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Självbestämmande teorin om motivation (SDT) beskriver hur olika 

motivationstyper kan påverka medarbetarnas olika arbetsprestationer. 

Det är viktigt att skilja på vilken motivationstyp som relaterar till 

vilken arbetsprestation för att bäst kunna motivera medarbetarna i 

organisationer. Syftet med den föreliggande studien var att undersöka 

hur autonom respektive kontrollerad motivation relaterar till olika 

dimensioner av arbetsprestation och undersöka den relativa betydelsen 

av motivationstyp för arbetsprestation. En tvärsnittsstudie 

genomfördes med 105 deltagare i fem olika organisationer. Data 

analyserades med hierarkisk multipel regressionsanalys. Resultatet 

visade ett positivt signifikant samband mellan autonom motivation 

och uppgiftprestation, kreativitet och samarbetsprestation. 

Kontrollerad motivation var signifikant positivt relaterat till 

samarbetsprestation, signifikant negativt relaterat till kreativitet, 

medan det inte fanns något signifikant samband med 

uppgiftsprestation. Ingen av motivationstyperna uppvisade ett 

signifikant samband med kontraproduktiva beteenden. Studiens 

resultat visade att när medarbetare drivs av lust, intresse och 

meningsfullhet snarare än av tävlan, pengar eller yttre krav så presterar 

de bättre.  

 

I dagens konkurrensintensiva arbetsliv strävar många organisationer efter hög produktivitet, 

samtidigt som de är måna om att bibehålla eller till och med öka kvalitet (Griffin, Neal & Parker, 

2007). Motiverade medarbetare har en stor betydelse för att organisationer kan leverera hög 

kvalitet (Cerasoli, Nicklin & Ford, 2014). Att ha motiverad medarbetare är en förutsättning för 

välfungerande organisationer som uppnår resultat och överlever marknadens krav (Cerasoli et 

al., 2014; Eriksson, Göransson & Sverke, 2011; Lawler, 1971). Motiverade medarbetare är en 

viktig del i organisationsutvecklingen och medarbetarnas motivation spelar stor roll för hur de 

presterar och därför arbetar många organisationer aktivt med att höja de anställdas 

arbetsmotivation (Trembley, Blanchard, Taylor & Pelletier, 2009).  

Arbetsmotivation anses vara en av kärnfaktorerna bakom individers handlingar som styr 

medarbetarens beteenden i linje mot verksamhetsmålen (Aronsson, et al., 2012). Individernas 

beteenden inom organisationen påverkar organisationens effektivitet och kvalitet. Det är därför 

viktigt för organisationer att förstå hur medarbetare bäst motiveras. Det finns olika 

motivationstyper som kan leda till olika prestationer och detta kan vara beroende på vilken typ 

av motivation som medarbetare har. Om organisationen är medveten om vad de anställda 

motiveras av, då kan de motivera de anställda bättre och uppfylla de anställdas behov, vilket 

kan resultera i önskvärda beteenden bland de anställda (Lawler,1994). 

Arbetsmotivation är en psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika arbetsmål (Woolfolk & Karlberg, 2013). Motivation kan formas inom 

individen eller formas av omgivningens krav och förväntningar. Hur motivationen formas kan 

leda till att olika typer av motivation uppstår (Ryan & Deci, 2000; Woolfolk & Karlberg, 2013). 

De flesta motivationsteorier fokuserar på mängden motivation en individ upplever medan 
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Självbestämmande teorin om motivation -SDT (Deci & Ryan, 1985) fokuserar på vilken typ av 

motivation som förekommer inom individen. SDT fokuserar på olika typer av motivation som 

sträcker sig som ett kontinuum från avsaknad av motivation (a-motivation) genom fyra steg av 

yttre motivation och till inre motivation, vilket enligt SDT är den främsta motivationstypen.  

Tidigare forskning har visat att olika motivationstyper kan vara olika viktigt för olika typer av 

arbetsprestationer: autonom motivation relaterar mer till kvalité än kontrollerad motivation och 

kontrollerad motivation å andra sidan kan ha större betydelse för kvantitet (Cerasoli et al., 2014, 

Ryan & Deci, 2000). Mer specifikt kan autonoma drivkrafter öka medarbetarnas vilja att jobba 

med lust, ha intresse för uppgifterna och kontrollerad motivation har kopplingen med belöning 

kan öka prestation när arbetsuppgifterna är mindre komplexa (Cerasoli et al., 2014; Rawsthorne 

& Elliot, 1999). Tidigare studier har även indikerat att skillnaden mellan autonom och 

kontrollerad motivation kan påverka individens arbetsprestation både i kvalitet och kvantitet 

och även har visat att autonom motivation kan öka arbetstrivsel och produktivitet (Deci & Ryan, 

2000, Cerasoli et al., 2014). Motsatsen, dvs. kontrollerad motivation har bland annat visat sig 

kunna ge upphov till kontraproduktiva beteende som leder till mindre arbetsglädje och sämre 

prestationer (Vansteenkiste et al., 2007; Wang & Liesveld, 2015). 

Syftet med studien var att undersöka hur motivationstyperna autonom motivation och 

kontrollerad motivation relaterar till olika dimensioner av arbetsprestation och undersöka den 

relativa betydelsen av motivationstyp för arbetsprestation.  

