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Forskning har visat att socialt stöd har en betydelse för 
arbetsmotivationen, samtidigt som forskningen är oense gällande 
stödets effekt beroende på om stödet kommer från chef, kollega eller 
privatliv. Studiens syfte var att undersöka den relativa betydelsen av 
socialt stöd från kollegor, chefer respektive privatliv på 
arbetsmotivation utifrån teorin Self Determination Theory:s tre 
motivationstyper amotivation, yttre motivation och inre motivation. 
Datainsamlingen gjordes via en elektronisk enkät och svar 
insamlades från 205 personer. Av resultatet från tre hierarkiska 
regressionsanalyser framkom att socialt stöd från kollega var en 
signifikant prediktor för amotivation och inre motivation, medan de 
övriga två stöden inte predicerade arbetsmotivation. Möjliga 
förklaringar till resultatet kan vara en inverkan av rådande 
organisationsstruktur, generationsskillnader samt kulturella 
skillnader vilka kan påverka vilket stöd den anställde har störst 
behov av för att uppleva sig motiverad på arbetsplatsen. 

	
	
En drivkraft hos organisationer har länge varit och är än idag att finna nyckeln till att 
framgångsrikt motivera sina anställda för att erhålla de positiva effekter som kan fås av 
detta. Sådana positiva effekter har visats vara att motiverade medarbetare tenderar att 
prestera bättre och ha ett högre välmående än mindre motiverade individer, vilket 
gynnar både individen och organisationen (Hays, 2012). Det har även visats att 
motiverade medarbetare stannar kvar längre på samma arbetsplats, vilket i sin tur bidrar 
till att viktig kompetens kan bibehållas inom organisationen (Arvidsson, 2005; Mitchell, 
Holtom, Lee, Sablynski & Erez, 2001). Genom att ha motiverade medarbetare kan 
organisationen minska sin personalomsättning samt nå värdefulla konkurrensfördelar 
och på så sätt effektivisera verksamheten (Ahl, 2004). Det har samtidigt varit viktigt att 
undersöka motivation i arbetslivet för att även undvika de negativa konsekvenser som 
kan uppstå av allt för omotiverade individer i arbetet. Farorna med bristande motivation 
kan nämligen vara många. Det kan bidra till att de anställda känner en olust till arbete 
och utveckling, vilket kan resultera i allt sämre prestationer och resultat (Björklund, 
2001). Det kan också medföra att de anställda smittar av sin negativa attityd på andra 
individer i form av att de börjar trycka ner varandra, klaga allt mer och enbart se 
utmaningar som problem, vilket i sin tur kan påverka hela gruppens atmosfär på ett 
missgynnande sätt (Porath & Pearson, 2010). Det kan till och med gå så långt att den 
anställde väljer att säga upp sig (Chiu, Chung, Wu & Ho, 2009).  
	
Organisationen kan därav anses beroende av motiverad arbetskraft varför det är viktigt 
samt ligger i organisationens intresse att undersöka vad som påverkar och skapar 
motivation. Forskning har dock visat på en variation över tid i vilka motivationsfaktorer 
som är av betydelse för de anställdas motivation i arbetslivet (Wiley, 1997) och än idag 
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finns det inget enkelt svar avseende detta komplexa område då det finns många 
tillämpbara teorier och forskningsresultat som pekar i olika riktning vad gäller olika 
faktorers betydelse för motivation. En av de mest väletablerade och ofta citerade teorier 
inom arbetslivsforskningen är Self Determination Theory (SDT) som utgår från tre 
olika faktorer i fråga om vad som motiverar en individ. Dessa är autonomi, kompetens 
och tillhörighet (Ryan & Deci, 2000b). Av dessa tre har SDT främst fokuserat på 
autonomi som den yttersta motivatorn vilket också har återspeglats i forskningen som 
till stor del har fokuserat på just denna komponent (Gagné & Deci, 2005). Forskningen 
har även gett stöd till teorin genom att visa på att kompetens, i fråga om bland annat 
feedback, är en stor bidragande faktor till motivation i arbetslivet (Korsgaard & 
Diddams, 1996). Däremot tycks den tredje viktiga faktorn som SDT betonar, 
tillhörighet, inte ha fått lika mycket uppmärksamhet och utrymme i forskningen, även 
om det finns både forskare och andra teorier som har poängterat vikten av att tillhöra ett 
socialt sammanhang (Bunke, 2011; House, 1981; Searle, Bright & Bochner, 2001). En 
viktig del av tillhörighetsbegreppet är att ha socialt stöd från sin omgivning, vilket är ett 
begrepp som i likhet med tillhörighet berör den sociala interaktionen (Searle et al., 
2001). Detta indikerar på en överenstämmelse mellan de två begreppen tillhörighet och 
socialt stöd och är på så vis ett argument för att dessa fenomen kan användas synonymt 
med varandra i fråga om att undersöka arbetsmotivation med SDT som utgångspunkt. 
Likväl som för tillhörighet kan det för socialt stöd tydas som att det finns en brist i 
forskningen vad gäller dess inverkan och betydelse för de anställdas motivation. 
Dessutom har forskare varit oense om det sociala stödets betydelse för motivation 
beroende på från vem eller vilka stödet kommer, där vissa menar att stöd från chefen 
antas vara av störst vikt (Brough & Pears, 2004), medan andra påpekar vikten av stöd 
från kollegor (Stalker, Mandell, Frensch, Harvey & Wright, 2007) eller från familj och 
vänner (Miller & Darlington, 2002). Med bakgrund av denna oenighet och oklarhet, 
samt bristen på fokus kring det sociala sammanhangets betydelse för motivation ämnar 
föreliggande studie att fokusera på detta behov genom att undersöka hur sambandet 
mellan socialt stöd och motivation ser ut i arbetslivet samt studera de tre olika källornas 
effekt på arbetsmotivationen. 
	
Motivation 
Motivation har varit och är fortfarande ett väl använt begrepp men vad det rent konkret 
innebär finns det många olika svar på, dels för att motivationsbegreppet bygger på 
outtalade handlingar och beteendemönster som kan vara svåra att direkt precisera och 
konkretisera (Björklund, 2001), men också för att det har använts på flera olika sätt 
inom olika vetenskaper och områden (Ahl, 2004). En vanligt förekommande definition 
av begreppet finns i nationalencyklopedin där motivation beskrivs som en psykologisk 
term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika 
mål. Källan till motivation förklaras till att finnas inom individen själv eller komma från 
den yttre världen (Nationalencyklopedin, 2017). 
	
Inom organisationspsykologin och arbetslivet är motivation ett vedertaget begrepp som 
uttrycks i form av arbetsmotivation. En av de mest citerade definitionerna av detta 
begrepp kommer från Pinder (1998 refererad i Latham & Pinder, 2005) som menade att 
arbetsmotivation: ”...is a set of energetic forces that originate both within as well as 
beyond an individual’s being, to initiate work-related behavior, and to determine its 
form, direction intensity, and duration” (s. 11). Med andra ord antas arbetsmotivation 
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enligt denna definition vara produkten av det psykologiska samspelet mellan individen 
och dennes organisatoriska omgivning vilket kan ha en inverkan på individens olika val 
och grad av ansträngning samt uthållighet inom arbetet (Latham & Pinder, 2005).  
 
Arbetsmotivationsteorier   
I många årtionden har både forskare och praktiker inom personalområdet utformat ett 
stort antal teorier med olika fokus och innehåll som kan användas för att 
begreppsliggöra och förstå arbetsmotivation samt dess påverkansfaktorer (se Pinder 
2008 för en sammanfattning av olika arbetsmotivationsteorier). Några av dessa 
arbetslivsmotivationsteorier har mera tydligt fokuserat på och lyft fram fenomenet 
sociala relationer som en betydande faktor för arbetsmotivation där exempelvis 
Herzberg diskuterade att en betydande motivationsfaktor var givande relationer med 
andra människor på arbetet (Herzberg, Mausner, Snyderman, 1959). Vidare har även 
Vroom i sin förväntansteori argumenterat för att det finns fem olika faktorer som svarar 
på frågan om varför en människa väljer att arbeta (Vroom, 1964). Dessa menade han 
var ekonomisk kompensation, utlopp för sina fysiska och mentala förmågor, att bidra 
till företagets produktion av varor och tjänster, social status och slutligen social kontakt. 
En annan motivationsteori som talade om viktiga faktorer för motivationen och som 
inkluderade den sociala aspekten är The Job Characteristic Model (JCM) (Hackman & 
Oldham, 1975). Denna teori utgår från att det är ett arbetes karaktärsdrag som bidrar till 
den anställdes inre motivation och det handlar på så vis om att individen får sin 
motivation från den yttre omgivningens karaktär snarare än att motivation är något som 
kommer inifrån individen själv. De faktorer som teorin menar krävs för att en anställd 
ska uppleva sig inre motiverad är variation av färdigheter, uppgiftens identitet och 
betydelse samt feedback och autonomi. Teorin lyfter även fram två sociala 
komplementära faktorer vilka är kontinuerlig kontakt och samarbete med chefer och 
kollegor. Även i denna teori kan därmed motivation delvis förklaras av det sociala, trots 
att det enbart ses som en komplementär faktor. Ytterligare en teori, som har vissa 
likheter med JCM, och som kan hjälpa en att förstå förhållandet mellan motivation och 
socialt samspel i arbetslivet är Self Determination Theory (SDT). Till skillnad från både 
JCM och många andra teorier involverar SDT den sociala komponenten i en betydligt 
större utsträckning vilket gör teorin lämplig att förhålla sig till vid en betoning av just 
den sociala aspekten i arbetslivet.  
	

Self Determination Theory.  
Self Determination Theory (SDT) är en frekvent citerad och väl etablerad teori inom 
arbetslivsforskningen som visar på motivationens relevans i relation till organisatoriskt 
beteende, ursprungligen utvecklad av Ryan och Deci (Ryan & Deci, 2000b), se figur 1. 
Teorin utgår från ett resonemang kring inre och yttre motivation samt amotivation, vilka 
är beroende av de tre fundamentala psykologiska behoven kompetens, autonomi och 
tillhörighet. Störst fokus i teorin är enligt Ryan och Deci (2000b) på autonomin medan 
de övriga två behoven är underliggande till och stärkande av autonomin. Enligt Deci 
och Ryan (2000) är dessa tre behov medfödda och finns hos varje individ, men varierar 
i storlek och styrka beroende på individuella skillnader.  
 
