Oldham, 1975) (Ryan & Deci, 

2000) (Gagne & Deci, 2005). 

 

I faktoranalysen kan jag utläsa vilka frågor i enkäten som förklarade störst del av 

materialet i min undersökning. Genom att kontrollera vilka frågor som korrelerade med 

faktor 1 fick jag fram vilka frågor som förklarade 64,55 % av mitt material. Frågorna 

som förklarade störst del av vad som motiverar medarbetarna på Gästrike Återvinnare 

var: 
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3. Att ha goda vänner som jag kan lita (inre motivation). 

4. Att hjälpa människor som behöver det, utan att få något tillbaka (inre motivation). 

6. Tjäna mycket pengar (yttre motivation). 

7. Att kunna se tillbaka på mitt liv som meningsfullt (inre motivation). 

12. Att arbeta för att förbättra samhället (inre motivation). 

 

Fyra av dessa fem frågor härstammar i kategorin inre motivation vilket ger ett resultat 

som visar att inre motivation är den största motivationskällan hos medarbetarna på 

Gästrike Återvinnare. Att uppleva inre motivation innebär att motivationen uppstår för 

att aktiviteten som utförs anses vara intressant (Ryan & Conell, 1989). 

Enligt SDT ska de tre grundläggande psykologiska behoven kompetens, autonomi och 

samhörighet vara uppfyllda hos en individ för att denne ska känna sig motiverad.  

Utifrån frågorna som korrelerar med faktor 1 kan frågorna 3 och 4 ingå i samhörighet 

eftersom de innefattar relationen med andra människor. Frågorna 6, 7 och 12 kan ingå i 

kompetens eftersom de innefattar att kontrollera utfallet av sina handlingar i arbetslivet 

och att påverka sin inkomst. Autonomi uppfylls hos medarbetarna på Gästrike 

Återvinnare genom att de arbetar självständigt under ansvar (Pugno, 2008). 

 

5.2 Uppsatsens teoretiska bidrag 

 

Forskningsfråga 1: Motiveras människor inom lågstatusyrken av inre eller yttre 

motivationsfaktorer? 

 

Resultatet av undersökningen visar att medarbetarna på Gästrike Återvinnare till största 

del motiveras av inre faktorer. Detta stämmer inte med Blauners (1964) teori som menar 

att människor inom lågstatusyrken inte har lika stort behov av inre motivation som 

människor inom högstatusyrken. Blauner (1964) menar också att motivationen kan 

variera beroende på vilken typ av arbete som utförs. När det kommer till medarbetarna 

på Gästrike Återvinnare finns det ett bidrag till samhället och miljön i arbetet som kan 

förklara att de känner att deras arbete är viktigt och därför finns det också inre 

motivationsfaktorer som motiverar dem i arbetet.  

 

Enligt teorin om 16 grundläggande begär är vissa människor motiverade av makt och 

andra av nyfikenhet men oavsett vilket av dessa begär som motiverar dem mest, är det 
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grundbegäret glädje som är starkast. Glädje kan upplevas olika beroende på vilket av de 

16 grundläggande begären som uppfyllts. Dessa 16 grundläggande begär påverkar 

människan i sina val i livet (Reiss & Wiltz. 2004. s. 367).  

Utifrån resultatet av undersökningen kan vi utläsa att motivationsfaktorerna hos 

medarbetarna på Gästrike Återvinnare är att hjälpa människor, leva ett meningsfullt liv, 

arbeta för att förbättra samhället, tjäna pengar och att ha goda vänner som motiverar 

personalen på Gästrike Återvinnare. Dessa kan jämföras med fem av de 16 

grundläggande begären: att ha social kontakt med andra människor, att förbättra 

samhället, att leva ett ärbart liv, att känna socialt anseende och att uppfostra och skaffa 

egna barn.  

 

SDT Aspiration Index:   16 grundläggande begär: 

Att ha goda vänner som jag kan lita på   Att ha social kontakt med andra människor 

Att hjälpa människor som behöver det, utan att få något tillbaka   Att ha moral och vilja leva upp till det 

Tjäna mycket pengar    Att känna socialt anseende 

Att kunna se tillbaka på mitt liv som meningsfullt  Att leva ett ärbart liv 

Att arbeta för att förbättra samhället    Att förbättra samhället 

 

Genom att kontrollera vilka frågor som förklarade största delen av resultatet kan vi se 

vilka begär som är jämförbara med dessa frågor och då får vi fram vilka begär som 

motiverar medarbetarna på Gästrike Återvinnare.  

 

Forskningsfråga 2: Hur kan ett företag arbeta för att motivera sin personal? 