 

Fyra dimensioner av arbetsprestation 

Begreppet arbetsprestation har gett upphov till en stor mängd forskning och ses som en central 

del av det arbets-organisationspsykologiska området. Det finns många definitioner och 

indelningar för begreppet arbetsprestation men enkelt sett kan arbetsprestation ses som 

organisationers önskan, dvs. medarbetarens handlingar, beteende och hur de presterar i en 

organisation är viktigt för organisationens utveckling. Arbetsprestation kan förklaras som alla 

de handlingar, attityder och beteenden som medarbetare utför som en del av sin arbetsroll 

(Campbell, 1990). Arbetsprestation kan delas in olika dimensioner för att på ett enklare sätt 

kunna utvärdera individens prestation exempelvis uppgiftsprestation, kreativitet, 

samarbetsprestation och kontraproduktiva beteenden. 

 

Uppgiftsprestation  

Uppgiftsprestation är prestationer som är inkluderade i arbetsbeskrivningen och kopplas till 

själva arbetsuppgiften som individen utför. Uppgiftsprestation innebär också att individen har 

ansvar och skyldigheter i ett specifikt arbete, i faktiska och konkreta arbetsuppgifter som bidrar 

till organisationen, till exempel att man utför arbetet med god kvalitet och att bli klar i tid 

(Koopmans, Bernaards, Hildebrandt, de Vet & van de Beek, 2014).  

 

Kreativitet 

Kreativitet avser beteenden som inte är direkt kopplade till en specifik arbetsuppgift och 

begreppet tenderar att delas upp i beteenden som går i linje med organisationers utveckling. 

Individens kreativitets beteenden kan främja organisationens utveckling som till exempel att 

vara initiativtagande och drivande i förändringsprocesser. När de anställda är motiverade och 

har möjlighet att utveckla sina idéer, kan de skapa kreativa lösningar, exempelvis vid 

informationsbrist kan individen ta den tillgängliga information eller själv söker efter den 

saknade informationen på bästa sättet (Charbonnier-Voirin & Roussel, 2012; Medeiros, Partlow 

& Mumford, 2014).  
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Samarbetsprestation  

Att kunna samarbeta har en stor betydelse för att organisationer ska kunna uppnå sina mål. 

Samarbetsprestation innebär bland annat individens avsiktliga beteende som bidrar till gott 

arbetsklimat till exempel att man stödjer kollegor, team, hjälpa andra, samarbete, att sätta laget 

för jaget och att dela information (Charbonnier-Voirin et al., 2012).  

Kontraproduktiva beteenden   

Kontraproduktiva beteenden är individens medvetna och avsiktliga beteenden som har en 

negativ inverkan på eller skadar organisationen och kollegor till exempel undanhållande av 

kunskap eller spela omedveten (Sjöberg, Sjöberg, Näswall, Sverke, 2012). Undanhållande av 

kunskap innebär att den anställda inte är villig att dela sin kunskap eller information med 

kollegorna och kan eventuellt dela inkorrekt, missledande eller bristfällig kunskap. Att spela 

ovetande innebär att man låtsas att man är osäker eller inte känner till informationen (Conelly, 

Zweig, Webster & Trougakos, 2012; Koopmans et al., 2014).  

Självbestämmande teorin om motivation (SDT)  

SDT är en motivations teori inom arbetspsykologin som visar på motivationens relevans i 

relation till organisatoriskt beteende, ursprungligen utvecklad av Ryan & Deci, 1985. Teorin 

utgår från ett resonemang kring a-motivation, yttre motivation och inre motivation vilka är 

beroende av de tre psykologiska behov av kompetens, autonomi och tillhörighet (Ryan & Deci, 

2000b). SDT lägger störst fokus på behovet av autonomi medan de övriga två behoven är 

underliggande till och stärkande av autonomin. Autonomi är ett behov av valfrihet, frivillighet, 

självbestämmande och att kunna påverka sina handlingar utan begränsningar (Ryan & Deci, 

2000a; Ryan & Deci, 2000b).  

Det finns olika typer av motivation enligt SDT, vilka är a-motivation, yttre motivation och inre 

motivation (fig.1). I teorin sträcker sig dessa tre motivationstyper som ett kontinuum utifrån 

individens eget självbestämmande (autonomi). Längst till vänster på skalan är a-motivation 

(icke-motivation) som innebär att individen är total avsaknad på självbestämmande, oengagerad 

inför en viss aktivitet vilket kan leda till att personen kommer sluta utföra aktiviteten (Gagné & 

Deci, 2005). Längst till höger på kontinuumet är den inre motivationen. Inre motivation innebär 

att individen har en känsla av full autonomi och uppfyller de grundläggande psykologiska 

behoven av kompetens och tillhörighet. Inre motivation är den inneboende drivkraften hos 

människor. Individen utför aktiviteter med glädje och nyfikenhet utan något krav och upplever 

avsaknad av yttre kontroll och är helt självbestämmande, samt känner en tillhörighet till andra 

kollegor vilket gör att aktiviteten i sig blir målet (Legault et al, 2007). Denna motivation är den 

mest eftersträvansvärda eftersom den påverkar individens välmående, arbetstrivsel, 

engagemang och arbetsprestation positivt (Gagné et al., 2005).  