Med bakgrund av teorin beskrev Gagné och Deci (2005) autonomi som ett behov av 
valfrihet, att kunna påverka sina handlingar helt utan begränsningar. En känsla av 
självbestämmande, medbestämmande och delaktighet rörande sin egen situation är 
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därför en förutsättning för att detta behov ska uppfyllas och därmed sådant en 
arbetsgivare bör arbeta med för att möjliggöra för sina anställda att uppfylla detta 
behov. Kompetensbehovet beskrevs vara det som driver oss mot att använda våra 
förmågor och söka optimala utmaningar och när vi gör framsteg och utvecklas stillas 
detta psykologiska behov. För att behovet ska ha möjlighet att stimuleras behövs en 
tydlig struktur i arbetet. Med detta menas att det finns ett tydligt mål och att individen i 
den sociala kontexten ska få klarhet om vad omgivningen förväntar sig och hur 
individen kan uppfylla detta. En viktig komponent för att tillgodose behovet av 
kompetens är därför konstruktiv och kontinuerlig feedback. Behovet av tillhörighet var 
enligt deras definition i stora drag ett behov av social interaktion. För att uppfylla detta 
behov tenderar människan att arbeta hårt för att bygga och upprätthålla relationer och 
sociala band, genom att visa omtanke och affektion, samt ta tid för andra individers sak 
(Gagné & Deci, 2005). 
 
Gagné och Deci (2005) menade vidare att beroende på huruvida dessa tre behov är 
uppfyllda eller ej får det konsekvenser för vilken typ av motivation som individen har. 
Teorin utgår från att det finns tre typer av motivation vilka är amotivation, yttre 
motivation och inre motivation (Ryan & Deci, 2000a; Ryan & Deci, 2000b). I teorin är 
dessa tre ordnade längs ett kontinuum utifrån individens eget självbestämmande 
(autonomi). Längst till vänster på detta kontinuum återfinns amotivation, vilket beskrivs 
som en form av icke-motivation, en ovilja och ett tillstånd av total brist på 
självbestämmande hos individen. Amotivation resulterar från en brist av de 
grundläggande psykologiska behoven och är associerat med många olika negativa utfall. 
Det kan uppstå och visa sig i att individen har en låg tilltro till sin egen förmåga samt 
varken har något intresse i uppgiften eller ork till att utföra den ens om belöning 
utlovas. Längst till höger på kontinuumet återfinns den inre motivationen. Här råder 
tvärtemot amotivation en känsla av full autonomi, men även de grundläggande 
psykologiska behoven av kompetens och tillhörighet är helt uppfyllda. När ett beteende 
drivs av att tillfredsställa och även tillfredsställer dessa behov talas det om att individen 
är inre motiverad. Motivationen uppstår alltså av eget intresse vilket styr individens 
aktivitet och beteende. Den inre motivationen är även associerad med positiva effekter 
så som högre välmående och prestationer vilket gör den till den mest åtråvärda 
motivationstypen enligt SDT. Mellan amotivation och inre motivation, i mitten på 
kontinuumet, förekommer enligt teorin fyra olika sorters yttre motivation vilka särskiljs 
genom graden av självbestämmande och huruvida individen upplever sig kontrollerad 
eller ej. Dessa är från vänster till höger yttre reglering, introjicerad reglering, 
identifierad reglering och integrerad reglering där yttre reglering innebär lägst grad av 
autonomi och prestation och integrerad reglering högst grad av autonomi och prestation 
av dessa fyra (Ryan & Deci, 2000a; Ryan & Deci, 2000b).  
 
Enligt Gagné och Deci (2005) styrs individen vid yttre reglering av yttre motivatorer 
såsom straff och belöningar. En individ som agerar utifrån yttre reglering har svårt att 
påbörja en uppgift om ingen yttre motivator är närvarande. Individer som befinner sig 
vid introjicerad reglering drivs istället av skam, skuld och självaktning och utför sina 
handlingar baserade på omgivningens krav för att göra sin omgivning stolt. Individen 
känner sig med andra ord tvungen att bete sig på ett visst sätt till följd av vad 
omgivningen tycker och samhällets normer. Vid identifierad reglering är frivillighet, 
konsekvens och hur individen vill vara i fokus för individens motivation. En individs 
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handlingar är baserade på vad som är betydelsefullt för individen och dennes personliga 
utveckling. I den integrerade regleringen blir motivationen istället integrerat i jaget och 
drivkraften kommer ur hur en person är. Beteendet identifieras med individens identitet 
samt värderingar och motivationen karaktäriseras inte av vad som intresserar individen 
utan av att aktiviteten är instrumentellt viktig för att nå personliga mål. 
Sammanfattningsvis kan sägas att den yttre motivationen är uppkommen ur 
miljömässiga incitament och konsekvenser vilka även kan benämnas som yttre 
påtryckningar och styrmedel på individen som påverkar dennes beteende. Gagné och 
Deci (2005) menade vidare att en sådan yttre påtryckning i arbetslivet exempelvis kan 
vara lön. 

	
	
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Figur 1. Grafisk bild över Self Determination Theory (SDT) baserad på Ryan och Deci, 
2000a samt Ryan och Deci, 2000b.  
 
Forskning avseende arbetsmotivation utifrån SDT 
Flera studier har gett stöd till SDT som en stark empirisk grund och övergripande teori 
för arbetsmotivation genom att bekräfta flera aspekter av teorin inom organisationer. 
Det har bland annat visats på en enighet om att amotivation enbart innebär negativa 
utfall i form av både låga arbetsprestationer och sämre välmående (Deci & Ryan, 2000). 
I studier har det dessutom framkommit att en amotiverad individ och dennes obefintliga 
arbetstillfredsställelse tenderar att ha en större vilja att lämna sin arbetsgivare än vad 
motiverade individer har, vilket i litteraturen benämns som intentionen att sluta (Brough 
& Frame, 2004). Intentionen att sluta är enligt Brough och Frame en anställds 
estimerade sannolikhet att, på frivillig basis, lämna sin nuvarande arbetsgivare inom en 
snar framtid och sägs vara identifierad som den omedelbara föregångaren till beteendet 
att faktiskt säga upp sig. I flera studier har det framkommit att sambandet mellan 
intentionen att sluta och inre motivation var starkt negativt, vilket innebär att när den 
anställde upplever sig högt inre motiverad är dennes intention att sluta låg, och tvärtom 
(Gagné et al., 2015; Kuuvas, Buch, Gagné, Dysvik & Forest, 2016; Richer, Blanchard 
& Vallerand, 2002; Williams et al., 2014). Precis som i dessa fyra studier där den inre 
motivationen och intentionen att sluta kan förstås vara motpoler till varandra, är inre 
motivation och amotivation också det sett till det kontinuum som SDT utgår från (se 
figur 1). I studien av Gagné et al. (2015) framkom även att amotivation och intentionen 
att sluta är positivt korrelerade med varandra, vilket antyder på en nära relation mellan 
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dessa två begrepp. Intentionen att sluta kan således ses som ett mått på amotivation sett 
till denna forskning, som med andra ord påvisat att en anställds önskan om att vilja 
lämna organisationen är en indikator på att man inte trivs eller känner sig omotiverad. 
 
I kontrast till enigheten gällande amotivation har forskare varit något oense om vilken 
betydelse den yttre motivationen har för organisationen och den anställde. Pink (2009) 
menade på att yttre motivatorer i form av finansiella belöningar hämmar den inre 
motivationen och därmed verkar försämrande på de anställdas arbetsprestation. Pink 
argumenterade vidare att detta delvis beror på att belöningar av detta slag kan resultera i 
att individen enbart presterar för att erhålla belöningen men med konsekvensen att 
uppgifterna då genomförs utan lust, intresse och egen vilja. Anledningen till att 
belöningar i form av pengar på en arbetsplats kan underminera den inre motivationen 
hos de anställda menade Deckop och Cirka (2000) beror på att en sådan yttre motivator 
minskar känslan av det grundläggande behovet av autonomi. Dock har den forskning 
som stött tesen om att yttre belöningar i form av lön verkar hämmande på den inre 
motivationen kritiserats med anledning av att den varit baserad på experimentella 
studier av studenter som arbetar i icke-vinstdrivande organisationer, vilket minimerar 
möjligheten till att generalisera resultaten till andra organisationer med annan karaktär. 
Studier genomförda på individer arbetandes inom vinstdrivande eller offentliga 
organisationer har däremot konstaterat att lön är motiverande och inte släcker den inre 
motivationen (Cerasoli, Nicklin & Ford, 2014). Mer nutida forskning har således 
kommit fram till slutsatser i form av att yttre motivatorer, som exempelvis lön, är mer 
effektivt för arbetsmotivationen än vad som tidigare antagits (Shaw & Gupta, 2015). 
 
Med bakgrund av SDT argumenterade dock Gagné och Deci (2005) för ett arbetsklimat 
som främjar de anställdas inre motivation genom att tillfredsställa behovet av autonomi, 
men även behovet av kompetens och tillhörighet. Forskning har nämligen visat på att 
uppfyllda behov ger positiva effekter på prestation och resultat, arbetstillfredsställelse, 
välmående, organisatoriska beteenden och motivation (Baard, Deci & Ryan, 2004; 
Deci, Koestner & Ryan, 2001; Ryan & Deci, 2000b). Vikten av att uppfylla behovet av 
autonomi för att nå en inre motivation ges stöd av undersökningar som visat på en 
relation mellan hur chefer arbetar med autonomistöd och positiva arbetsresultat. En 
sådan studie är Deci, Connell och Ryan (1989) där de fann att autonomistödjande 
åtgärder från chefens sida så som att tillhandahålla information på ett icke 
kontrollerande sätt, erbjuda olika val- och beslutsmöjligheter samt uppmuntra till egna 
initiativ var sammankopplat med att de anställda bland annat upplevde ökad 
arbetstillfredsställelse och andra positiva arbetsrelaterade attityder.  
 
