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Motivation, engagemang och delaktighet bland medarbetare är viktiga 
faktorer i organisationers ekonomiska framgång och överlevnad på 
marknaden. Huvudsyftet med denna studie var att undersöka om det 
fanns skillnader i inre motivation och delaktighet utifrån grad av 
tillfredsställelse av de tre grundläggande psykologiska behoven 
mellan organisationens olika yrkeskategorier. Vidare syften var att 
undersöka om ohälsa kan prediceras med grad av inre motivation samt 
om det fanns skillnader i skattningarna av delaktighet på arbetsplatsen 
och inom organisationen. En web-baserad enkät skickades ut till 
samtliga 914 medarbetare i organisationen och 205 valde att delta. 
Resultaten visade att det inte fanns någon skillnad i tillfredsställelse av 
de grundläggande psykologiska behoven kopplat till yrkeskategorier 
samt att medarbetarnas inre motivation kunde användas som prediktor 
för deras självskattade ohälsa. Resultatet av studiens explorativa 
frågeställningar visade att delaktighet och inre motivation i arbetet 
skattades som viktigt av medarbetarna. Resultaten indikerade att 
Organisationen hade en stark organisationskultur med fokus på 
delaktighet, som delades av medarbetare från olika yrkeskategorier. 

 
 
Delaktighet och engagemang på arbetsplatsen har vuxit sig till intressanta frågor för 
nutida organisationer sedan det uppmärksammats att dessa är viktiga faktorer i 
organisationers framgång på en hårt konkurrensutsatt marknad. Denna konkurrens kan 
organisationerna försöka möta med bland annat ökad effektivitet i produktionen av sina 
varor och tjänster eller med förbättrad kvalitet i utförandet av dessa (Lawler, 1992). 
Lawler menar vidare att organisationer kan arbeta för att öka både sin effektivitet och 
kvalitet genom att engagera alla individer i organisationen genom att utveckla en stark 
företagskultur som främjar utveckling och delaktighet.  
 
För att organisationer ska kunna överleva i den ständigt konkurrenspräglade omvärlden 
krävs även att de arbetar med kontinuerlig förnyelse och anpassning till nya 
omständigheter och omvärldskrav (Alsrup, 2000; Holbeche, 1999). Lawler (1992) 
menar att individernas engagemang är en ekonomisk förutsättning för att organisationer 
ska kunna fortleva. Vidare beskrivs att individer som har mer inflytande över sitt eget 
arbete blir mer engagerade. En kultur präglad av engagemang definieras av Spreitzer, 
Kizilos och Nason (1997) som empowerment climate. Det innebär att organisationen 
aktivt arbetar med bland annat öppenhet av information rörande ekonomiska resultat, 
kvalitet och produktivitet gentemot de anställda, uppmuntran till självständigt 
handlande och delegerat beslutsfattande. Detta för att de anställda ska ha upplevelsen av 
egenmakt och självständighet i sina yrkesroller. 
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Delaktighet 
Spreitzer et al. (1997) menar att medarbetare i en organisation behöver uppleva att de 
har egenmakt och inflytande i organisationen och ju fler medarbetare som delar denna 
upplevelse, desto starkare växer sig en organisationskultur med fokus på delaktighet. 
Delaktigheten i en arbetsorganisation kan delas upp i fyra delkomponenter: mening, 
kompetens, självbestämmande och effekt/påverkan. Mening innebär individens 
upplevda meningsfullhet i sina arbetsuppgifter och hur hennes arbetsrelaterade mål 
överensstämmer med hennes övergripande värderingar. Med kompetens menas hur 
individen uppfattar sin egen förmåga att utföra en viss arbetsuppgift. Självbestämmande 
avser i vilken utsträckning individen upplever att denne själv kan påverka och välja 
vilka arbetsuppgifter och arbetssätt denne ska utföra och använda sig av. Den fjärde och 
sista komponenten effekt/påverkan innebär i vilken utsträckning individen upplever att 
hennes arbetsinsatser bidrar till organisationens helhet och att organisatoriska mål 
uppnås. Delaktighet kan alltså enligt Spreitzer et al. (1997) ses som hur individen 
upplever och tolkar arbetsorganisationens kultur och struktur och i hur hög grad 
individen ser att kultur och struktur främjar självbestämmande och kompetens i arbetet. 
Senare forskning framhäver organisatorisk identifikation och tillhörighet som två 
ytterligare aspekter av delaktighet. Organisatorisk identifikation och 
tillhörighet korrelerar positivt med arbetstillfredsställelse, arbetsprestationer och 
effektivitet (Scott-Ladd, Travaglione & Marshall, 2006).  
 
Pun, Chin och Gill (2010) menar att det är intressant att studera delaktighet inom 
organisationer då förståelse för delaktighet också kan medföra ökad förståelse för 
organisatoriska processer såsom makt och hierarki, deltagande, informationsflöden och 
belöningssystem. Medarbetare som upplever att de är delaktiga i sina 
arbetsorganisationer och beslut som fattas inom dessa tenderar dessutom att vara mer 
engagerade i organisationens resultat och tycka att det är viktigt att bidra till 
organisationens framgång. Detta stärker medarbetarnas arbetstillfredsställelse och 
organisationens effektivitet (Scott-Ladd, Travaglione & Marshall, 2006). Delaktighet är 
en del av resultatet av att de tre grundläggande psykologiska behoven hos en individ är 
tillfredsställda, och kan ses som individens samspel med sin omgivning samtidigt som 
denne är autonom och kan utvecklas och få erfarenheter (Björck-Åkesson & Granlund, 
2004).  
 