I mitten på kontinuumet (mellan a-motivation och inre motivation) finns fyra olika sorter av 

yttre motivation som varierar genom olika grader av självbestämmande från extern reglering, 

introjicerad reglering, identifierad reglering och till integrerad reglering. Extern reglering ligger 

i den lägsta graden av autonomi medan integrerad reglering är den högsta graden av autonomi 

i yttre motivationsskalan (Ryan & Deci, 2000a; Ryan & Deci, 2000b). Yttre motivation är en 

kombination av kontrollerad motivation och autonom motivation. Kontrollerad motivation där 

individen upplever sitt beteende regleras av yttre faktorer. Motsatsen är autonom motivation 

vilket innebär att individens beteende och handlingar utförs av egen fri vilja och att man 

upplever aktiviteten som rolig och stimulerande i sig (Deci & Ryan, 2002; Kuvaas, Buch, 

Weibel, Dysvik & Nerstad, 2016).  
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Figur 1. Motivationskontinuum enligt SDT (Hämtad från Gagné & Deci, 2005) 

Översiktligt fokuserar SDT teorin på att skapa förståelse för hur människor reflekterar över sina 

handlingar och med vilken grad av självbestämmande de utför handlingarna. Till skillnad från 

tidigare syn på inre och yttre motivation indelar SDT yttre motivation i fyra olika nivåer som 

nämndes tidigare, vilka är extern reglering, introjektionsreglering, identifieringsreglering och 

intergrationsreglering. Extern regleringen innebär att individen kan utföra uppgifter av yttre 

påverkande faktorer exempelvis för att undkomma straff eller få belöning eller slippa skäll från 

chefen. Vid introjektionsreglering kan individen uppleva uppgifterna som mer eller mindre 

tvingade, i vissa fall även med självbestämmande till exempel på grund av stolthet eller för att 

undvika skuldkänslor (Ryan & Deci, 2000b). I introjektionsfasen har individen tagit sig in i en 

reglering men ännu inte till fullo accepterat den som sin egen. Identifiering innebär att individen 

upplever betydelsen av att göra en aktivitet, till exempel att man anstränger sig i en 

arbetsuppgift för att kunna bevisa att man kan. Integrering innebär att betydelsen av en aktivitet 

fullt ut identifierats så att individen tar in förväntningar eller krav från omgivning till sin egen 

såsom exempelvis att jobbet blir roligt och meningsfullt för individen och att individens 

uppfattning av uppgifterna värderas till en högre kvalitet (Ryan & Deci, 2000a). SDT förenklar 

och delar de fyra kategoriernas av yttre motivation i två nivåer. Den första nivån i yttre 

motivation (extern reglering och introjektionsreglering) kallas för kontrollerad motivation och 

den sista nivån (identifieringsreglering och integrations reglering) för autonom motivation 

(Deci & Ryan, 2000).  

 

Kontrollerad motivation  

Kontrollerad motivation innebär att individen motiveras av externa faktorer som lön, bra 

arbetsförhållanden eller av skuldkänslor och prestation av yttre skäl till exempel påtryckningar 

från en överordnad (Deci & Gagné, 2005). När motivationen kontrolleras av externa faktorer 

är självbestämmandet ofta lågt på grund av att individen saknar frihet (möjligheter) att själv 

välja hur de vill utföra jobbet (Gagné & Deci, 2005; Legault, Green-Dermers, Grant & Chung, 

2007). Medarbetarna upplever kontrollerad motivation när deras agerande finns utanför sitt 

inflytande och arbetsprestationen baseras på extern stimulans som belöningar, förmåner eller 

bestraffningar för att bli engagerad och fokuserad (Deci & Ryan, 2000). När individen är 

begränsad i sitt inflytande kan det påverka negativt sin kreativitet och öppenhet för nya tankar 

vilket kan leda till kontraproduktiva beteenden (Byron & Khazanchi, 2012). En studie visade 

att kontrollerad motivation kan ha en negativ påverkan på medarbetarnas lärande och kreativitet 

eftersom kontrollerad motivation kan leda till att medarbetaren fokuserar på enkla uppgifter 

istället för komplexa uppgifter och har låg förståelse för situationen och kontexten (Pittman, 

Emery & Boggiano, 1982). 
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Kontrollerad motivation som lön, bonus och provision kan enligt tidigare forskning också direkt 

sammankopplas till uppgiftsprestation, till exempel belöningen för en uppgift eller för att lösa 

ett problem kan påverkas av individuella belöningssystem (som morot) för utfört arbetet vilket 

betyder att individen presterar bättre för att kunna få belöningen (Eriksson, Sverke, Hellgren & 

Wallenberg, 2002). Dock kan yttre belöningar som förmåner, belöningar, tävlingar, 

bestraffningar medföra negativa effekter som till exempel att individer är mer otåliga, har sämre 

förmåga att lösa komplexa uppgifter, har mindre kreativitet inför olika lösningar och har sämre 

förmåga till tillfällig inlärning (Amabile & Teresa, 1998). Pengar eller ekonomisk ersättning 

som morot är inte nödvändigt för att prestera bättre, bonus eller belöning fungerar bra vid 

enklare, monotona arbetsuppgifter. Vid komplexa uppgifter som kräver kreativitet och nya 

tänkande är ekonomisk ersättningen inte alls drivande för motivationen (Eriksson, Sverke, 

Hellgren & Wallenberg, 2002; Furnham & Argyle, 1998 refererat i Eriksson et al., 2002).  

Autonom motivation  

Autonom motivation är en kombination av identifieringsreglering och integrationsreglering. 