För en inre motivation krävs dock inte enbart att behovet av autonomi är uppfyllt utan 
forskning har även visat att behovet av kompetens måste tillfredsställas. Ryan och Deci 
(2000b) talade i samband med detta om Cognitive Evaluation Theory (CET), vilken är 
en subteori till SDT som argumenterar för att interpersonella händelser och strukturer 
såsom feedback kan medföra en känsla av kompetens och således förbättra den inre 
motivationen. Feedback anses därav vara en prediktor för att främja den inre 
motivationen, något som Crumpton (2013) gav medhåll till i fråga om att feedback är en 
viktig komponent för chefer att arbeta med för att främja motivationen hos sina 
anställda. Även Cerasoli, Nicklin och Nassrelgrgawi (2016) menade att feedback är ett 
viktigt redskap för att uppfylla behovet av kompetens, som består av en önskan att 
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förbättra sina förmågor, då det är tillfredsställande att få respons och bekräftelse på sina 
prestationer och kunskaper. En stor del av forskningen har sålunda visat på att feedback 
är en viktig komponent för att behovet av kompetens ska tillfredsställas. Det har dock 
poängterats att det är viktigt att feedbacken kommer från en trovärdig person så som 
chefen (Cerasoli et al., 2016). Feedback från chef kan därför ses som ett användbart 
mått på kompetensbehovet som både SDT och forskning menat är viktigt för att en 
anställd ska uppleva sig inre motiverad.   
    
En annan betydande faktor för den inre motivationen är enligt SDT tillhörighet, vilket 
har att göra med individens sociala samspel och nätverk (Gagné & Deci, 2005). 
Härenstam och Bejerot (2010) menade på att sociala relationer är ett mänskligt behov 
likväl som SDT menar att tillhörighet är ett grundläggande psykologiskt behov. Detta 
förklarar Wheelan (2010) har sin utgångspunkt i evolutionen som gjort människan till 
sociala varelser med ett stort behov av att arbeta tillsammans för att överleva. De sociala 
relationerna spelar på så vis en viktig roll för individens tillfredsställelse, såväl i som 
utanför arbetet. Studier har även påvisat ett positivt samband mellan tillhörighet, i form 
av stöttning från kollegor, chefer och privatliv, och arbetsprestation samt motivation 
(Cerasoli et al., 2016; Humphrey, Nahrgang och Morgenson 2007). En viktig del av 
tillhörighetsbegreppet är således att ha socialt stöd från sin omgivning, vilket pekar på 
dessa två begrepps (tillhörighet och socialt stöd) närliggande struktur. Tillhörighet 
likväl som det sociala stödet handlar även om det sociala samspelet och på samma vis 
som tillhörighet har setts ha en positiv påverkan på motivationen och arbetsprestationen 
har även socialt stöd det (McDavid, Cox & Amorose, 2012; Ullrich-French & Smith, 
2009) varför dessa begrepp ytterligare kan relateras till varandra. Givet begreppens 
likheter kan det därmed argumenteras för att dessa fenomen kan användas synonymt 
med varandra i fråga om att undersöka arbetsmotivation med SDT som utgångspunkt.  
 
Socialt stöd 
Socialt stöd på arbetsplatsen innebär en mängd olika resurser såsom uppgiftsrelaterad 
information, hjälp från kollegor, feedback från chefer samt omtanke från andra på 
arbetsplatsen vilket underlättar för individen att utföra sitt arbete (Searle et al., 2001). 
Searl et al. (2001) och Humphrey et al. (2007) beskrev vidare att socialt stöd ökar 
engagemang, arbetstillfredsställelse och prestation varför socialt stöd ses som en viktig 
resurs som kan associeras med positiva individuella och organisatoriska utfall. För att 
individen ska erhålla en positiv effekt av det sociala stödet är det dock viktigt att denne 
också upplever det som ett stöd (Dolbier & Steinhardt, 2000). Det krävs också att stödet 
inte upplevs som för mycket eller påtvingat eftersom det då kan få individen att känna 
sig inkompetent och oförmögen att göra något utan andras hjälp, vilket snarare påverkar 
individen negativt (Bhanthumnavin, 2003; Nezlek & Allen, 2006). Bunke (2011) 
menade vidare att en förutsättning för att det sociala stödet ska kunna ge upphov till 
motivation är att de sociala relationerna framför allt skapar förutsättningar för en ökad 
autonomi och på så vis möjliggör en inre motivation.  
 
En av frontfigurerna som bedrivit forskning och verkat inom området socialt stöd är 
James S. House. Enligt House (1981) bör socialt stöd beskrivas som en distinktion 
mellan fyra olika typer av socialt stöd; emotionellt, instrumentellt, värderande och 
informativt stöd. När människor tänker på socialt stöd menar House att det mestadels är 
det emotionella stödet de har i åtanke. Karaktäriserande för detta stöd är framförallt 
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empati, omtanke, förtroende och ett gediget lyssnande. Det instrumentella stödet 
handlar enligt House istället om huruvida individen får handgriplig hjälp och avlastning 
i sitt arbete. I detta innefattas ett praktiskt underlättande, exempelvis i form av att en 
kollega tar över en arbetsuppgift för att minska arbetsbelastningen hos någon som är 
överhopad. Nästa typ av stöd är det värderande stödet, vilket kan förklaras som vikten 
av att få återkoppling och bekräftelse från chef eller kollegor för sina prestationer. 
Sådan information är relevant för individen i syfte att utvärdera sig själv gällande vart 
en befinner sig i förhållande till andra individer. Den sista typen av stöd är det 
informativa stödet som House menar innebär att individen får råd och direktiv kring sitt 
arbete. Det är dock inte informationen i sig som ger stöd, utan det handlar om vad 
individen gör med informationen varför det på så sätt är en slags hjälp till självhjälp. 
Denna definition och uppdelning av socialt stöd är vanligt förekommande i litteraturen 
men sett till ett arbetslivssammanhang kan det även antas vara viktigt att undersöka 
vikten av vem eller vilka detta stöd kommer från för de anställdas motivation, något 
som även detta varit ett mindre utforskat område.   
 
Socialt stöd i arbetslivet innefattar således olika former av stöd och kan komma från 
individer i chefsposition, kollegor eller från andra närstående individer utanför 
arbetsplatsen, såsom familjemedlemmar och vänner (Fenlason & Beehr, 1994; Searle et 
al., 2001). Socialt stöd från chef kan förklaras som att chefen lyssnar och är behjälplig 
för sina anställda när det uppstår svårigheter i arbetet, medan stöd från kollegor 
innefattar en upplevd möjlighet för den anställde att kunna vända sig till andra 
medarbetare vid arbetsrelaterade problem (Näswall et al., 2010). Näswall et al. (2010) 
menade vidare att stöd från privatlivet innebär att individen har någon utanför 
arbetsplatsen som denne kan prata och ventilera problem i arbetet med. Beroende på 
problem och situationens karaktär har individer setts vända sig till olika personer för att 
ta del av det sociala stödet (Miller & Darlington, 2002; Nezlek & Allen, 2006). Miller 
och Darlington (2002) menade att detta delvis har en förklaring i att vissa personer både 
erbjuder mer stöd och är bättre på att tillfredsställa behovet av socialt stöd vilket 
resulterar i att andra personer hellre vänder sig till dessa än till någon annan.  
 
Forskning avseende socialt stöd och arbetsmotivation utifrån SDT 
Studier har visat att det finns en stor skillnad i det sociala stödets effekt beroende på 
från vilken källa det kommer. Ett flertal studier har visat på att goda sociala relationer 
med chefer och kollegor kan underlätta för individen att hantera svåra och stressande 
utmaningar i arbetet och det sociala stödet fungerar på så sätt som en buffert som 
individen kan använda sig av för att få råd och peppning (Karasek & Theorell, 1990). I 
ytterligare en studie uttrycktes att det sociala stödet, som kommer från just chefer och 
kollegor, är de faktorerna som främst är drivande för motivationen (Stalker et al., 2007). 
Detta har även påvisats i en undersökning på företaget Oracle från 2015 där det 
undersöktes bland drygt 1500 medarbetare vad som påverkar de anställdas motivation i 
de fem europeiska länderna England, Nederländerna, Tyskland, Frankrike och Sverige. 
I denna undersökning framkom det att socialt stöd från både chef och kollegor hade en 
positiv inverkan på de anställdas motivation. I Sverige rapporterade 59 procent att det 
sociala stödet från kollegor var mest betydelsefullt för motivationen, medan 11 procent 
menade att socialt stöd från chef var det som främst hade en positiv inverkan på 
motivationen. I övriga deltagande länder hade chefen en större betydelse, vilket 
exempelvis kunde ses i England där 36 procent ansåg att stödet från sin chef var det 
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viktigaste stödet att få för att uppleva sig motiverad i arbetet (Nouveau, 2015). I en 
studie av Brough och Pears (2004) har det vidare visats att betydelsefulla personer 
påverkar individen mer än personer med mindre makt och inflytande. I arbetsrelaterade 
sammanhang hade med andra ord chefer och andra individer med ledande positioner i 
denna studie överlägset störst påverkan vad gäller individers sociala stöd, vilket i sin tur 
sågs påverka individens arbetstillfredsställelse, medan stöd från kollegor inte sågs bidra 
till några signifikanta effekter avseende detta. Detta mönster har också påvisats i studier 
som undersökt det sociala stödets betydelse i idrottsrelaterade sammanhang. I en studie 
av Vallerand (2004) har det sociala stödet från auktoritära personer såsom tränare och 
ledare visat sig vara en avgörande faktor för att främja individens inre motivation. Detta 
förklarades genom att det sociala stödet från just dessa källor har setts stärka 
individernas känsla av autonomi vilket i sin tur bidragit till en högre inre motivation.  
 