 

Enligt Herzberg är det arbetsuppgifterna, ansvar och befordran som motiverar den 

anställda i sitt arbete (Hackman, 1976 s. 251). Resultatet visar att arbetsuppgifternas 

bidrag till samhällsnyttan och arbetssituationen där eget ansvar råder ger en personal 

som drivs av till största del inre motivationsfaktorer. Detta tyder på att arbetsplatsen har 

lyckats med att få medarbetarna att känna att deras arbete är viktigt och det är inte 

enbart lönen som motiverar dem i sitt arbete. En arbetsgivare med motiverad personal 

får också en mer effektiv personal eftersom chanserna att arbetsuppgifterna blir 

genomförda ökar om personalen är motiverad (Ryan & Deci, 2000). 
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5.3 Uppsatsens praktiska bidrag 

 
Jag ville studera om medarbetare som arbetar med ett yrke som klassificeras som 

lågstatus är motiverade i sitt arbete och i så fall vad det är som motiverar dem. Genom 

att hitta vad som motiverar en människa som enligt samhällsnormen inte ska vara 

motiverad i sitt arbete ville jag få fram vilka grundläggande motivationsfaktorer som 

motiverar dessa människor.  

 

Gästrike Återvinnare har en personal som till största del motiveras av inre 

motivationsfaktorer. Att uppleva inre motivation innebär att motivationen uppstår för att 

aktiviteten som utförs anses vara intressant (Ryan & Conell, 1989). En arbetsplats med 

medarbetare som anser att arbetsuppgiften som utförs är intressant ger en medarbetare 

som med stor sannolikhet kommer att arbeta mer effektivt och slutföra sina 

arbetsuppgifter.  

 

Företag borde arbeta med att få sina anställda att uppleva inre motivation i sitt arbeta 

eftersom detta gynnar företaget då de får en personal kommer arbeta bättre. Om 

företagen studerade vilka motivationsfaktorer som motiverar deras personal kan de få 

svar på om de behöver arbeta för att få en personal som upplever inre motivation. Om 

personalen redan upplever inre motivation kan de arbeta för att detta ska upprätthållas.  

 

5.4 Förslag till vidare forskning 
 

Inför framtida forskning vore det intressant att studera vilka motivationsfaktorer som 

motiverar medarbetare inom en högstatusbransch. Det vore också intressant att jämföra 

resultatet av en studie på medarbetare inom en lågstatusbransch mot resultatet hos 

medarbetarna inom en högstatusbransch.  
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6.0 Bilagor  

Här presenteras bilagorna i uppsatsen. 

 

 

6.1 Enkäten 

 
Ambitions enkät! 

 

Den här enkäten syftar till att mäta inre och yttre ambitioner i livet. Vissa av frågorna 

kan kanske uppfattas som ytliga, men inga svar kommer att kunna spåras tillbaka till 

enskilda deltagare.  

Enkäten bygger på en beprövad metod för att hitta drivkrafter hos människor och syftet 

med den är alltså inte att ta reda på vad ni tycker om lyx och skönhet.  

 

Du besvarar enkäten genom att ringa in den siffra 1-7 (där 1 är lägst och 7 är högst) som 

du bäst tycker stämmer in på hur viktigt livsmålet är för dig, hur troligt det är att du 

kommer uppnå målet i framtiden och hur mycket av målet du redan uppfyllt.  

 

Tack för att du svarar!  

 

Exempel: 

 

http://www.researchhistory.org/2012/06/16/maslows-hierarchy-of-needs/
http://www.arbetarskydd.se/tidningen/article3298941.ece
http://www.selfdeterminationtheory.org/
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I frågan nedan undrar jag hur viktigt du tycker att det är att ha många dyra ägodelar. Om 

du tycker att det är måttligt viktigt i ditt liv så ringar du in en 4:a på fråga 1. Om du tror 

att du kommer att äga 

många dyra ägodelar i framtiden så ringar du in en 7:a på fråga 2. Om du tycker att du 

idag äger ganska många dyra ägodelar så kan du välja att ringa in 5:a på fråga 3.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

1. Livsmål: Att ha många dyra ägodelar. 

 Inte alls Måttligt Mycket 

1. Hur viktigt är det här målet för dig?   1     2     3     4     5     6     7 

2. Hur troligt är det att du kommer uppnå det här 
målet I framtiden? 

1     2     3     4     5     6     7 

3. Hur mycket av det här målet har du uppfyllt 
hittills? 

1     2     3     4     5     6     7 

                           4. Livsmål: Att hjälpa människor som behöver det, utan att få något tillbaka. 

 Inte alls Måttligt Mycket 

Hur viktigt är det här målet för dig?   1     2     3     4     5     6     7 

Hur troligt är det att du kommer uppnå det här 
målet I framtiden? 