Identifieringsreglering kan ses som en måttlig grad av autonom motivation inom en nivå av 

yttre motivation, vilket innebär att individens mål, värderingar och organisationsregler anses 

viktiga för individen. Identifieringsregleringen har många likheter med intern motivation, men 

trots detta är identifieringsregleringen inte helt autonom motivation men den påverkar 

individens beteende positivt och kan leda till att uppnå personliga mål och skapa ett djupare 

engagemang och bättre prestation (Deci & Ryan, 2000; Gagné & Deci, 2005).  Integrerade 

regleringen innebär att individens beteende och handlingar helt överensstämmer med sina egna 

förväntningar och vilja; självbestämmande här är så pass starkt att individen upplever en känsla 

av frivillighet och självständighet (Gagné & Deci, 2015; Ryan & Deci, 2000b). En anställd med 

autonom motivation tenderar att jobba med stor entusiasm och passion och hen ser sina 

uppgifter som intressanta och meningsfulla vilket medför att arbetsprestationer och 

engagemang blir av högre kvalitet. (Ryan & Deci, 2017). I den integrerade regleringen 

överensstämmer individens beteende helt med individens egna mål, värderingar och 

organisationsregler. Integrationsregleringen kan ses som autonom motivation där individen har 

självbestämmande och frihet att välja men det är fortfarande inte kategoriserad som intern 

motivation eftersom individens drivkrafter fortfarande ligger som en yttre faktor i beteendet 

(Ryan & Deci, 2000b).  

Autonom motivation på jobbet innebär att man har frihet att utveckla sina arbetsuppgifter och 

ansvarsområden. Vidare handlar det också om när och hur man utför sina arbetsuppgifter, om 

vilken graden av självbestämmande och vilket ansvar man har. Det är viktig för de flesta 

individer att ha självbestämmande eftersom det påverkar människors uppfattningar och 

valmöjligheter (Deci & Ryan, 2000). Den autonoma motivationen kan ha en positiv inverkan 

på individens handlingar så att individen blir mer uthållig gentemot uppgiften, mer kreativ och 

ökar produktiviteten (Cerasoli et al., 2014; Rawsthorne & Elliot, 1999). Individer som upplever 

autonom motivation brukar vara nyfikna på nya lösningar, information och kunskap 

(Vansteenkiste et al, 2007). Autonom motivation motiverar människor att sträva efter 

arbetsuppgifter som tillfredsställer deras grundläggande psykologiska behov i högre grad än de 

kontrollerade motiverade människor (Kasser, Ryan & Sheldon, 2004). Autonom motivation 

speglar individens faktiska intresse som styrs av självbestämmande medan kontrollerad 

motivation istället innebär att en individ är tvungen av såväl inre faktorer som skuldkänsla och 

som externa faktorer till exempel påtryckningar från överordnad (Ryan & Deci, 2000). 

SDT teorin skapar förståelse för hur människor reflekterar över sina handlingar och med vilken 

grad av frihet de utför sina handlingar. Individer kan uppleva både kontrollerad eller autonom 
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motivation av olika intensitet samtidigt och växla mellan de två olika motivationstyperna (Ryan 

& Deci, 2000a). Olika motivationstyper kan påverka prestation i olika grader och avsaknad av 

arbetsmotivation kan det leda till undermålig prestation, dålig arbetsmoral och negativ 

inspiration som kan medföra att organisationen inte lyckas uppnå målen (Schenkel & Gardner, 

2004). Skillnaden är beroende av hur individen regleras och värdera aktiviteterna 

(internalisering/extern reglering) samt hur pass mycket individen har integrerat den regleringen 

till sin egen (integrering) (Ryan & Deci, 2000a). 

Tidigare forskning har visat att arbetstrivsel och känsla av självförverkligande är förutsättningar 

för att medarbetare presterar bättre i uppgifterna, i samarbetet och har bra kreativitet vilket har 

starkt stöd till effektivitet (Charbonnier-Voirin & Roussel, 2012; Eschleman, Madsen, Alarcon, 

& Barelka, 2014; Sacchetti & Tortia, 2013). Autonom motivation relaterar mer till kvalité 

medan kontrollerad motivation relaterar till kvantitet (Cerasoli et al., 2014). Samma studie 

(Cerasoli et al., 2014) visade att kontrollerad motivation har en negativ inverkan på 

medarbetarnas lärande och kreativitet; medarbetaren fokuserar på enkla uppgifter istället för 

komplexa uppgifter och har låg förståelse för situationen och kontexten. Orsaken till detta är att 

medarbetarens motivation ökas enbart för att kunna få den utlovade externa belöningen. 

Kontrollerad motivationen får individen att bortse ifrån sina egna intressen och problemlösning 

till förmån för att uppnå den externa belöningen (McGraw & McCullers, 1979). Flera studier 

påpekar också att det finns en association mellan undanhållande av kunskap och kontrollerad 

motivation vilket har negativ inverkan på organisationen och kan skada arbetsförhållande 

mellan kollegor och kan leda till dålig arbetstrivsel i framtiden. Konsekvensen är minskade 

samarbetsprestation, effektivitet och produktivitet (Burmeister, Fasbender & Gerpott, 2012; 

Conelly, Zweig, Webster & Trougakos, 2018). 

Med anledning av ovanstående formulerades följande frågeställningar:  

1. Kan kontrollerad motivation leda till högre uppgiftsprestationer, kreativitet, 

samarbetsprestationer och till mindre kontraproduktiva beteenden? 

2. Kan autonom motivation leda till högre uppgiftsprestationer, kreativitet, 

samarbetsprestationer och till mindre kontraproduktiva beteenden? 

3. Kan autonom motivation vara av större betydelse än kontrollerad motivation för 

uppgiftsprestationer, kreativitet, samarbetsprestationer och för att minska 

kontraproduktiva beteenden? 
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Metod 

 

Procedur och Undersökningsdeltagare  

En elektronisk enkät distribuerades till fem kontaktpersoner som jobbar inom fem 

organisationer i Sverige inom privat sektor. Kontaktpersonerna informerade sina respektive 

medarbetare via organisationernas intranät om studiens syfte, anonymitet och frivillighet. 