Annan forskning har dock visat på att socialt stöd från familj och vänner är det stöd som 
är av störst betydelse (Miller & Darlington, 2002). Det sociala stödet från den privata 
sfären kan ge en ökad möjlighet till individer att ventilera positiva likväl som negativa 
arbetsrelaterade erfarenheter vilket i sin tur kan främja individens drivkraft, framtidstro 
och motivation (Näswall, Hellgren & Sverke, 2003). Senare studier har däremot kommit 
fram till att socialt stöd från privatlivet inte har en betydelse för den anställdas 
engagemang och arbetsmotivation, utan att det istället är det arbetsrelaterade sociala 
stödet i form av stöd från chef och kollegor som är den största källan till motivationen 
(Hakanen, Schaufeli & Ahola, 2008). Med bakgrund av ovanstående oenighet i tidigare 
forskning kan det förstås att det finns ett behov av att vidare undersöka de olika källorna 
och dess respektive betydelse för individers arbetsmotivation. Detta då det kan vara 
värdefullt för organisationer att skapa en medvetenhet om vilket stöd som är av störst 
betydelse för de anställdas motivation och på så vis kunna arbeta med stödet mer 
målinriktat samt därigenom erhålla de positiva effekter som socialt stöd visats leda till.  
 
Ytterligare ett argument till varför det är viktigt att vidare undersöka det sociala stödet i 
förhållande till motivation har sin grund i forskning som visat på att socialt stöd har en 
inverkan på de anställdas intention att sluta (Brough & Frame, 2004) och därigenom på 
motivationstypen amotivation. Maertz och Campion (1998) har identifierat variabler 
som de menade är bidragande till intentionen att sluta för att möjliggöra för arbetsgivare 
att reducera det faktiska antalet uppsägningar och för att skapa mer motiverade 
medarbetare. De menade att sådana variabler kan vara både organisatoriska i fråga om 
arbetstillfredsställelse på så vis att en låg arbetstillfredsställelse är en indikator för en 
ökad intention att sluta, eller individuella i fråga om demografiska variabler såsom kön 
där de funnit att kvinnliga anställda generellt sett har en högre intention att sluta än 
män. Studier har visat att de olika källorna till socialt stöd också påverkar intentionen att 
sluta olika. Brough och Frame (2004) fann liksom Eisenberger, Stinglahamber, 
Vandenberghe, Sucharski och Rhoades (2002) att socialt stöd från chefen var en stark 
prediktor både för arbetstillfredsställelse och intentionen att sluta, på så vis att högt 
socialt stöd från chefen resulterade i höga nivåer av arbetstillfredsställelse och låga 
nivåer av intentionen att sluta, och tvärtom. Detta samband, om än inte lika starkt, sågs 
även gällande socialt stöd från kollegorna medan det inte fanns ett sådant samband för 
socialt stöd från privatlivet.  
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Forskning har även visat på att kön, ålder och anställningstid har en betydelse för både 
socialt stöd och motivation. Vad gäller könsskillnader i socialt stöd har det framkommit 
att kvinnor reagerar starkare på lågt socialt stöd än vad män gör, vilket medför att 
kvinnor drabbas kraftigare av de negativa följder som kommer av det låga sociala stödet 
(Kendler, Myers & Prescott, 2005). I en studie av Knoll och Schwarzer (2002) 
rapporterades att yngre kvinnor hade ett högre socialt stöd än äldre kvinnor medan det 
för män inte uppvisades någon skillnad i socialt stöd oavsett ålder. För motivationen har 
det påvisats att arbetsmotivationen å ena sidan sjunker med stigande ålder (Kanfer & 
Ackerman, 2004) medan annan forskning visat på att arbetsmotivationen ökar med 
stigande ålder (Eskildsen, Kristensen & Westlund, 2004). För variabeln kön har det 
framkommit att kvinnor generellt sett har en större arbetsmotivation än män (Wharton, 
Rotolo & Bird, 2000; Sousa-Poza & Sousa-Poza, 2000). I en studie av Boon Lee (2002) 
har det också visats att socialt stöd har en betydelse för individers anställningstid i 
företaget. De som upplevde högt socialt stöd på sin arbetsplats tenderade att stanna 
längre inom organisationen än individer som upplevde lägre socialt stöd.  
 
Föreliggande studie och dess syfte 
Enligt ovan redogörelse har forskning visat på att ett arbetsrelaterat socialt stöd kan 
påverka arbetsmotivationen på så vis att en avsaknad av stöd ger en minskad motivation 
och tvärtom (Bunke, 2011; Näswall et al., 2003; Stalker et al., 2007). Därmed kan det 
sociala stödet, i linje med SDT, argumenteras för att vara en viktig faktor för att främja 
motivationen hos individer i arbetslivet, detta trots att socialt stöd och tillhörighet inte 
getts lika stort utrymme i forskningen som autonomi och kompetens. Med bakgrund av 
detta bidrar denna uppsats med att belysa och lyfta fram det sociala stödets betydelse för 
arbetsmotivationen. Dessutom har forskningen varit oense om vilken inverkan och 
effekt de olika källorna till socialt stöd (chef, kollega och privatliv) har på 
arbetsmotivationen vilket gör det än mer viktigt att fortsätta utreda det sociala stödets 
faktiska betydelse beroende på vem det kommer ifrån. Det tycks också finnas begränsat 
med forskning gällande just sambandet mellan de olika källorna till socialt stöd och 
motivation utifrån SDT:s uppdelning av motivationstyper och vad som motiverar en 
individ. I föreliggande studie kommer därav den relativa betydelsen av de olika källorna 
till socialt stöd i förhållande till motivation undersökas genom att utgå från SDT:s 
motivationsbegrepp amotivation, yttre motivation och inre motivation. För att 
undersöka amotivation kommer intentionen att sluta att användas som mått, den yttre 
motivationen kommer att mätas genom en sammanslagning av SDT:s fyra olika 
dimensioner av yttre motivation och den inre motivationen kommer att mätas utifrån 
hur denna motivationstyp definieras enligt SDT. Därutöver undersöks betydelsen av de 
tre olika psykologiska behoven på de tre olika motivationstyperna separat, där autonomi 
mäts genom graden av upplevt självbestämmande, kompetens genom graden av upplevd 
feedback och tillhörighet genom de tre olika källorna till socialt stöd. Det har också 
redogjorts för olika demografiska faktorer som kan tänkas ha ett samband med 
motivationen i form av kön, ålder och anställningstid varför även dessa kommer att 
undersökas för att inte överestimera effekten av det sociala stödets betydelse på 
motivationen.  
 
Syftet med denna studie är därmed att undersöka den relativa betydelsen av socialt stöd 
från chef, kollega respektive privatliv på arbetsmotivation uppdelat i amotivation, yttre 
motivation och inre motivation. I studien kontrolleras även för variablerna kön, ålder, 
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anställningstid, autonomi och kompetens på sambandet mellan socialt stöd och 
arbetsmotivation.  
 
Frågeställningen är således; vilken betydelse har de olika källorna till socialt stöd för de 
olika motivationstyperna?  
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Vid val av undersökningsdeltagare gjordes ett bekvämlighetsurval av vänner och 
bekanta via författarnas egna facebooksidor, via olika tillgängliga facebook-forum för 
studenter på Stockholms Universitet och via mail från psykologiska institutionen på 
Stockholms Universitet till studenter på psykologiska institutionen. Totalt insamlades 
214 svar varav 9 räknades som bortfall då de svarande inte hade ett jobb och därav ej 
kunde fullfölja besvarandet av enkäten. Av de 205 deltagarna vilka hade jobb och 
således kunde besvara enkäten var 58 personer män (28,3 %) och 147 personer kvinnor 
(71,7 %). Deltagarna var mellan 19 och 55 år med en medelålder på 29,25 år (s = 9,06). 
Medelåldern för män var 30,83 (s = 8,86) och medelåldern för kvinnor var 28,63 (s = 
9,10). Anställningstiden hos nuvarande arbetsgivare för deltagarna var i genomsnitt 3,77 
år (s = 4,97). För kvinnorna var denna tid 3,45 år (s = 4,77) och för männen var den 
4,59 år (s = 5,42).  
      
Deltagarna informerades i enkätens inledning om syftet med studien samt om etiska 
forskningsregler i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 
humanistisk samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) i form av 
frivillighet i sitt deltagande, att de när som helst kan välja att avbryta deltagandet, att 
deras svar kommer att behandlas konfidentiellt och att deras resultat enbart kommer att 
användas i forskningssyfte. För de deltagare vilka var psykologistudenter på 
Stockholms Universitet utdelades 30 minuters EE (“experimentella erfarenheter”)-tid.  
 
Enkäten 
Med Google-formulär som verktyg skapades en elektronisk enkät. Enkäten bestod av 35 
frågor där den första frågan i enkäten var en kontrollfråga för att urskilja deltagarna av 
intresse för denna studie (“Arbetar du idag?”). Efterföljande tre frågor berörde de 
demografiska variablerna kön, ålder och anställningstid (antal år) för att undersöka 
dess eventuella effekt på sambandet mellan socialt stöd och arbetsmotivation. Därefter 
ställdes frågor avseende kompetens, autonomi, tillhörighet och motivation, vilka mättes 
med en självskattningsskala från 1-5 där 1 = “instämmer inte alls” och 5 = “instämmer 
helt”. Samtliga frågor i enkäten, förutom den första kontrollfrågan, var ställda i en 
slumpmässig ordning.  
 
Behovet av kompetens operationaliserades som feedback och mättes med fyra frågor 
(t.ex. “Av min chef får jag i regel veta hur tillfredsställande mina arbetsinsatser är”) 
vilka hämtades från Hackman och Oldham (1975). Reliabiliteten för frågorna avseende 
feedback uppmättes med Cronbachs alfa till 0,95. Det ställdes även fyra frågor som 
berörde behovet av autonomi i form av självbestämmande (t.ex. “Jag har tillräckligt stor 
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inflytande i mitt arbete”) vilka var framarbetade av Sverke och Sjöberg (1994). 
Reliabiliteten för dessa fyra frågor uppmättes till 0,88.  
 