Grundläggande psykologiska behov 
En individs uppfattning om sig själv i sin arbetsorganisatoriska kontext är också starkt 
influerad av vilken motivation denne upplever (Spreitzer et al., 1997).  Motivation kan 
beskrivas som individens drivkraft att handla (Deci & Ryan, 2000). Vidare beskriver 
Deci och Ryan att individen är aktiv i sin egen utveckling och ständigt strävar efter att 
utvecklas. Individer motiveras till handling för att nå en tillfredsställelse av något av de 
tre grundläggande psykologiska behoven autonomi, kompetens och tillhörighet (Van 
den Berghe et al., 2014). Individen är dock inte alltid medveten om att finns ett behov 
att tillfredsställa utan kan uppleva att något känns intressant eller viktigt utan att ha 
djupare tankar om varför (Deci & Ryan, 2000). Dessa tre psykologiska behov kan ses 
som bidragande faktorer till individens välmående, utveckling och drivkraft till 
handling. Individens hälsa och välmående är beroende av att alla tre behoven uppfylls 
dagligen och om ett av dem inte uppfylls får det konsekvenser på individens hälsa och 
funktionalitet (Sheldon, Ryan & Reis, 1996). Varje behov kräver en unik 
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tillfredsställelse och kan inte reduceras till ett eller kompenseras genom tillfredsställelse 
av ett annat behov (Reis, Sheldon, Gable, Roscoe & Ryan, 2000). Individuella 
skillnader i välmående är bland annat relaterade till personlighetsegenskaper och 
individuella preferenser för dominerande psykologiskt behov (Reis et al., 2000). Deci 
och Ryan (2000) beskriver att skillnaderna mellan olika individers dominerande 
psykologiska behov utöver personlighetsegenskaper även kan bero på att individen 
tidigare lidit en brist av uppfyllande av något behov och därför har ett driv att 
kompensera för det senare under livet. Tidigare studier visar att det inom 
arbetsorganisationer ofta finns en differentierad syn på delaktighet och graden av 
tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven (Scott-Lad et al., 2006). 
Dessa skillnader kan bland annat härledas till olika hierarkiska nivåer och 
yrkeskategorier. Individer som har högst behov av att uppfylla de psykologiska behoven 
autonomi och kompetens rapporterar högre grad av generellt välmående än de som 
skattar behovet av tillhörighet högst (Reis et al., 2000). Vidare beskrivs dock att 
individer som inte uttryckligen strävar efter behovet tillhörighet men ändå får det 
uppfyllt, lever längre och har bättre psykisk och fysisk hälsa. 
 
Deci et al. (2001) har gjort en tvärkulturell studie där de tre psykologiska behoven har 
studerats över olika länder och kulturer. Resultat från tidigare amerikanska studier samt 
kompletterande nyinsamlad data jämfördes med enkätsvar från bulgariska 
studiedeltagare. Studien visade att bulgarerna upplevde högre tillfredsställelse än 
amerikanerna när deras behov av autonomi uppfylldes (t(557)= 5,31, p < ,001) däremot 
fanns det ingen skillnad i upplevd tillfredsställelse av behoven kompetens och 
tillhörighet. Skillnaden i autonomibehovet kunde till stor del förklaras av att 
amerikanerna i större utsträckning upplevde att de i sitt dagliga arbete fick 
autonomibehovet uppfyllt, mycket beroende på att de upplevde en högre grad av stöd 
för autonomi från arbetsorganisationernas ledningar. Deci et al. (2001) kunde dock 
summera att resultatet av studien var att de tre grundläggande psykologiska behoven är 
universella och inte beroende av i vilken kulturell eller socioekonomisk kontext 
individer befinner sig i. 
 
Ytterligare en studie om de tre grundläggande psykologiska behoven och deras effekter 
på individen har genomförts av Baard, Deci och Ryan (2004). De gjorde en enkätstudie 
bland ca 700 bankanställda i syfte att söka en förklaring till deras arbetsprestationer 
under året. Studien visade att det fanns en signifikant korrelation mellan inre motivation 
och arbetsprestation. Medarbetare vars arbetsuppgifter bidrog till att uppfylla deras 
grundläggande psykologiska behov och som drivs av inre motivation i sitt handlande, 
presterar bättre i arbetet (r = ,34, p = ,050). Vidare visade studiens resultat att det fanns 
en svag negativ korrelation mellan individers ohälsa och inre motivation (r = -,26, p 
=,060). Baard et al. (2004)  jämförde de tre grundläggande psykologiska behoven var 
för sig mot hälsa, och fann att det är individers upplevelse av kompetens som har den 
starkaste korrelationen med hälsa medan upplevelse av tillhörighet starkast korrelerar 
med arbetsprestation.  
 