Enkäten tog i genomsnitt 5–10 minuter att besvara och deltagarna hade möjlighet att svara 

under 10 dagar. Totalt bjöds N=153 anställda in till studien. Av dessa besvarade n=105 personer 

enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 68,9% varav 21% var män, 76,2% var kvinnor och 2,9% 

svarade annat alternativ. Genomsnittsåldern bland de som svarade på enkäten var 41år (SD=7,7 

år) och åldrarna varierade mellan 23–60 år. 

 

Mätinstrument 

En enkät med 32 frågor skapades som instrument för att kunna mäta variablerna i studien. 

Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor om ålder och kön. Enkäten baserades på redan 

etablerade mätinstrument, som använts i tidigare forskning. Instrumenten översattes från 

engelska till svenska av författaren och har dessutom omformulerats. 

 

Arbetsprestationer och Arbetsmotivationstyper  

Enkäten innehöll två skalor som mätte arbetsmotivation och arbetsprestation. För att mäta 

arbetsmotivation och arbetsprestation innehöll enkäten frågor som kunde besvaras utifrån 

femgradiga Likertskalor från 1 (Stämmer inte alls) till 5 (Stämmer helt). Tabell 1 presenterar 

deskriptiv statistik, reliabilitetsestimat och bivariata korrelationer för samtliga variabler i 

studien.   

 

Arbetsprestation 

Arbetsprestation mättes av de fyra beroende variablerna uppgiftsprestation, kreativitet, 

samarbetsprestation och kontraproduktiv beteende (undanhållande av kunskap-spela ovetande). 

Uppgiftsprestation (alfa=0.72) mättes med hjälp av fyra påståenden. Ett exempel item var “De 

tre senaste månaderna har jag lyckats planera mitt arbete så att det har varit färdigt i tid”. 

Frågorna kom från testet IWPQ (Individual Work Performance Questionnaire; Koopmans, 

Bernaards, Hildebrandt, de Bet & Van der Beek, 2013). Kreativitet (alfa=0.82) och 

samarbetsprestation (alfa=0.91) mättes med åtta påståenden. Ett exempel item var ” Jag 

utvecklar nya verktyg och metoder för att lösa problem” kom från APS (Adaptive Performance 

Scale, Churchill, 1979; Hirkin, 1998; Fabriger et al., 1999; Costello & Osborne, 2005; 

Charbonnier-Voirin & Roussel, 2012). Kontraproduktiva beteende (alfa=0,86) mättes med fem 

påstående, ett exempel item var ” låtsats att du inte har informationen” (Conelly, Zweig, 

Webster & Trougakos, 2012; McAllister et al., 2000).  

 

Arbetsmotivation  

Arbetsmotivation mättes med 13 frågor som undersökte de oberoende variablerna autonom 

motivation och kontrollerad motivation. Frågorna kom från det standardiserade testet MWMS 

(Multidimensional Work Motivational Scale, Gagné, et. al, 2015). MWMS är baserat på SDT 

och ger en multidimensionell förståelse för olika nivåer av motivation. MWMS är ett test som 

mäter sex dimensioner av arbetsmotivation från a-motivation (avsaknad av motivation) till yttre 

motivation (extern reglering, introjicerad reglering, integrations reglering och identifierad 

reglering) och inre motivation (Ryan & Deci, 2000b). Eftersom föreliggande studie 

undersökte autonom och kontrollerad motivation så användes endast de frågorna som mätte de 
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olika stegen av yttre motivation: kontrollerad motivation (extern reglering, introjicerad 

reglering) och autonom motivation (integrations reglering och identifierad reglering). 

Kontrollerad motivation (alfa =0.82) mättes med 7 frågor. Ett exempel item var ” För att jag 

skall få någon form av ekonomisk belöning om jag anstränger mig tillräckligt till exempel 

löneförhöjning, bonus”. Autonom motivation (alfa= 0.80) mättes med 6 frågor. Ett exempel 

item var ”För det jag gör i mitt arbete är fascinerande”.  

 

Kontroll variabel  

Ålder (år) användes som kontrollvariabel. Deltagare angav ålder i siffror.  

 

Dataanalys 

Skalorna, avseende motivationstyper och dimensioner av arbetsprestation, analyserades med 

faktoranalys och reliabilittetsestimat (Cronbachs alfa). Därefter genomfördes en 

korrelationsanalys med de variabler som ingick i undersökningen. För att undersöka hur 

autonom och kontrollerad motivation relaterar till dimensionerna av arbetsprestation utfördes 

fyra separata hierarkiska multipla regressionsanalyser, en för vardera dimensionen av 

arbetsprestation. Analysen genomfördes i två steg. I det första steget inkluderades 

kontrollvariabeln ålder. I det andra steget lades motivationstyper till (kontrollerad och autonom 

motivation). Resultatet från det andra och sista steget presenteras i resultatdelen. Studiens 

deskriptiva statistik för samtliga variabler återfinns i Tabell 1. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik, reliabilitetsestimat (Cronbachs alfa) och korrelationer för alla studiens variabler.  