Tillhörighet operationaliserades som deltagarnas subjektiva upplevelse av socialt stöd 
och för att mäta de tre olika källorna till socialt stöd användes 10 frågor, vilka tidigare 
har visats ha adekvat reliabilitet, utvecklade av Näswall, Baraldi, Richter, Hellgren och 
Sverke (2006). Det sociala stödet från chefen (t.ex. “Jag får alltid hjälp av min chef när 
det uppstår svårigheter i mitt arbete”) mättes med tre påståenden och reliabiliteten för 
samtliga frågor avseende socialt stöd från chefen beräknat med Cronbachs alfa 
uppmättes till 0,94. Stödet från kollegorna (t.ex. “Jag brukar få hjälp av mina kollegor 
när något behöver göras snabbt”) fångades med tre påståenden och reliabiliteten för 
dessa uppmättes till 0,84. Stödet från den privata sfären (t.ex. “Jag kan få stöd av min 
närmaste när det gäller problem i arbetet”) mättes med fyra påståenden och reliabiliteten 
för dessa fyra frågor beräknades till 0,83.  
 
Gällande deltagarnas arbetsmotivation ställdes 13 frågor med påvisat god reliabilitet. 
Amotivation operationaliserades som intentionen att sluta och mättes på tre påståenden 
(t.ex. “Jag känner för att säga upp mig från min nuvarande anställning”) utvecklade av 
Sjöberg och Sverke (2000) där reliabiliteten uppmättes med Cronbachs alfa till 0,83. 
Fem av frågorna ämnade mäta deltagarnas yttre motivation (t.ex. “Jag har det jobb jag 
har för att det ger mig en inkomst”) och resterande fem deras inre motivation (t.ex. “Jag 
har det jobb jag har för att mitt arbete är intressant”). Frågorna gällande den inre och 
yttre motivationen var hämtade från Gagné et al. (2010), Guay, Vallerand och 
Blanchard (2000), Tremblay, Blanchard, Taylor, Pelletier och Villeneuve (2009) samt 
Kasser och Ryan (1996). Reliabiliteten för den yttre motivationen uppmätt med 
Cronbachs alfa blev 0,74 och den inre motivationen uppmättes till 0,94. 
 
Procedur  
Vid besvarandet av enkäten öppnade undersökningsdeltagarna upp den elektroniska 
enkäten via en delad länk på Facebook eller via mail från psykologiska institutionen på 
Stockholms Universitet. Genom länken fick de först ta del av den inledande text som 
informerade om forskningsetiska principer samt att om de valde att besvara enkäten 
innebar det att de gav sitt medgivande till att medverka i studien. Därefter besvarades 
frågorna enligt anvisningar och skickades därpå automatiskt in till vår datasamling. 
Enkäten tog i genomsnitt 5-10 minuter att besvara.  
 
Databearbetning 
För att studera effekten av socialt stöd (chef, kollegor och privatliv) på en anställds 
arbetsmotivation utfördes tre hierarkiska multipla regressionsanalyser, en för vardera 
motivationstyp (amotivation, yttre motivation och inre motivation). I första steget togs 
hänsyn till bakgrundsvariablerna kön, ålder, anställningstid, autonomi och kompetens 
för att kontrollera för dess möjliga effekt på arbetsmotivation. I de tre sista stegen 
inkluderas de tre olika källorna till socialt stöd i ordningen chef, kollega och slutligen 
privatliv. Med detta förfarande kunde den relativa effekten av socialt stöd på 
arbetsmotivation åskådliggöras, då effekten av bakgrundsvariablerna i första steget 
redan tagits hänsyn till, men även då effekten av de olika typerna av socialt stöd tas 
hänsyn till.  
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Resultat 
	
I tabell 1 redovisas medelvärden, standardavvikelser, reliabilitet samt bivariata 
korrelationer för samtliga i studien ingående variabler. De sociala stöden från chef och 
kollega visade på signifikanta korrelationer med amotivation (r = -.39, p<.01; r = -.34, 
p<.01) och med inre motivation (r = .31, p<.01; r = .26, p<.01), men inte med den yttre 
motivationen. Det sociala stödet från privatliv korrelerade inte signifikant med någon av 
de tre motivationstyperna.  
	
Tabell 1. Korrelationer, medelvärden, standardavvikelser och reliabilitetsestimat 
(Cronbachs alpha) för alla i studien ingående variabler. 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M Sd α 

1 Köna 1           - - - 

2 Ålder -0,11 1          29,25 9,06 - 

3 Anställnings-
tid 0,10 0,62** 1         3,77 4,97 - 

4 Autonomi 0,02 0,25** 0,21** 1        3,40 1,02 0,88 

5 Kompetens 0,08 0,08 0,08 0,50** 1       3,24 1,19 0,95 

6 Stöd chef 0,15* -0,03 -0,01 0,47** 0,72** 1      3,45 1,30 0,94 

7 Stöd kollega -0,04 -0,04 0,00 0,16* 0,24** 0,46** 1     3,82 0,96 0,84 

8 Stöd privat 0,12 -0,21** -0,15* 0,10 0,16* 0,20** 0,35** 1    4,17 0,86 0,83 

9 Amotivation -0,05 -0,02 -0,07 -0,45** -0,39** -0,39** -0,34** -0,11 1   2,47 1,23 0,83 

10 Yttre 
motivation 0,00 -0,32** -0,09 -0,29** -0,13 -0,12 -0,11 0,00 0,32** 1  3,21 0,91 0,74 

11 Inre 
motivation -0,01 0,28** 0,15** 0,63** 0,35** 0,31** 0,26** 0,03 -0,59** -0,45** 1 3,15 3,21 0,94 

N=205. *p<0,05; **p<0,01 
aMan=0, Kvinna=1 

            
            

	
Nedan redovisas tre hierarkiska multipla regressionsanalyser, en för vardera 
motivationstyp (amotivation, yttre motivation och inre motivation). Inga variabler i 
regressionerna påvisade någon risk för multikollinearitet sett till att samtliga variabler 
var innanför toleransvärdena och VIF-värdena (Variance Inflation Factor). Trots att alla 
variabler låg inom tolerans- och VIF-värdena påvisar den bivariata icke-signifikanta 
korrelationen mellan anställningstid och yttre motivation en annan sambandsriktning än 
vad regressionen gör vilket visar på en möjlig suppressoreffekt som gör att resultatet 
avseende anställningstid i regressionen inte kan antas vara tillförlitligt och därför inte 
kommer att tolkas vidare.  
	
Avseende amotivation, vars regressionsanalys redovisas i tabell 2, predicerades den i 
steg 1 av autonomi (β = -.36, p<.001) och kompetens (β = -.22, p<.01). Totalt förklarade 
prediktorerna i det första steget 23 procent av variationen i amotivation. I steg 2 
predicerades amotivation enbart av autonomi (β = -.34, p<.001) och total andel 
förklarad variation var fortfarande 23 procent. I steg 3 predicerades amotivation av 
autonomi (β = -.35, p<.001), kompetens (β = -.18, p<.05) och socialt stöd från kollega 
(β = -.26, p<.001). Totalt förklarade prediktorerna i tredje steget 28 procent av 
variationen i amotivation. I det fjärde steget var autonomi (β = -.35, p<.001), kompetens 
(β = -.19, p<.05) och stöd från kollega (β = -.28, p<.001) återigen prediktorer till 
amotivation och total andel förklarad variation, när samtliga faktorer inkluderats, var 
även i detta steg 28 procent.  
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Tabell 2. Hierarkisk multipel regression med bakgrundsvariabler i steg 1, samt de tre 
källorna till socialt stöd i steg 2, 3 och 4. Beroende variabel var amotivation. Resultatet 
anges i betavikter. 
   Amotivation  
 Variabel Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 
Steg 1 Kön -0,02 -0,01 -0,04 -0,05 
 Ålder  0,11  0,10  0,09  0,10 
 Anställningstid -0,04 -0,05 -0,04 -0,03 
 Autonomi -0,36*** -0,34*** -0,35*** -0,35*** 
 Kompetens -0,22** -0,14 -0,18* -0,19* 
      
Steg 2 Stöd från chef  -0,13  0,03  0,04 
      
Steg 3 Stöd från kollega   -0,26*** -0,28*** 
      
Steg 4 Stöd från privat     0,07 
      
R2 (adjusted)  0,23***  0,23  0,28***  0,28 
N=205. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001    
	
Avseende yttre motivation, vars regressionsanalys redovisas i tabell 3, predicerades den 
i steg 1 av ålder (β = -.38, p<.001) och autonomi (β = -.23, p<.01). Totalt förklarade 
prediktorerna i det första steget 15 procent av variationen i yttre motivation. I steg 2 
predicerades yttre motivation fortsatt av ålder (β = -.39, p<.001) och autonomi (β = -.23, 
p<.01) och total andel förklarad variation var fortfarande 15 procent. I steg 3 
predicerades yttre motivation återigen av ålder (β = -.39, p<.001) och autonomi (β = -
.23, p<.01). Totalt förklarade prediktorerna i tredje steget fortsatt 15 procent av 
variationen i yttre motivation. Även i det fjärde steget var ålder (β = -.39, p<.001) och 
autonomi (β = -.23, p<.01) prediktorer till den yttre motivationen och total andel 
förklarad variation, med samtliga faktorer inkluderade, var även i detta steg 15 procent 
(dock bör noteras att anställningstid är inkluderad i regressionen).  
	