Autonomi 
Autonomi refererar till individens upplevelse av viljekraft och frihet i handling och i 
vilken utsträckning individen upplever frihet och valmöjlighet i att initiera och avsluta 
handlingar samt möjlighet att delta i beslutsfattande. Av stor vikt för upplevd 
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tillfredsställelse av autonomi är även att målen och aktiviteterna individen ägnar sig åt 
är självvalda och överensstämmer med individens inre drivkraft och självbild (Van den 
Berghe et al., 2014). Centralt för individens upplevelse av autonomi är hur individen 
känner sig hotad, övervakad och utvärderad av sin omgivning samt i hur stor 
utsträckning individens arbete är styrt av uppsatta deadlines (Deci & Ryan, 2000). 
Individens upplevelse av autonomi kan delas upp i tre komponenter, Perceived Locus 
Of Causality (PLOC), viljekraft och upplevd valmöjlighet. Med PLOC avses individens 
upplevelse av vad som ligger till grund för dennes beteende i ett kontinuum från 
omgivningens påverkan till handlande till att individen styr sitt beteende av egen fri 
vilja. Viljekraft är individens frivillighet att delta i och undvika aktiviteter. Med upplevd 
valmöjlighet menas i vilken utsträckning individen känner flexibilitet och fritt kan välja 
i situationer som erbjuder många valmöjligheter utan att uppleva plikt eller rädsla för 
negativa konsekvenser (Reeve, 2009). En individ som upplever autonomi på sin 
arbetsplats är mer effektivt kreativ, kognitivt flexibel och har större förmåga till 
konceptuellt lärande och komplex problemlösning. Individer i en arbetsorganisation 
som upplever hög grad av autonomi kan alltså därför tillföra ett större bidrag till 
organisationen genom sina arbetsinsatser (Deci & Ryan, 2000). Baard et al. (2004) 
förespråkar att arbetsorganisationer arbetar aktivt med att stödja medarbetarnas 
autonomi, det vill säga att organisationens chefer på alla nivåer arbetar med att 
tillgodose medarbetarnas autonomibehov. Detta kan göras genom bland annat feedback, 
förståelse och erkännande av medarbetarnas perspektiv, fungera som en 
kommunikationslänk mellan medarbetarna och övriga organisationen och delge och ta 
emot värdefull information, säkerställa att medarbetarna upplever valfrihet i beslut och 
uppmuntra egna initiativ. Dessa åtgärder för ökad upplevelse av autonomi inom 
organisationen bidrar på ett effektivt sätt till att öka medarbetarnas inre motivation 
(Ilardi, Leone, Kasser & Ryan, 1993). 
 

Kompetens 
Kompetens innebär känslor av bemästrande och produktivitet i förhållande till utförda 
eller planerade handlingar och individens förväntningar på sina egna resultat (Van den 
Berghe et al., 2014). Centralt inom kompetens är även vilka utfall individens handlande 
får och individens känslor och värderingar kring dessa (Baard et al., 2004). Individer 
söker ständigt nya utmaningar och strävar efter att utveckla sin kapacitet. För att 
individens behov av kompetens ska vara optimalt uppfyllt krävs en balans mellan 
arbetsuppgifternas svårighet och individens färdigheter (Reeve, 2009). Sheldon et al. 
(1996) har med en longitudinell enkätstudie av universitetsstudenter undersökt 
korrelationen mellan bland annat kompetens och hälsa. Studiens resultat visade att 
individer som får sitt behov av kompetens uppfyllt upplever en större vitalitet, högre 
välmående samt bättre fysisk hälsa. Individer har inte bara ett behov av att känna sig 
kompetenta utan även att få visa upp sin kompetens och få bekräftelse för denna. En 
viktig faktor för detta är feedback. Tidigare studier har visat att individer som får positiv 
feedback upplever högre grad av inre motivation än individer som inte får någon 
feedback alls, medan individer som får negativ feedback upplever lägre grad av inre 
motivation jämfört med individer som inte får någon feedback alls (Deci & Ryan, 
2000). Feedback kan både komma av att individen antingen lyckas eller misslyckas med 
uppgifter och reflekterar över detta samt från andras bedömningar. Med hjälp av 
feedback kan individen skatta sin egen kompetensnivå i förhållande till en uppgift eller 
utmaning (Reeve, 2009).  
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Tillhörighet 
Tillhörighet innefattar upplevelsen av samhörighet och närhet till andra individer och 
grupper i omgivningen eller samhället i stort samt ömsesidig förståelse, respekt och tillit 
(Deci et al., 2001; Van den Berghe et al., 2014). Reis et al. (2000) har studerat hur 
individers dagliga kontaktsökande fungerar och hur de sociala kontakterna påverkar 
individernas välmående. De observerade universitetsstudenters beteende och 
analyserade dagböcker som deltagarna fick fylla i dagligen och fann att individer 
ständigt sökte kontakt med andra genom till exempel intimitet, gemensamma sociala 
aktiviteter och undvikande av konflikter. Baard et al. (2004) menar att det inte är de 
gemensamma arbetsuppgifterna i sig som skapar en känsla av tillhörighet utan för att 
individen ska känna tillhörighet till sin arbetsorganisation krävs en personlig och 
informell känsla av kontakt med kollegor. Deci och Ryan (2000) menar att tillhörighet 
inte är ett nödvändigt behov att uppfylla i alla situationer. De menar till exempel att 
individer engagerar sig i inre motiverande aktiviteter helt på egen hand och då inte är i 
behov av att känna tillhörighet till andra. Deci och Ryan (2000) menar till skillnad från 
Baard et al. (2004) att trygga relationer främst fungerar som ett psykologiskt skydd och 
en känsla av säkerhet i obehagliga situationer.  
 