 

Variabler                                                          M           SD           Alfa               1             2                 3              4           5              6                7 

Kontroll variabel 

1. Ålder (år)             41    7,71            1                1 

Motivationstyper 

2. Kontrollerad motivation           3.90     .76              .82              .09         1 

3. Autonom motivation           4.16     .63              .80              .06          .55**         1 

Fyra dimensioner av arbetsprestation 

4. Uppgiftsprestation           4.09      .61              .72              .02          .35**         .52**      1  

5. Kreativitet            4.11     .69              .82              .20*        -.26**         .69**     .66**     1 

6. Samarbetsprestation           4.41      .70             .91              .05          .44**         .57**     .61**     .54**         1 

7. Kontraproduktiva beteenden                         1.95      .87             .86              -.15         .14             .10         .08         .03            -.14         1 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

* p <0.05; ** p <0.01 (N=105) 
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Resultat 

 

Tabell 2 presenterar två steg av analysen som inkluderade kontrollvariabeln ålder i det första 

steget och i det andra steget ingick två prediktorer (autonom motivation och kontrollerad 

motivation) och resultaten av de fyra hierarkiska multipla regressionsanalyserna för att 

predicera uppgiftsprestation, kreativitet, samarbetsprestation och kontraproduktiva beteenden. 

I steg två när alla variabler hade inkluderats förklarade den demografiska variabeln (ålder) en 

procent av variationen i uppgiftprestation, tre procent av variationen i kreativitet, en procent av 

variationen i samarbetsprestation och en procent av variationen kontraproduktiva beteenden. I 

det andra steget förklarade kontrollerad och autonom motivation 25 procent av variationen i 

uppgiftsprestation; 51 procent i kreativitet; 34 procent i samarbetsprestation och två procent i 

kontraproduktiva beteenden.  

Totalt förklarade modellen av de tre variablerna som var inkluderade i analysen 24 procent av 

variationen i uppgiftsprestation; 54 procent av variansen kreativitet, 33 procent av variansen 

samarbetsprestation och tre procent av variansen kontraproduktiva beteenden. När alla variabler 

var med i analysen (det sista steget, steg 2) uppvisade ålder en signifikant positiv relation med 

kreativitet på så sätt att äldre medarbetare rapporterade högre kreativitet. För uppgiftsprestation, 

samarbetsprestation och kontraproduktiv beteende påvisades ingen signifikant förklaring av 

enbart den demografiska variabeln ålder. 

Autonom motivation visade ett signifikant positivt samband med uppgiftsprestation, kreativitet 

och samarbetsprestation men inget signifikant samband med kontraproduktiva beteenden 

(undanhållande av kunskap/spela ovetande). Kontrollerad motivation visade ett signifikant 

negativt samband med kreativitet och hade ett positivt signifikant samband med 

samarbetsprestation. Det fanns inget signifikant samband mellan kontrollerad motivation och 

uppgiftsprestation, inte hellre fanns något samband mellan kontrollerad motivation och 

kontraproduktiva beteenden. Autonom motivation hade större relativ betydelse än kontrollerad 

motivation för uppgiftsprestation, kreativitet och samarbetsprestation. 
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Tabell 2. Resultat av hierarkiska multipla regressionsanalyser för att predicera arbetsprestation (standardiserade regressionsvikter från det sista 

steget). 

 

                                                              Uppgiftprestation     Kreativitet      Samarbetsprestation   Kontraproduktiva beteenden 

                                                                                                                              β 

Kontroll variabel 

Ålder (år)                                                         -.02                            .17*                             .01                                    -.16 

Δr2                                                                    .01                             .03*                             .01                                     .01 

Motivationstyper                                          

Kontrollerad motivation                                   .09                     -.18*                            .18*                                  .14  

Autonom motivation                                        .47***                        .77***                        .47***                              .03 

Δr2                                                                    .25                              .51                               .34                                   .02 

Total Δr2                                                         .24                              .54                              .33                                    .03 

* p <0.05; ** p <0.01; *** p <0.001 (N=105) 
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Diskussion 

 

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning var syftet med studien att undersöka hur 

motivationstyperna autonom och kontrollerad motivation relaterar till olika dimensioner av 

arbetsprestationen och undersöka den relativa betydelsen av autonom och kontrollerad 

motivation för uppgiftsprestation, kreativitet, samarbetsprestation och kontraproduktiva 

beteende. Studien har gjorts med hjälp av elektroniska enkäter till fem organisationer inom den 

privata sektorn. 

 

Den relativa betydelsen av kontrollerad motivation  

Kontrollerad motivation visade sig vara orelaterat till uppgiftsprestation i studien. Det var ett 

väntat resultat eftersom det går i linje med tidigare forskning.  Ekonomisk ersättning som morot 

inte är nödvändigt för att kunna göra prestationen bättre enligt resultaten och tidigare forskning 

(Amabile et al., 1998; Eriksson et al., 2002). Bonus eller belöning kan fungera bra vid enklare, 

monotona arbetsuppgifter, men vid komplexa uppgifter som kräver kreativitet och nytt 

tänkande är ekonomisk ersättningen inte lika motiverande.  

 

Kontrollerad motivation var även negativt relaterat till kreativitet. Detta stämmer överens med 

tidigare forskning som har visat att kontrollerad motivation kan hämma kreativitet och öppenhet 

för nya tankar (Byron & Khazanchi, 2012; Pittman et al., 1982). Dock relaterade kontrollerad 

motivation positivt till samarbetsprestation. Detta var ett oväntat resultat eftersom tidigare 

forskning har visat att autonomt motiverade medarbetare är bra på att samarbeta vilket främjar 

arbetstrivseln, medan kontrollerat motiverade anställda visade motsatsen (Cerasoli et al., 2014; 

Deci & Rayan, 2002). Bra samarbete bygger på att medarbetarna har ett positivt arbetsklimat, 

där alla delar med sig av information och kunskap för att skapa en positiv atmosfär. Slutligen, 

det påvisades inget signifikant samband mellan kontrollerad motivation och kontraproduktiva 

beteende. Således har kontrollerad motivation inte kunnat visas vara en prediktor för 

kontraproduktiva beteenden, vilket går emot dels SDT och dels tidigare forskning (Ryan & 

Deci, 2000b; Koopmans et al., 2014).  