Tabell 3. Hierarkisk multipel regression med bakgrundsvariabler i steg 1, samt de tre 
källorna till socialt stöd i steg 2, 3 och 4. Beroende variabel var yttre motivation. 
Resultatet anges i betavikter. 
   Yttre motivation  
 Variabel Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 
Steg 1 Kön -0,01 -0,02 -0,03 -0,03 
 Ålder -0,38*** -0,39*** -0,39*** -0,39*** 
 Anställningstid  0,20*  0,20*  0,20*  0,20* 
 Autonomi -0,23** -0,23** -0,23** -0,23** 
 Kompetens  0,00  0,03  0,02  0,01 
      
Steg 2 Stöd från chef  -0,05  0,01  0,01 
      
Steg 3 Stöd från kollega   -0,10 -0,10 
      
Steg 4 Stöd från privat     0,01 
      
R2 (adjusted)   0,15***  0,15  0,15  0,15 
N=205. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001    
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Avseende inre motivation, vars regressionsanalys redovisas i tabell 4, predicerades den i 
steg 1 av ålder (β = .18, p<.05) och autonomi (β = .58, p<.001). Totalt förklarade 
prediktorerna i det första steget 41 procent av variationen i inre motivation. I steg 2 
predicerades inre motivation fortsatt av ålder (β = .19, p<.05) och autonomi (β = .58, 
p<.001) och total andel förklarad variation var fortfarande 41 procent. I steg 3 
predicerades inre motivation av ålder (β = .19, p<.05), autonomi (β = .59, p<.001) och 
socialt stöd från kollega (β = .21, p<.001). Totalt förklarade prediktorerna i tredje steget 
44 procent av variationen i inre motivation. I det fjärde steget var återigen ålder (β = 
.19, p<.05), autonomi (β = .59, p<.001) och stöd från kollega (β = .24, p<.001) 
prediktorer till den inre motivationen och total andel förklarad variation, med samtliga 
faktorer inkluderade, var även i detta steg 44 procent.  
	
Tabell 4. Hierarkisk multipel regression med bakgrundsvariabler i steg 1, samt de tre 
källorna till socialt stöd i steg 2, 3 och 4. Beroende variabel var inre motivation. 
Resultatet anges i betavikter. 
   Inre motivation  
 Variabel Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 
Steg 1 Kön -0,01 -0,01  0,01  0,02 
 Ålder  0,18**  0,19**  0,19**  0,19** 
 Anställningstid -0,09 -0,09 -0,10 -0,11 
 Autonomi  0,58***  0,58***  0,59***  0,59*** 
 Kompetens  0,05  0,05  0,08  0,09 
      
Steg 2 Stöd från chef   0,02 -0,11 -0,12 
      
Steg 3 Stöd från kollega    0,21***  0,24*** 
      
Steg 4 Stöd från privat    -0,09 
      
R2 (adjusted)   0,41***  0,41  0,44***  0,44 
N=205. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001    

 
 

Diskussion 
	
Studiens syfte var att undersöka den relativa betydelsen av socialt stöd från chef, 
kollega respektive privatliv på arbetsmotivation uppdelat i amotivation, yttre motivation 
och inre motivation. I studien kontrollerades även för effekten av variablerna kön, ålder, 
anställningstid, autonomi och kompetens på sambandet mellan socialt stöd och 
arbetsmotivation. Resultatet visade på att socialt stöd från kollega var den enda av de tre 
olika källorna till socialt stöd som signifikant predicerade amotivation och inre 
motivation. Avseende den yttre motivationen kunde inga signifikanta prediktioner 
påvisas för de olika stöden. Sett till samtliga variabler var dock autonomi den största 
prediktorn för både amotivation och inre motivation, medan ålder främst predicerade 
den yttre motivationen.  
	
Teoretisk diskussion 
I resultatet av regressionsanalysen för amotivation framkom det att socialt stöd från chef 
och privatliv inte predicerar amotivationen i form av intentionen att sluta. Utifrån 
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regressionen kunde det däremot urskiljas att socialt stöd från kollega var en relativt stor, 
negativ, prediktor för amotivationen. Detta tyder på att ju mer stöd den anställde får från 
en kollega desto lägre intention att sluta och således lägre amotivation upplever denne. 
Detta kan till viss del argumenteras för att gå i linje med forskning från Brough och 
Frame (2004) samt Eisenberger et al. (2002) som funnit att socialt stöd från kollegor 
antas predicera intentionen att sluta medan socialt stöd från privatlivet inte antas göra 
det. Dock skiljer sig föreliggande studies resultat från denna forskning avseende socialt 
stöd från chef i form av att detta stöd inte är en signifikant prediktor för intentionen att 
sluta medan den tidigare forskningen lyft fram detta stöd som den största prediktorn. 
Resultatet gällande betydelsen av det sociala stödet från kollegor går både linje med 
tidigare forskning som visat på detta som en viktig prediktor och även med SDT med 
anledning av att ett högt socialt stöd visar på att behovet av tillhörighet är uppfyllt och 
att den anställde på så vis upplever sig mindre amotiverad. Resultatet visar vidare på att 
behovet av autonomi och kompetens är viktiga, negativa, prediktorer för amotivation, 
där autonomi är den främsta prediktorn, vilket ytterligare visar på ett resultat i samklang 
med SDT. Detta i form av att ju mer av dessa två behov som är tillfredsställda desto 
lägre intention att sluta har individen. Detta resultat tyder med andra ord på att de tre 
grundläggande psykologiska behoven som SDT betonar faktiskt är av betydelse för den 
anställdes motivation och mer specifikt dess amotivation.  
	
I resultatet av regressionsanalysen för yttre motivation uppenbaras att ingen utav de 
sociala stöden predicerar den yttre motivationen. Socialt stöd i form av tillhörighet antas 
därmed inte bidra till att förklara variationen i denna motivationstyp vilket stämmer 
överens med SDT som menar på att en tillfredsställelse av de psykologiska behoven 
enbart ska relatera till och främja den inre motivationen. Detta stärks ytterligare av att 
resultatet visar på att de som upplever en brist på autonomi rapporterar en högre grad av 
yttre motivation och vice versa, vilket tyder på att det är en avsaknad av autonomi som 
predicerar den yttre motivationen. De tre olika psykologiska behoven kan därmed tolkas 
till att inte vara uppfyllda och i enlighet med Baard et al. (2004) samt Gagné och Deci 
(2005) innebär detta att arbetsmotivationen i form av inre motivation är låg och på så 
vis kan den yttre motivationen anses vara hög. Utifrån resultatet kan det vidare urskiljas 
att ålder är den största prediktorn för den yttre motivationen och att äldre individer 
rapporterar en lägre grad av yttre motivation i jämförelse med yngre individer. 
Forskning har tidigare visat på att den yttre motivationen å ena sidan sägs öka med 
stigande ålder (Kanfer & Ackerman, 2004), medan annan forskning å andra sidan har 
visat på det motsatta (Eskildsen et al., 2004). Utifrån SDT kan det tolkas som att den 
yttre motivationen ökar när den inre motivationen minskar och tvärtom varpå 
föreliggande studies resultat således styrker den forskning av Eskildsen et al. (2004) 
som pekar på att den yttre motivationen minskar med stigande ålder. En förklaring till 
detta kan vara att anställda beroende på sin ålder prioriterar olika vad gäller vad som är 
viktigt för dem för att trivas på arbetet. Yngre anställda kan ha större förväntningar och 
krav på organisationen när det gäller höga löner, förmåner och befordringsmöjligheter 
till skillnad från den äldre generationen som istället prioriterar ett tryggt och 
meningsfullt arbete. Detta resonemang stärks via studier som visat på att yngre anställda 
de facto har högre förväntningar på exempelvis löneökningar vilket syns i en studie av 
Erickson (2009) där unga anställda rapporterat en förväntan på löneökning och 
befordran redan efter sex månaders anställning. Denna möjliga förklaring är också 
något som har visats i senare forskning av Inceoglu, Segers och Bartram (2012) och 
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Kooji, De Lange, Jansen, Kanfer och Dikkers (2011) som påvisat att yngre anställda 
främst motiveras av just yttre motivationsfaktorer så som lön medan äldre anställda 
istället motiveras av inre faktorer i fråga om eget intresse och personlig utveckling.  
	
Regressionsanalysen för den inre motivationen visar likt den för amotivation att 
autonomi är den främsta prediktorn. För denna motivationstyp innebär detta att ju mer 
autonomi en anställd upplever desto mer inre motivation rapporterar denne, vilket 
stämmer överens med både SDT och tidigare forskning som betonat autonomi som det 
viktigaste av de tre psykologiska behoven för att uppnå en inre motivation (Deci et al., 
1989; Gagné & Deci, 2005). Ytterligare i linje med SDT och tidigare forskning är det 
sociala stödets betydelse för arbetsmotivationen (Bunke, 2011; Näswall et al., 2003; 
Stalker et al., 2007) där föreliggande studies resultat visar på att socialt stöd är en viktig 
prediktor för just den inre motivationen i form av att ju mer stöd från kollegorna en 
upplever desto mer inre motiverad är en. I likhet med resultatet från amotivation 
gällande socialt stöd från chef och privatliv predicerar inte dessa stöd den inre 
motivationen. Det faktum att varken stöd från chef eller privatliv predicerar den inre 
motivationen kontrasterar däremot forskning som finns inom området som visat på att 
dessa typer av stöd faktiskt har en viss betydelse för motivationen (Brough & Pears, 
2004; Miller & Darlington, 2002). Utifrån resultatet är kompetensbehovet inte heller en 
prediktor för den inre motivationen, vilket går emot dels SDT som betonar vikten av ett 
uppfyllt kompetensbehov, men även CET som helt fokuserar på denna faktor i form av 
feedback (Crumpton, 2013; Ryan & Deci, 2000b). En faktor som däremot, likt 
autonomi och stöd från kollega, predicerar den inre motivationen är ålder, där den inre 
motivationen sågs öka i takt med åldern vilket även sågs gälla för den yttre 
motivationen, om än motsatsvis.  
 