Yttre och inre motivation 
Motivationen kan enligt Ryan och Deci (2000a) delas in i två delar, den yttre och inre. 
Den inre motivationen kan ses som ett genuint egenintresse av att tillfredsställa ett inre 
behov och en önskan om att utvecklas (Ryan & Deci, 2000a). Ryan och Deci beskriver 
vidare att den inre motivationen är spontan och inte påverkad av någon yttre faktor. 
Anledningen till att individer upplever inre motivation är de tre grundläggande 
psykologiska behoven autonomi, kompetens och tillhörighet. När en individ upplever 
att något av dessa psykologiska behov uppfylls menar Ryan och Deci (2000a) att 
individen upplever inre motivation. Individen har en ständig strävan efter att uppfylla de 
psykologiska behoven och därmed även en strävan efter att finna en inre motivation till 
sitt handlande (Ryan & Deci, 2000b). Den inre motivationen medför en mängd positiva 
effekter för individen. Individen blir mer uthållig gentemot uppgiften, kreativiteten och 
produktiviteten ökar och kunskapen blir lättare för individen att använda i praktiken. 
Individen får också lättare att ta till sig ny kunskap och få en djupare förståelse för det 
inlärda samt upplever en högre grad av välmående. Individer som upplever inre 
motivation söker också ny information och kunskap självständigt, i syfte att uppfylla sitt 
psykologiska behov av kompetens (Vansteenkiste et al, 2007). Kasser, Ryan och 
Sheldon (2004) beskriver detta vidare som att individer som är inre motiverade strävar 
efter att utföra aktiviteter som ytterligare tillfredsställer deras grundläggande 
psykologiska behov i högre grad än individer som främst drivs av yttre motivation.  
Kasser et al. menar att en individs nivå av inre motivation kan predicera vilken typ av 
arbete och yrkeskategori denne väljer, då en inre motiverad individ främst söker sig till 
arbeten som har goda förutsättningar att ge framtida tillfredställelse av de 
grundläggande psykologiska behoven.  Även organisationen får fördelar av att 
medarbetarna är inre motiverade. Den högre kreativitet, produktivitet och strävan efter 
kompetensutveckling som inre motiverade individer uppvisar medför högre 
arbetsprestationer och därmed ett större bidrag till organisationen (Ryan & Deci, 
2000a).  
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Den yttre motivationen uppstår till följd av extern påverkan på individen. Med extern 
påverkan menas att individen är en del av en kontext och lär sig utifrån sitt handlande i 
denna kontext. Vid yttre motivation är det alltså faktorer i omgivningen som motiverar 
individen till en viss handling. Dessa faktorer kan antingen vara att uppnå någon form 
av incitament, till exempel lön, uppmärksamhet eller beröm, eller att undvika negativa 
konsekvenser, till exempel att slippa repressalier (Ryan & Deci, 2000a). Inom 
arbetsorganisationer är lön och andra ekonomiska belöningar den vanligaste formen av 
belöningar för anställda (Pittman, Emery, & Boggiano, 1982). Dessa former av 
belöningar genererar dock främst lydnad, lågkvalitativa prestationer samt skapar ett 
behov bland de anställda av fortsatt extern belöning för att handla. Pittman et al. 
beskriver vidare att yttre motivation även har en negativ påverkan på medarbetarnas 
lärande. Den yttre motivationen får medarbetaren att rikta fokus på att memorera fakta 
istället för att försöka få förståelse för situationen och kontexten. Detta eftersom 
medarbetarens motivator är att snabbt kunna svara på frågan för att få tillägna sig den 
utlovade externa belöningen. McGraw och McCullers (1979) beskriver det som att den 
yttre motivationen får individen att bortse ifrån sina egna intressen och problemlösande 
förmåga till förmån för att uppnå den externa belöningen.  
 
Self-Determination Theory 
Individer kan uppleva både inre och yttre motivation av olika intensitet samtidigt och 
pendla mellan de två olika typerna av motivation samt grad av dessa (Ryan & Deci, 
2000a). Utöver indelning av motivation i autonom och självvald inre och externt 
kontrollerad yttre, som Deci och Ryan (2000) beskriver, kan den yttre motivationen 
beskrivas som ett kontinuum, som figur 1 visar (Gagné & Deci, 2005). Self-
Determination Theory (SDT) ger ett perspektiv på hur motivation kan uppstå och 
utvecklas som en social process och förklarar varför individer initierar och upprätthåller 
ett beteende (Van den Berghe, Vansteenkiste, Cardon, Kirk & Haerens, 2014). I SDT 
beskrivs individens motivation som ett kontinuum av tre stadier; amotivation, yttre 
motivation och inre motivation. En individ som är amotiverad saknar helt motivation för 
sitt arbete och handlar inte över huvud taget för organisationens räkning eller har någon 
intention att handla.  
 