 

Den relativa betydelsen av autonom motivation  

SDT (Ryan & Deci, 2000) föreslår att autonom motivation relaterar till högre arbetsprestationer 

i termer av kvalitet och kreativitet. Studiens resultat visade att autonom motivation relaterar till 

högre arbetsprestation i uppgiftsprestation, kreativitet och samsarbetsprestation. Autonom 

motivation har ett positivt samband med samtliga tre nämnda dimensioner av arbetsprestation. 

Resultaten stämmer överens med tidigare forskningar inom arbetspsykologin och SDT som 

visar att autonom motivation resulterar till kvalitet och att autonoma drivkrafter kan öka 

medarbetarnas vilja att jobba med lust och ha intresse för uppgifterna (Cerasoli et al., 2014; 

Lawler, 1971; Rawsthorne & Elliot, 1999; Ryan & Deci, 2000). 

 

Som resultaten visade att autonom motivation relaterade starkt till uppgiftsprestation, kreativitet 

och samarbetsprestation var inte oväntat eftersom autonomt motiverade medarbetare enligt 

tidigare forskning erhåller de positiva effekterna från egna drivkrafter som självbestämmande. 

De positiva inre drivkrafter i varje individ samt valmöjligheter till självbestämmande gör att 

individen utför aktiviteter med glädje och nyfikenhet utan krav (Gagné et al., 2005; Legault et 

al, 2007). Autonom motiverade medarbetare har också en tendens att prestera bättre och ha ett 

högre välmående än kontrollerad motiverade medarbetare, vilket gör autonom motivation till 

den mest åtråvärda motivationstypen enligt SDT (Gagné & Deci, 2005).  
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Studien visade att autonom motivation leder till bättre uppgiftsprestation och det innebär att 

individen tar mera ansvar för arbetsuppgifterna, levererar med god kvalitet och blir klar i tid 

vilket kan bidra till organisationens utveckling. Samtidigt visades också ett samband mellan 

autonom motivation och kreativitet. Ju mera autonom motiverade medarbetaren är desto högre 

kreativitet upplever de i arbetet. Individer som upplever autonom motivation brukar vara 

nyfikna på nya lösningar, information och kunskap, vilket går i samma linje med tidigare 

forskning (Cerasoli et al., 2014; Deci & Ryan, 2000; Rawsthorne & Elliot, 1999). Detta betyder 

att om de anställda är autonom motiverade och har möjlighet att utveckla sina idéer, kommer 

kreativa lösningar att skapas - till exempel kan medarbetare vid informationsbrist vara flexibla 

och hitta den saknade informationen på bästa sättet. Kreativa medarbetare brukar vara 

initiativtagande och drivande i förändringsprocesser vilket kan främja organisationens 

utveckling (Charbonnier-Voirin & Roussel, 2012; Medeiros, Partlow, & Mumford, 

2014). Relationen mellan autonom motivation och samarbetsprestation är också positiv. 

Studien visade att autonom motivation har en positiv signifikant relation med 

samarbetsprestation. Samarbetet på arbetsplatsen är mycket viktigt för att organisationer ska 

kunna uppnå sina mål. Samarbetsprestation har också en stor betydelse för individens avsiktliga 

beteende, vilket kan bidra till gott arbetsklimat - exempelvis att man stödjer kollegor, teamet, 

hjälpa andra, sätter laget för jaget och delar information, vilket går i samma linje med tidigare 

forskning (Charbonnier-Voirin et al., 2012).  

 

Resultaten visade dock inget samband mellan autonom motivation och kontraproduktiva 

beteenden. Det är ett oväntat resultat eftersom tidigare forskning har visat att autonom 

motivation kan minska kontraproduktiva beteende (Vansteenkiste et al., 2007; Wang & 

Liesveld, 2015). Tidigare studier visade att kontraproduktiva beteenden som att hålla undan 

kunskap, sprida felaktiga rykten eller information har en negativ inverkan på kollegor och kan 

skada organisationen (Sjöberg, Sjöberg, Näswall & Sverke, 2012). Denna studie hittade dock 

ingen relation mellan autonom motivation och kontraproduktiva beteenden. 

Studiens resultat visade även att autonom motivation hade större betydelse än kontrollerad 

motivation för uppgiftsprestation, kreativitet och samarbetsprestation. 

 

Tidigare forskning har visat att autonom motivation har stor betydelse för arbetsprestation och 

att den relaterar till kvalitet (Cerasoli et al., 2014; Ryan &Deci, 2000). Resultatet visade på att 

autonom motivation är viktig, positiv, prediktor för arbetsprestation, där autonom motivation 

är den främsta prediktorn, vilket ytterligare visar på ett resultat i samklang med SDT. Detta i 

form av att ju mer autonomt motiverade anställda är, desto högre uppgiftsprestation, kreativitet 

och samarbetsprestation presterar de. Detta resultat tyder med andra ord på att autonom 

motivation, såsom SDT betonar, faktiskt är av betydelse för den anställdes motivation. Studien 

bidrar till kunskap kring vad som motiverar och värderas av medarbetare i organisationer: 

medarbetare tycks drivas av lust, intresse och meningsfullhet snarare än av målstyrning, pengar 

eller yttre krav. Detta är viktigt för organisationer att förstå om de vill förbättra sin arbetsmiljö 

och arbetsprestationen på arbetsplatsen. 