Av resultaten från samtliga tre regressionsanalyser framgår tydligt att en stor del av 
variationen i de olika motivationstyperna förklaras av autonomi. Denna betydelse av 
autonomi för arbetsmotivationen poängteras som nämnt i SDT som menar på att en 
uppfyllelse av detta behov är det enskilt viktigaste för att en anställd ska uppleva sig 
inre motiverad, om än under förutsättning att de övriga två behoven av kompetens och 
tillhörighet också är uppfyllda. Tonvikten på autonomi syns även i forskningen som i 
stor utsträckning fokuserat på att undersöka just autonomins betydelse för 
arbetsmotivationen och även visat på resultat som belyst hur viktig denna faktor är för 
att en individ ska bli inre motiverad (Deci et al., 1989; Gagné & Deci, 2005). 
Föreliggande studies resultat konfirmerar således både teori och forskning inom 
området vad gäller en av de påvisat viktigaste motivationsfaktorerna. Däremot 
framkommer i denna studie att det finns fler viktiga faktorer att ta hänsyn till utöver 
autonomi i fråga om en anställds arbetsmotivation och då framför allt den sociala 
aspekten. I SDT tas det sociala sammanhanget upp i behovet av tillhörighet som ett utav 
de tre viktiga behoven att uppfylla för att skapa en inre motivation, men trots 
betoningen på tillhörighet i en av de mest framstående arbetslivsteorierna har det inte 
fått samma utrymme i arbetslivsforskningen. Den forskning som finns hävdar dock att 
den sociala komponenten är viktig för motivationen (Cerasoli et al., 2016; Searl et al., 
2001), något som även framgår i denna studie där det sociala stödet från kollegor sågs 
ha betydelse. Trots att autonomi, som sedan tidigare visats ha en stor betydelse, har 
tagits med i undersökningen tillför följaktligen det sociala stödet en betydande del av 
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förklaringen till variationen i arbetsmotivationen. Det är därmed viktigt att poängtera att 
socialt stöd är viktigt för en anställds motivation.  
	

Socialt stöds betydelse för arbetsmotivation.  
Socialt stöd är sålunda en viktig motivationsfaktor men sett till resultaten avseende de 
tre olika källorna till socialt stöd framkom att stödet från kollegorna är det enda stöd 
som signifikant predicerar både amotivation och inre motivation medan varken stödet 
från chefen eller från privatlivet visar på detta. Detta styrker den forskning som visat på 
att stöd från kollegor är viktigt för de anställdas motivation (Brough & Frame, 2004; 
Eisenberger et al., 2002; Stalker et al., 2007). En möjlig förklaring till varför just stödet 
från kollegor är en betydande faktor för de anställdas motivation är något som benämns 
Y-generationen vilket är en beteckning av den generation som innefattar ett ungefärligt 
åldersspann på individer födda mellan 1980 och 1999 (Kapoor & Salomon, 2011; 
Twenge, Campbell, Hoffman & Lance, 2010). Enligt Kapoor och Salomon skiljer sig 
denna generations sätt att se på världen och sitt arbete markant i jämförelse med tidigare 
generationer. Föreliggande studies urval har en medelålder inom spannet för Generation 
Y varför denna generationsfråga kan tänkas ha påverkat utfallet av undersökningen. 
Denna generations skolgång som i mångt och mycket präglats av grupparbeten i olika 
former menas ha påverkat dem till att betona den sociala aspekten även i arbetslivet 
(Kapoor & Salomon, 2011; Ng, Schweitzer & Lyons, 2010). Dessa individer kan 
därmed antas uppskatta att ha goda relationer med skolkompisar samt en vana att 
samarbeta vilket påverkar dem i fråga om att värdera framför allt relationer med 
kollegor högt för att trivas i arbetet. Med anledning av detta kan det sociala stödet från 
kollegor förstås vara det stöd som har störst betydelse för arbetsmotivationen.  
	
Det samarbete och den gemenskap som uppstår via arbete i grupp kan visa sig i kollegor 
som tyr sig till varandra, ger varandra beröm, återkoppling samt tips och råd om hur en 
kan testa olika arbetssätt och lösa uppgifter. Enligt forskaren Tomas Jungert (2012, 
refererad i Eldh, 2012) har dessa typer av sociala och kollegiala faktorer visat sig ha 
större långsiktig betydelse för arbetsmotivationen hos en anställd än vad återkoppling 
från chefen har. Denna känsla av samhörighet bland kollegorna på arbetsplatsen menar 
även Earle (2003) är starkt bidragande till arbetsmotivationen då människan har en 
tendens att söka gemenskap och erkännande av andra inom organisationen, samt även 
värdesätter att bli uppskattad och att lära av sina medarbetare. Detta är även något som 
Wheelan (2010) betonar genom sin förklaring om hur evolutionen har gjort människan 
till sociala varelser och att samarbete historiskt har påverkat människans möjlighet att 
överleva, utvecklas och uppnå framgång tillsammans med andra. Samarbete och närhet 
av detta slag kan därmed argumenteras för att tillfredsställa behovet av tillhörighet, som 
Deci och Ryan (2000) betonar i SDT som ett grundläggande psykologisk behov hos alla 
människor, vilket blir viktigt för den enskilda individen men även för gruppen och 
arbetssammanhanget i stort i fråga om utveckling, motivation och prestation. Ovan 
resonemang är därmed att anse som ytterligare möjliga förklaringar till varför det 
sociala stödet från kollegor framkom som det enskilt viktigaste stödet för att en anställd 
ska uppleva sig inre motiverad, men även amotiverad i form av en lägre eller obefintlig 
intention att sluta.  
 
Ytterligare en förklaring till varför stöd från kollega är den källa som predicerade 
amotivation och inre motivation kan ha att göra med förändringar på makronivå i form 
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av arbetslivets skildrande förutsättningar över tid. I och med globaliseringen och de 
ökade möjligheterna till kommunikation över och inom gränser som denna medfört 
menar Giancola (2007) att arbetsförhållandena också har förändrats, vilket i sin tur kan 
ha påverkat vilken källa av de tre sociala stöden som har störst betydelse. Giancola 
menar vidare att globaliseringen har lett till att organisationer har förflyttat sig från att 
vara hierarkiska, funktionella och konservativa till att istället bli mer flexibla och 
tillmötesgående mot kund och anställd i form av att förhålla sig till allt mer platta 
organisationsstrukturer. En platt struktur karaktäriseras av färre hierarkiska nivåer, ett 
mindre antal underchefer och en större möjlighet till sociala relationer och 
kommunikation bland anställda (Giancola, 2007). Chefen kan vid en sådan 
organisationsstruktur tänkas få en ökad distansering från sina anställda vilket kan göra 
det svårare för hen att direkt utvärdera och bekräfta sina anställda eftersom denne har en 
större arbetsgrupp att ansvara över och på så sätt hinna med och nå ut till. Detta kan då 
krocka med den yngre generationen, generation Y, som kommer från en uppväxt 
präglad av breda kommunikationsmöjligheter med mycket grupparbeten och social 
kontakt (Ng et al., 2010). De kan till följd av detta ha högre förväntningar på direkt 
återkoppling och social bekräftelse (Kapoor & Salomon, 2011), vilket en frånvarande 
chef eller färre antal chefer kan ha svårigheter att tillgodose. Det blir därav enklare att 
upprätta sociala relationer med kollegorna eftersom de befinner sig runt den anställde 
mer eller mindre dagligen och därmed kan assistera individen oavsett vad det gäller. 
Sådana kollegiala relationer kan därför ses ersätta bristen av kontinuerlig 
kommunikation från chef och således blir socialt stöd från kollegor än mer betydande 
för individens motivation. Det kan med andra ord argumenteras för att chefens bristande 
närvaro och stöd antas öka betydelsen av socialt stöd från kollegor, vilket därigenom 
kan ses vara en förklaring till föreliggande studies resultat.  
	
En annan potentiell förklaring till varför det sociala stödet från kollegorna är 
betydelsefullt för motivationen medan stödet från chefen inte är det är kontextens och 
kulturens betydelse. Det tycks finnas få studier som behandlat sambandet mellan socialt 
stöd och arbetsmotivation i Sverige. Majoriteten av studierna har istället utförts i 
arbetssammanhang utanför Sverige och det kan därmed tänkas att det finns kontextuella 
och kulturella skillnader i vilket stöd som är av störst betydelse för de anställdas 
motivation. Detta är synbart i resultatet från den undersökning som genomfördes på 
företaget Oracle år 2015 där det undersöktes vad som påverkar de anställdas motivation 
i de fem europeiska länderna England, Nederländerna, Tyskland, Frankrike och Sverige 
(Nouveau, 2015). Där framkom skillnader mellan de olika länderna i vilka källor till 
socialt stöd som rapporterades ha störst effekt på de anställdas motivation. I Sverige var 
det sociala stödet från kollegor mest betydelsefullt för motivationen, medan de övriga 
länderna istället menade att stödet från chefen var det viktigaste. Det svenska resultatet 
som poängterade vikten av stöd från kollegor återspeglas även i denna studies resultat, 
vilken också genomfördes på den svenska arbetsmarknaden, medan resultatet från 
övriga länder i Oracles undersökning som visat på chefen som det viktigaste stödet 
istället ligger i linje med tidigare forskning också dessa genomförda i andra länder än 
Sverige (Brough & Pears, 2004; Eisenberger et al, 2002; Stalker et al., 2007). Detta kan 
tyda på att det finns kulturella skillnader beroende på var undersökningen genomförs 
vilket i sin tur kan påverka och bidra till ett skildrande resultat avseende de olika sociala 
stödens effekt på arbetsmotivationen. Sett till föreliggande studies resultat kan det med 
andra ord vara så att i Sverige är stödet från kollegorna viktigast för att uppleva 
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motivation i arbetet, vilket skiljer sig från andra länder vilka bedrivit forskning inom 
området som visat på resultat där chefen är av störst vikt. Kontextens betydelse kan 
stärkas ytterligare av att föreliggande studie samt även undersökningen på Oracle, vilka 
har utförts i ett arbetslivssammanhang, visar ett annorlunda resultat jämfört med de 
undersökningar som är gjorda i exempelvis idrottskontexter gällande vilken av de olika 
källorna till socialt stöd som är viktigast för individens motivation.  
	