Den yttre motivationen kan delas in i fyra olika delstadier utifrån graden av autonomi 
och extern kontroll, vilket är ett av individens tre grundläggande psykologiska behov. I 
denna kontext innebär autonomi graden av självbestämmande på arbetet. En externt 
motiverad individ, external regulation, handlar helt och hållet efter externa belöningar 
eftersom handlingarna inte är internt motiverade. Avgörande för individens 
ansträngning är då hur väl denne ser sambandet mellan sina handlingar och den externa 
belöningen och motivet för handlingarna är att behålla den önskade konsekvensen till 
exempel lön eller beröm, eller undvika en oönskad konsekvens såsom repressalier från 
chefen (Gagné & Deci, 2005). Introjected regulation innebär att individen har en något 
ökad grad av autonomi jämfört med external regulation i val av handlingar, men 
individens handlande styrs till stor del av skuldkänslor över befarat uteblivna handlingar 
och resultat och omgivningens reaktioner på detta. Individer som styrs av introjected 
regulation handlar också för att behålla eller försöka stärka sin självkänsla och kan 
därmed utföra handlingar som inte överensstämmer med individens egentliga 
värderingar (Deci & Ryan, 2000). Med identified regulation menas att individen 
identifierar sig med de handlingar hon utför och de värderingar som är förknippade med 
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dessa. Individen upplever en högre grad av frihet och viljekraft eftersom handlingarna 
överensstämmer med personliga målsättningar, individen har alltså en hög intern PLOC. 
Individen tar sig an uppgifterna för att nå ett mål, till exempel utför av chefen tilldelade 
arbetsuppgifter för att möjliggöra karriärklättring inom organisationen men handlar utan 
att ha något intresse av uppgifterna i sig (Gagné & Deci, 2005). En individ som 
upplever en hög grad av autonomi i sitt handlande men fortfarande inte fullt ut är internt 
motiverad, befinner sig i integrated regulation. Individen ser att utförandet av en 
uppgift är en del av självutvecklingen och viljan att utvecklas och lära sig och uppgiften 
därför är viktig för individen och dennes måluppfyllelse, men individen har fortfarande 
större intresse för uppgiften i sig (Reeve, 2009). 
 
En individ som befinner sig i kontinuumet vid inre motivation upplever ett genuint 
intresse för arbetsuppgiften och behöver inga externa motivatorer för att handla. En 
internt motiverad individ upplever att denne själv kan välja och styra över sina 
handlingar och handlar av fri vilja. (Ryan & Deci, 2000b). Individens förflyttning längs 
kontinuumet av motivation beror till stor del på individens uppfattning och värderingar 
av handlandet och den upplevda autonomin i detta. Till exempel kan en uppgift som 
individen till en början krävde en extern belöning för att utföra, med tiden komma att få 
allt större betydelse för individen vilket leder till utvecklande av en målbild och sedan 
ett intresse för uppgiften i sig och därmed inre motivation (Reeve, 2009). 

 
Figur 1. Self- Determination kontinuum (Deci & Ryan, 2002).  
 
Flera studier har visat att organisationer med ett arbetsklimat som bidrar till 
medarbetarnas möjligheter till uppfyllande av de psykologiska behoven och inre 
motivation, i högre grad har engagerade och välmående medarbetare (Deci et al, 2001). 
En inre motiverad individ har identifierat sig med organisationen och arbetsuppgifterna 
och upplever att hon genom sitt arbete kan ge uttryck för och handla enligt sina 
värderingar (Reeve, 2009). I arbetsmiljöer där individer tillåts vara delaktiga och har 
möjligheter att utveckla sin autonoma motivation och handla självständigt, främjas även 
möjligheterna för att individernas tre grundläggande psykologiska behov, autonomi, 
kompetens och tillhörighet, ska tillfredsställas (Deci & Ryan, 2000). Deci och Ryan 
(2000) beskriver att individens centrala drivkraft för handling är att tillfredsställa de 
grundläggande psykologiska behoven, där upplevd autonomi är avgörande för 
individens förflyttning i STDs kontinuum av motivation och kompetens starkt påverkar 
i hur hög grad individen upplever självförverkligande. Individen har alltså en strävan 
efter att finna inre motivation till sina handlingar och ett naturligt driv att internalisera 
och tillskriva värderingar till handlingarna (Gagné & Deci, 2005). Samtidigt som 
individen har en strävan efter att kunna handla i enlighet med sina inre drivkrafter, har 
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denne en önskan om att få uppleva tillhörighet och bli integrerad i sin sociala kontext. 
Starkt tryck från den sociala kontexten och extern kontroll kan bromsa individens 
förflyttning längs kontinuumet då dessa faktorer försvårar för individen att tillskriva mål 
och handlingar personlig mening och värderingar (Deci & Ryan, 2000).    
 
En organisation i förändring 
Många stora organisationer har de senaste åren fått upp ögonen för vikten av delaktighet 
inom alla hierarkiska nivåer (Pun et al., 2010). Förståelse för hur delaktighet påverkar 
en organisations resultat och aktivt arbete med att involvera organisationens 
medarbetare i organisatoriska frågor som inte enbart rör det dagliga arbetet utan även 
som en långsiktig strategi leder till ökad effektivitet och produktivitet, 
arbetstillfredsställelse och kvalitet. I denna studie har en internationell koncern 
undersökts. Koncernen är en detaljhandelskedja med inriktning på försäljning av 
medicinsk utrustning och tjänster som är kopplade till denna. Den svenska 
organisationen har ca 900 anställda fördelade på ca 160 butiker geografiskt spridda över 
hela Sverige. Organisationen expanderar i hög takt samtidigt som affärskonceptet 
kontinuerligt utvecklas. Organisationen har varit verksam i snart 50 år och anses ha stor 
legitimitet och en stor andel på marknaden (information från Organisationen). 
 