1     2     3     4     5     6     7 

Hur mycket av det här målet har du uppfyllt hittills? 1     2     3     4     5     6     7 

2. Livsmål: Att växa och lära sig nya saker. 

 Inte alls Måttligt Mycket 

Hur viktigt är det här målet för dig?   1     2     3     4     5     6     7 

Hur troligt är det att du kommer uppnå det här 
målet I framtiden? 

1     2     3     4     5     6     7 

Hur mycket av det här målet har du uppfyllt hittills? 1     2     3     4     5     6     7 

1. Livsmål: Att ha många dyra ägodelar. 

 Inte alls Måttligt Mycket 

Hur viktigt är det här målet för dig?   1     2     3     4     5     6     7 

Hur troligt är det att du kommer uppnå det här 
målet I framtiden? 

1     2     3     4     5     6     7 

Hur mycket av det här målet har du uppfyllt hittills? 1     2     3     4     5     6     7 
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3. Livsmål: Att ha goda vänner som jag kan lita på. 

 Inte alls Måttligt Mycket 

Hur viktigt är det här målet för dig?   1     2     3     4     5     6     7 

Hur troligt är det att du kommer uppnå det här 
målet I framtiden? 

1     2     3     4     5     6     7 

Hur mycket av det här målet har du uppfyllt hittills? 1     2     3     4     5     6     7 

5. Livsmål: Att dela mitt liv med någon jag älskar.   

 Inte alls Måttligt Mycket 

Hur viktigt är det här målet för dig?   1     2     3     4     5     6     7 

Hur troligt är det att du kommer uppnå det här 
målet I framtiden? 

1     2     3     4     5     6     7 

Hur mycket av det här målet har du uppfyllt hittills? 1     2     3     4     5     6     7 

8. Livsmål: Att bli känd.   

 Inte alls Måttligt Mycket 

Hur viktigt är det här målet för dig?   1     2     3     4     5     6     7 

Hur troligt är det att du kommer uppnå det här 
målet I framtiden? 

1     2     3     4     5     6     7 

Hur mycket av det här målet har du uppfyllt hittills? 1     2     3     4     5     6     7 

6. Livsmål: Tjäna mycket pengar. 

 Inte alls Måttligt Mycket 

Hur viktigt är det här målet för dig?   1     2     3     4     5     6     7 

Hur troligt är det att du kommer uppnå det här 
målet I framtiden? 

1     2     3     4     5     6     7 

Hur mycket av det här målet har du uppfyllt 
hittills? 

1     2     3     4     5     6     7 

7. Livsmål: Att kunna se tillbaka på mitt liv som meningsfullt. 

 Inte alls Måttligt Mycket 

Hur viktigt är det här målet för dig?   1     2     3     4     5     6     7 

Hur troligt är det att du kommer uppnå det här 
målet I framtiden? 

1     2     3     4     5     6     7 

Hur mycket av det här målet har du uppfyllt hittills? 1     2     3     4     5     6     7 

9. Livsmål: Att dölja tecken på mitt åldrande. 

 Inte alls Måttligt Mycket 

Hur viktigt är det här målet för dig?   1     2     3     4     5     6     7 

Hur troligt är det att du kommer uppnå det här 
målet I framtiden? 

1     2     3     4     5     6     7 

Hur mycket av det här målet har du uppfyllt hittills? 1     2     3     4     5     6     7 

10 Livsmål: Att andra människor beundrar mig. 

 Inte alls Måttligt Mycket 

Hur viktigt är det här målet för dig?   1     2     3     4     5     6     7 

Hur troligt är det att du kommer uppnå det här 
målet I framtiden? 

1     2     3     4     5     6     7 

Hur mycket av det här målet har du uppfyllt hittills? 1     2     3     4     5     6     7 
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11. Livsmål: Att hänga med i modet. 

 Inte alls Måttligt Mycket 

Hur viktigt är det här målet för dig?   1     2     3     4     5     6     7 

Hur troligt är det att du kommer uppnå det här 
målet I framtiden? 

1     2     3     4     5     6     7 

Hur mycket av det här målet har du uppfyllt hittills? 1     2     3     4     5     6     7 

12. Livsmål: Att arbeta för att förbättra samhället.   

 Inte alls Måttligt Mycket 

Hur viktigt är det här målet för dig?   1     2     3     4     5     6     7 

Hur troligt är det att du kommer uppnå det här 
målet I framtiden? 

1     2     3     4     5     6     7 

Hur mycket av det här målet har du uppfyllt hittills? 1     2     3     4     5     6     7 

 
 