Avseende det sociala stödet från privatlivet visar denna studie inte på detta som en 
signifikant prediktor för någon av de tre olika motivationstyperna och därmed inte 
heller för arbetsmotivationen som helhet. Detta går emot tidigare forskning från 
Näswall et al. (2003) samt Miller och Darlington (2002) som menat på att stöd från 
familj och vänner är avgörande för individens motivation. Däremot konfirmerar denna 
studies resultat den senare forskning som gjorts gällande att det sociala stödet från 
privatlivet inte anses vara en betydande källa till arbetsmotivationen i jämförelse med 
det arbetsrelaterade stödet som ges från kollegor och chef (Hakanen et al., 2008). 
Utifrån Houses (1981) definition av socialt stöd som fyra olika dimensioner 
(emotionellt, värderande, instrumentellt och informativt) menar Härenstam och Bejerot 
(2010) att det emotionella stödet främst erhålls från privatlivet medan det informativa 
och instrumentella stödet istället ges i större utsträckning från kollegor och chefer. Med 
denna uppdelning som utgångspunkt är en möjlig förklaring till varför privatlivet inte 
predicerar arbetsmotivationen i föreliggande studie att arbetsplatsen kan antas vara en 
plats där tyngden främst ligger på praktiskt arbete, vilket kan bidra till att känslolivet 
och den emotionella aspekten inte behövs i lika stor omfattning och därmed inte heller 
får lika stort utrymme. Denna tolkning måste dock göras med viss försiktighet då det i 
denna studie inte är säkerställt att frågorna avseende socialt stöd från chef enbart och 
korrekt återspeglar det instrumentella och informativa stödet, samt att det sociala stödet 
från privatliv återspeglar det emotionella stödet.  
	
Praktiska implikationer  
Några praktiska implikationer av denna studie är att det är viktigt att uppfylla en 
människas behov av autonomi, kompetens och tillhörighet då det i studien påvisats att 
en brist av dessa behov samtliga predicerar amotivation i form av intentionen att sluta, 
vilket är viktigt att ta hänsyn till ur en organisationssynpunkt då amotiverade individer 
sedan tidigare påvisats prestera sämst i jämförelse med de övriga motivationstyperna 
(Deci & Ryan, 2000). Till skillnad från amotiverade individer tenderar inre motiverade 
medarbetare att stanna kvar längre på arbetsplatsen vilket är gynnsamt i fråga om att 
bibehålla kompetens inom bolaget samt att minska personalomsättningen (Ahl, 2004; 
Arvidsson, 2005). Att ha motiverade anställda blir därmed ett ekonomiskt incitament 
för att undvika kostsamma personalomsättningar. Ytterligare fördelar av att ha en 
motiverad arbetsstyrka är att det har setts främja ett högre välmående hos de anställda, 
skapa högre prestationer och påverka arbetsgruppens atmosfär positivt (Hays, 2012; 
Porath & Pearson, 2010). För att uppnå detta krävs att organisationen har kunskap om 
vad som motiverar de anställda då föreliggande studie visat att olika faktorer i form av 
framförallt autonomi, men också ett flertal andra faktorer så som socialt stöd, 
kompetens och ålder predicerar de tre motivationstyperna inre motivation, yttre 
motivation och amotivation olika.  
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Huvudsakligen belyser dock denna studie tillhörighetskomponenten i form av socialt 
stöd. Den sociala faktorn och det sociala kittet mellan kollegor har visat sig vara 
betydelsefullt för arbetsmotivationen varför det är viktigt för arbetsgivare att ta till sig 
och skapa sig en förståelse för detta. Mer specifikt visar föreliggande studie att det finns 
en skillnad mellan vem stödet kommer från gällande dess effekt på de tre olika 
motivationstyperna amotivation, yttre motivation och inre motivation. Det sociala stödet 
från kollegor visades ha en större betydelse än vad tidigare utländsk forskning visat, 
varför detta stöd kan antas vara viktigt för anställda på den svenska arbetsmarknaden. 
Stödet från chefen samt privatlivet ansågs inte vara av lika stor vikt för 
arbetsmotivationen och därmed bör organisationer framför allt arbeta för att främja de 
sociala relationerna och kollegiala samarbetet på arbetsplatsen. Detta stöd från kollegor 
menas dessutom vara av stor vikt för den yngre generationen som tycks ha ett större 
behov av ett socialt samspel (Ng et al., 2010). Om det finns en sådan skillnad mellan 
åldersgrupperna i fråga om behovet av socialt stöd i relation till de olika 
motivationstyperna bör unga anställda tilldelas positioner och uppgifter som stimulerar 
den inre motivationen, detta framför allt då föreliggande studie visar att ju yngre du är 
desto mer yttre motiverad. För att gynna de unga anställdas inre motivation, vilket enligt 
SDT är den mest önskvärda motivationstypen, bör organisationen således möjliggöra 
och främja sociala relationer mellan kollegor, detta då behovet av tillhörighet i form av 
socialt stöd från kollegor enligt studien är den enda prediktorn för inre motivation vad 
gäller de olika källorna till socialt stöd.  
	
Begränsningar och framtida forskning  
I studien finns ett antal möjliga begränsningar. Givet studiens tvärsnittsdesign är det 
omöjligt att uttala sig om kausalitet och riktningen på sambanden vilket kan ses som en 
första begränsning (Cohen, Swerdlik & Sturman, 2013). Dessutom innebär urvalets 
karaktär i form av ett bekvämlighetsurval, vilket ansågs mest lämpat för att samla in 
många svar inom en begränsad tid, att möjligheten till generalisering av resultatet 
minskar och att studiens resultat behöver replikeras i studier med andra typer av urval 
innan vi kan vara helt säkra på att resultatet gäller för hela populationen (Borg & 
Westerlund, 2012). Trots detta kan det å andra sidan lyftas fram att föreliggande studie 
har som syfte att undersöka individer med ett arbete oavsett typ av yrke, bransch eller 
liknande. Detta tillsammans med att motivation är att betrakta som ett allmänmänskligt 
fenomen som därmed inte kan antas vara specifikt för just en viss typ av människor är 
två anledningar till varför studiens urval ändå kan argumenteras vara lämpligt i denna 
studie då syftet var att undersöka just motivation hos arbetande individer.  
	
Beträffande det sociala stödet från chefen erhölls först en parvis korrelation mellan stöd 
från chef och amotivation samt inre motivation, men detta samband försvann senare i 
regressionsanalysen när fler faktorer togs hänsyn till. Det faktum att detta stöd inte har 
samma betydelse i denna studie som tidigare forskning menat kan ha sin förklaring dels 
i det faktum att stödet från kollegorna är viktigare än stödet från chef på den svenska 
arbetsmarknaden och bland unga anställda vilket redogjorts för ovan, men möjligtvis 
även i hur detta begrepp är mätt. Detta kan således vara en potentiell begränsning med 
studien med anledning av att de frågor som nyttjats för att mäta kompetensbegreppet är 
för likartade de frågor som nyttjats för att mäta det sociala stödet från chef, vilket kan ha 
bidragit till att den variation av motivation som stödet från chef skulle kunna förklara 
istället redan förklaras av kompetens. Det kan med andra ord egentligen vara så att det 
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sociala stödet från chef predicerar den inre motivation men att detta inte framkommer i 
studien då detta begrepp kan antas vara för likt denna studies operationalisering av 
kompetensbegreppet. Sett till den höga korrelationen mellan dessa två faktorer kan detta 
antyda på multikollinearitet (Borg & Westerlund, 2012), men sett till VIF-test och 
toleransvärde finns däremot ingen sådan problematik i föreliggande studie.  
	
Ytterligare en begränsning med studien kan vara att inte hela kompetensbegreppet 
utifrån SDT:s definition mättes utan att enbart den, om än viktiga, del av begreppet som 
omfattar feedback inkluderades. Studiens operationalisering av kompetensbegreppet 
kan därav vara en anledning till att resultatet gällande inre motivation och yttre 
motivation mot kompetens inte ligger i linje med vad SDT skildrar. Däremot, med 
hänsyn till CET, anses feedback vara ett väl passande mått på behovet av kompetens 
och även en prediktor till den inre motivationen varpå detta trots den eventuella 
bristfälliga operationaliseringen bör ha predicerat denna motivationstyp. En möjlig 
förklaring till att detta inte skedde kan ha att göra med ovan diskussion om eventuell 
påverkan av multikollinearitet (Borg & Westerlund, 2012).  
 
Trots dessa eventuella begränsningar och tillkortakommanden visar föreliggande studies 
resultat att det sociala stödet från kollegor har en stor betydelse för arbetsmotivationen. 
I likhet med tidigare forskning har denna studie även visat på att autonomi är en 
väsentlig prediktor för arbetsmotivationen, likväl som kompetens och ålder har setts ha 
en viss betydelse för anställdas motivation. I framtida studier är det därmed av intresse 
att vidare studera det sociala stödets betydelse i förhållande till SDT och dess ingående 
komponenter, framför allt med avseende på att undersöka de olika källorna till de olika 
stöden och dess effekter på arbetsmotivationen. Ett förslag till vidare undersökning är 
att mäta kompetensbegreppet på ett mer heltäckande sätt i förhållande till SDT:s 
definition av behovet, för att separera detta behov från stödet från chef. Detta för att 
säkerställa ett undvikande av eventuell problematik med multikollinearitet och på så vis 
mer tydligt kunna se den relativa betydelsen av socialt stöd från chef. Det vore även 
intressant att i en och samma studie mäta både intentionen att sluta och amotivation på 
ett annat sätt än vad som gjorts i denna studie för att kunna korrelera dessa mot varandra 
och på så sätt säkerställa att föreliggande studies operationalisering av amotivation är 
lämplig att förhålla sig till. Vidare forskning i ämnet skulle även kunna breddas i fråga 
om urval genom att inkludera fler deltagare alternativt vända sig till specifika företag, 
yrken och branscher för att se om föreliggande studies resultat skulle blivit detsamma 
och således kunna dra större slutsatser och generaliseringar av resultatet. Det kan även 
vara av intresse att undersöka olika kontexter då det i denna studie diskuterats att 
faktorer så som generationsskillnader, organisationsstrukturer och kulturella skillnader 
kan tänkas påverka vilken källa till det sociala stödet som är av störst vikt för de olika 
motivationstyperna.  
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