År 2009 påbörjade Organisationen en omfattande organisationsförändring. Koncernen 
blev då uppköpt av en ny ägare och i den nya affärsplanen ingick att centralisera 
styrningen i syfte att uppnå en gemensam vision och arbetssätt inom Organisationen. 
Innan 2009 bestod koncernen främst av franchisebutiker med varierande koncept och 
egen styrning. Den nya ägaren ville överta styrningen över butikerna och göra 
varumärket mer enhetligt. Som ett led i detta centraliserades funktioner såsom 
marknadsföring, inköp och HR. Även Organisationens ledning centraliserades genom 
en indelning av butikerna i distrikt och anställa distriktschefer med ett övergripande 
ansvar för försäljning och styrning över sina butiker. Successivt började Organisationen 
även köpa butiker som innan organisationsförändringen var franchiseägda samt köpa 
upp fristående butiker och öppna helt nya. Den höga expansionstakten har bland annat 
inneburit svårigheter att hinna integrera de nya medarbetarna och utbilda dem i det nya 
affärskonceptet. För många av medarbetarna har organisationsförändringen inneburit att 
de arbetar kvar i samma fysiska butik som tidigare och i samma yrkeskategori men med 
nya mål och direktiv än i de tidigare egenägda butikerna. Medarbetarna har i många fall 
även fått ett längre avstånd till företagsledningen och minskade möjligheter att delta i 
beslutsfattande då ledningen inte längre finns lokalt på butiksnivå utan på det centrala 
huvudkontoret. Organisationen genomför varje år en medarbetarundersökning där 
medarbetarna i en enkät får sätta betyg på sitt upplevda engagemang och sin delaktighet 
i organisationen, arbetsklimatet och effektiviteten i butikerna samt ledarskapet inom 
Organisationen (information från Organisationen). 
 
HR-avdelningen för Organisationen har utifrån 2013 års medarbetarundersökning anat 
att det finns en differentierad syn på delaktighet bland medarbetarna inom 
organisationen och att differentieringarna kan härledas till organisationens olika 
hierarkiska nivåer (Information från Organisationen). Hackman och Oldham (1980) 
menar att arbetets upplägg och arbetsuppgifterna i sig kan ha en inverkan på hur 
medarbetare upplever tillfredsställelse av sina grundläggande psykologiska behov och 
sin delaktighet i organisationen. Hackman och Oldham menar att faktorer såsom 
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variation i arbetet, vilken betydelse uppgifterna har för individen och organisationen 
samt feedback har stor betydelse för medarbetarnas upplevda delaktighet i 
organisationen. Dessa faktorer är något som i hög grad är differentierade inom 
Organisationen och olika yrkeskategorier inom denna. HR-avdelningen har tillsammans 
med ledningsgruppen, utifrån medarbetarundersökningens resultat, fört ett resonemang 
kring hur delaktighet definieras och upplevs inom organisationen och hur 
delaktighetsgapet skulle kunna förstås. De har dock inte kunnat dra några 
tillfredsställande slutsatser (information från Organisationen). 
  
Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet med denna studie var att undersöka om det fanns skillnader i inre 
motivation utifrån grad av tillfredsställelse av de tre grundläggande psykologiska 
behoven autonomi, kompetens och tillhörighet inom Organisationen mellan olika 
yrkeskategorier.  Ett vidare syfte med studien var att undersöka om ohälsa kan 
prediceras med grad av inre motivation bland Organisationens medarbetare. Därutöver 
undersöktes i explorativt syfte om det fanns skillnader i skattning av hur viktig 
delaktighet på arbetsplatsen och inom organisationen var för medarbetarna. 
Frågeställningarna var som följer: Finns det skillnader i grad av inre motivation inom 
Organisationen kopplat till olika yrkeskategorier? Kan grad av inre motivation predicera 
ohälsa inom Organisationen?  
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
För att få en bred bild av upplevd delaktighet inom företaget var det intressant att få 
information från anställda från olika yrkeskategorier såsom medarbetare i butik, 
butikschefer och medarbetare på huvudkontoret. Information om studien publicerades 
av HR-chefen på Organisationens intranät veckan innan enkäterna skickades ut för att 
väcka intresse för studien bland medarbetarna. Med HR-chefens hjälp tillfrågades sedan 
samtliga medarbetare i Organisationen via mail om de ville delta i studien. 
Respondenterna informerades om att deltagandet i studien var frivilligt och att deras 
svar skulle behandlas konfidentiellt och endast analyseras efter yrkeskategori. 
Enkätutskicket nådde 914 medarbetare (Tabell 1) i Organisationen varav 205 svarade, 
vilket gav en svarsfrekvens på 22,4 %. 155 av respondenterna var kvinnor (75,6 %) och 
50 var män (24,4 %). Åldersspannet sträckte sig mellan 21 och 65 år (M = 38,8 år, SD = 
10,3 år). Tabell 2 visar fördelningen i yrkeskategorier av de som svarade. Det var störst 
andel assistenter/säljare som deltog i studien och det finns också störst andel anställda 
inom denna yrkeskategori i Organisationen (Tabell 1).  
 