 

Styrkor och svagheter 

Denna studie har en del begränsningar som gör att resultaten bör tolkas med viss försiktighet. 

Studien har utförts i fem organisationer och undersökningsdeltagarna befanns sig i olika 

kontexter med olika företagskultur vilket kan påverka svaren. Svaren kan vara beroende på 

vilka frågor som ställdes i studien samt i vilka kontexter deltagare befanns sig och att det kanske 

fanns en stor skillnad i uppfattningen av begreppet ”kontraproduktiva beteenden”. Nackdelarna 

med enkätmetoden och självskattning, generellt och i denna studie, kan vara att det kan finnas 

en risk för svarsbias dvs respondenterna kan spekulera i att det är mer socialt önskvärt att man 
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inte vill prestera sig dåligt till exempel (Ganster, Hennessey & Luthans, 1983; Shaughnessy, 

Zechmeister & Zechmeister, 2015). Med självskattningsskalor, som användes i denna enkät, 

finns en risk att deltagarna överskattar sin egen förmåga, att de exempelvis själva uppfattar sig 

prestera högre än vad de faktiskt gör (Spector, 1994). Människor har ofta en tendens att 

överskatta sitt eget bidrag (Motowidlo, 1982; Meyer, 1975). Ett sannolikt bättre och mera rättvis 

bild på den faktiska prestationen, skulle man få genom att låta till exempel chefer eller kollegor 

bedöma medarbetares prestation (Judge, Bono, Thoresen & Patton, 2011). 

 

Fördelar med enkätstudie och självskattning är att de är bra metoder för att samla in många svar 

inom en begränsad tid. Uppsatsen är ju tidsbegränsad och undersökningen utfördes inom 

tidsram varför enkätmetoden med självskattning ansågs mest lämpat för den föreliggande 

studien. Vid mätningen av arbetsprestation kan man även använda en experimentell design för 

att så objektivt som möjligt kunna uttala sig om kausalitet, men med den formen av design följer 

annan problematik.  Experiment innebär artificiella situationer och i det här fallet skulle det 

även föreligga en utmaning i hur man manipulerar de oberoende variablerna till exempel 

autonom motivation och kontrollerad motivation. Vid enkätundersökningsdesign finns alltid en 

kausalitetsproblematik. Med detta menas att det inte går att säkert uttala sig om något 

orsakssamband utifrån studiens resultat. Exempelvis om resultaten visar på ett positivt samband 

mellan graden av kontrollerad motivation och uppgiftsprestation samt samarbetsprestation, kan 

man inte med säkerhet uttala sig om att höga nivåer av kontrollerad motivation leder till högre 

arbetsprestationer eller motsatsen om att höga arbetsprestationer hos medarbetaren är beroende 

av kontrollerad motivation. En longitudinell design med insamling av data vid flertalet tillfällen 

under ett längre tidsspann skulle ha mer tyngd och mindre risk för slumpmässiga mätfel 

(Rindfleisch, Malter, Ganesan & Moorman, 2008). 

Framtida forskning  

Främst har forskningen inom området fokuserat på hur arbetsmotivation relaterar till 

arbetsprestation eller arbetsrelaterad hälsa, arbetstrivseln (exempelvis Eriksson et al., 2011; 

Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000). Det finns inte många studier som har undersökt 

sambandet mellan olika motivationstyper och arbetsprestations utfall så därför fler nya studier 

behövs i framtiden. Studien har gjort undersökning i fem olika privata organisationer, men det 

vore intressant att undersöka offentliga organisationer för att se om samma mönster kring 

motivationstyper och arbetsprestation också gäller i den offentliga sektorn. 

Slutsatser   

Individers arbetsmotivation är en nyckel till bättre arbetsprestationer och därigenom till 

organisationers framgång. Studien visade att medarbetare som känner meningsfullhet i arbetet 

och deras motivation karaktäriseras av en känsla av självbestämmande presterar bättre på 

arbetsplatsen. I linje med tidigare forskning (exempelvis Cerasoli et al., 2014; Deci & Ryan, 

2000; Lawler, 1971) visade den föreliggande studien att både autonom och kontrollerad 

motivation har betydelse för arbetsprestation i olika grader och aspekter. Autonom motivation 

relaterar till kreativitet, samarbetsprestation och uppgiftsprestation. Autonom motivation visade 

sig att ha större betydelse än kontrollerad motivation för uppgiftsprestation, kreativitet och 

samarbetsprestation. Studien visade dock inga relationer mellan motivationstyper (för både 

kontrollerad och autonom motivation) och kontraproduktiva beteenden. 

Studien styrkte att det kan finnas fördelar med att stimulera medarbetarnas autonoma 

motivation eftersom det tycks mer relaterat till bättre arbetsprestationer. Medarbetare tycks 
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drivas av lust, intresse och meningsfullhet snarare än tävlan, pengar eller yttre krav. Om 

organisationen är medveten om att medarbetare kan motiveras på olika sätt, kan de ge de 

anställda det de önskar och uppfylla de anställdas behov vilket kan reflektera i önskvärda 

beteenden bland de anställda (Lawler,1994). Individernas beteenden inom organisationen 

påverkar organisationens effektivitet och kvalitet och därför är det viktigt att vara medveten om 

att autonomt motiverade tycks prestera bättre när de upplever meningsfullhet, har intresse och 

kan bidra till organisationens bästa. Organisationer kan använda kunskapen om betydelsen av 

att stimulera autonom motivation snarare än kontrollerad motivation när man till exempel 

designar arbetsmiljön eller arbetar med ledarskap. 
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