 
 
 

 
 
 

Tabell 2. Fördelning yrkeskategorier 
samt procent av totalt antal anställda i 
Organisationen. 
 

Tabell 1. Totalt antal anställda i 
Organisationen per yrkeskategori samt 
procent av totalt antal anställda. 
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Svarsfrekvenserna per yrkeskategori var följande: assistenter/säljare 15,4 %, medicinskt 
utbildade 16,5 %, butikschefer 48,3 % och medarbetare på huvudkontoret 44,9 %.  
 
Tabell 3 visar att störst andel av medarbetarna som deltog i studien hade varit anställda 
inom Organisationen mer än tio år. Denna grupp medarbetare tillsammans med de som 
arbetat 6-9 år inom Organisationen utgjorde 54,2 % av respondenterna, medan de som 
arbetat 0-1 år samt 2-5 år utgjorde 45,8 %. Detta innebar att omkring hälften av 
respondenterna har varit med om alla steg i organisationsförändringen, medan andra 
hälften av respondenterna påbörjade sina anställningar under tiden förändringsprocessen 
pågick eller efteråt. I tabell 4 visas antal respondenter uppdelat i distrikt samt 
huvudkontoret, oavsett yrkeskategori. Inom varje distrikt fanns medarbetare från de tre 
yrkeskategorierna assistenter/säljare, medicinskt utbildade och butikschefer. På 
huvudkontoret fanns medarbetare som arbetar med uppgifter inom bland annat 
ekonomi, marknadsföring, HR, inköp, produktutveckling och IT samt distriktschefer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Apparatur och Material 
Enkäten konstruerades i webbaserade Google Docs i åtta separata men identiska 
exemplar, ett för varje distrikt i Organisationen och ett för huvudkontoret. Enkäten 
bestod av fyra inledande demografiska frågor, kön, ålder i fritext, antal år inom 
Organisationen uppdelat i kategorierna 0-1 år, 2-5 år, 6-9 år och mer än 10 år, samt 
yrkeskategorierna assistenter/säljare, medicinskt utbildade, butikschef och medarbetare 
på huvudkontoret. Efter de inledande frågorna följde tre sedan tidigare utvecklade 
frågeformulär, Basic Psychological Needs Scale, General Health Questionnaire och 
Social desirability response set. Sist i enkäten fanns fem egenformulerade påståenden 
om de grundläggande psykologiska behovens samt delaktighetens betydelse för 
medarbetarna, som lades till i explorativt syfte. Frågorna hade fyra svarsalternativ på en 
Likertskala, från “1 Stämmer inte alls” till “4 Stämmer precis”. Exempel på dessa 
påståenden var “Delaktighet i Organisationen är viktigt för mig”, “Att uppleva 
kompetens i mitt arbete är viktigt för mig” (se bilaga 1). 
 

Basic Psychological Needs Scale. 
Basic Psychological Needs Scale (BPNS) består av 21 items som berör individens 
psykologiska behov av autonomi, kompetens och tillhörighet och hur tillfredsställda 
dessa är (Deci & Ryan, 1985). Sju items mäter individens upplevelse av autonomi, med 
påståenden som till exempel “Jag känner att jag kan komma med mycket synpunkter på 
hur mitt arbete ska utföras”. Sex items mäter individens upplevelse av kompetens, med 
påståenden som till exempel “Jag känner mig inte så kompetent på arbetet”. Åtta items 
mäter individens upplevelse av tillhörighet, med frågor till exempel “Jag gillar 

Tabell 3. Fördelning antal år som anställd inom 
Organisationen. 

 

 
Tabell 4. Fördelning per distrikt. 
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verkligen människorna jag arbetar med”. För varje påstående finns sju svarsalternativ på 
en Likertskala, från “1 Stämmer inte alls” till “7 Stämmer precis”. Total möjlig 
minimipoäng på BPNS är 21 och maxpoäng 147. Totalt innehåller testet nio reverserade 
frågor som kodades omvänt. Eftersom BPNS innehåller olika antal items för mätning av 
varje grundläggande psykologiskt behov går inte totalpoängen för dessa tre delar att 
jämföra med varandra, utan med genomsnittlig poäng för psykologiskt behov för sig 
avses den genomsnittliga poängen delad i antal svarsalternativ. I denna studie användes 
svensk översättning av BPNS använts (Osberg, 2013). BPNS är ett ofta använt och 
validerat instrument för att mäta uppfyllande av de tre psykologiska behoven (Ilardi et 
al., 1993). Tidigare studier har visat att BPNS har en validitet på mellan α = ,86 och α = 
,93 (Brien et al., 2012). I denna studie beräknades reliabilitetskoefficienten med 
Cronbachs alfa. Totalt för BPNS var α = ,88. Cronbachs alfa beräknades även för varje 
grundläggande psykologiskt behov för sig, autonomi α = ,70, kompetens α = ,72, 
tillhörighet α = ,82.  
 

General Health Questionnaire 
General Health Questionnaire (GHQ12) består av 12 items designade för att mäta en 
individs självskattade nuvarande generella mentala hälsa för de senaste veckorna 
(Goldberg, 1978). Deltagarnas skattningar av sin mentala hälsa delas in i fyra olika 
tillstånd, depression, ångest, kroppsliga symptom och sociala problem (Goldberg och 
Hillier, 1979). GHQ finns även tillgänglig med 28, 30 och 60 items och alla dessa finns 
översatta till 38 olika språk, bland annat svenska (Jackson, 2007). Ett exempel på fråga 
var “Har du under se senaste veckorna kunnat koncentrera dig på vad du gör?”. Alla 
items har fyra svarsalternativ på en Likertskala från “1 Aldrig” till “4 Alltid”. En hög 
sammanlagd poäng på denna skala indikerar en risk för psykiatrisk problematik. GHQ 
har testats för reliabilitet och validitet i ett flertal studier. Bland annat har Goldberg, 
Cooper, Eastwood, Kedward och Shepherd (1970) visat att GHQ med 60 items i snitt 
har en reliabilitetskoefficient på α = ,92. Studien visade vidare att varje enskilt item 
hade en hög reliabilitet vilket gör att även kortare skalor av GHQ är 
tillförlitliga.  Reliabiliteten och validiteten för GHQ12 har studerats genom jämförelser 
med de längre och mer detaljerade GHQ-skalorna och har visats ha en korrelation på i 
snitt mellan ,70 och ,80 med de längre skalorna (Goldberg, 1978). I denna studie 
beräknades reliabilitetskoefficienten med Cronbachs-alfa, α = ,86. Respondenternas 
svar kodades med Likert-metoden, vilket innebar att svaren kodades med ett värde från 
1 till 4, med de minst instämmande svaren 1 och de mest instämmande svaren 4 (Banks 
et al., 1980). Svaren på frågorna transformeras och summeras därefter till en poäng. 
Fem items i GHQ12 är reverserade och kodades därför omvänt. Total möjlig 
minimipoäng på GHQ12 är 12 och maxpoäng är 48. Goldberg (1978) förklarar att 15-16 
poäng är ett normalt värde medan 20-26 poäng indikerar risk för psykologisk ohälsa och 
över 27 poäng indikerar en risk för allvarliga psykologiska problem.  
 

Social desirability response set 
Marlowe-Crowns social desirability response set (MCSD) består ursprungligen av 33 
items designade för att mäta i hur stor utsträckning en individ tenderar att påverkas av 
social önskvärdhet i sina enkätsvar (Crowne & Marlowe, 1960). I denna studie 
användes en kortare version av skalan med tio items (Strahan & Gerbasi, 1972). 
Reliabiliteten för 10-itemskalan har mätts i flera studier, med resultat från α= ,49 och α 
= ,75 med en median på α = ,62 (Reynolds, 1982). I denna studie beräknades 
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reliabilitetskoefficienten med Cronbachs-alfa, α = ,77. Samtliga items har fyra 
svarsalternativ, från “1 Stämmer inte alls” till “4 Stämmer precis”. Två items i MCSD 
är reverserade och kodades därför omvänt. Total möjlig minimipoäng på MCSD är 10 
och maxpoäng är 40. Med social önskvärdhet avses bland annat kulturellt betingade 
fenomen och önskvärda beteenden som får individen att framstå i bättre dager men är 
relativt osannolika, i syfte att uppfylla ett behov av att bli omtyckt av andra (Parkes, 
1980). Parkes beskriver vidare att MCSDs items är påståenden som antingen är 
kulturellt acceptabla men sannolikt osanna eller sannolikt sanna men kulturellt 
oacceptabla. Individer som svarar att kulturellt acceptabla påståendena stämmer i hög 
grad indikerar alltså att individen troligen förställer sina svar, medvetet eller omedvetet. 
Till skillnad från bland annat Cronbachs-alfa, som mäter individers testrelaterade 
beteende, mäter MCSD individers sätt att vara och presentera sig själva på i situationer 
som involverar självreflektion, även utanför testrelaterade sammanhang (Crowne & 
Marlowe, 1964).  
 
Procedur 
Ett mail med de åtta olika länkarna till enkäter skickades till Organisationens HR-chef. 
HR-chefen skickade därefter ut enkäterna till varje butiks gemensamma mailadress samt 
till medarbetarna på huvudkontorets respektive personliga mailadresser, med en 
uppmaning till alla medarbetare att svara på den under arbetstid. Enkäten var öppen för 
svar under 14 dagar. När halva tiden hade gått skickade HR-chefen efter 
överenskommelse ut en påminnelse och uppmaning att besvara enkäten. Svaren från 
enkäten registrerades automatiskt i ett dokument i Google Docs. 
 
Databearbetning 
De statistiska analyserna genomfördes med SPSS. Datan analyserades till en början 
deskriptivt. Därefter genomfördes tester med envägs oberoende ANOVA för att 
analysera skillnader mellan grupper för olika variabler. För att vidare analysera 
resultaten från varje ANOVA användes post hoc-testet Fishers LSD. 
Pearsonkorrelationer beräknades för att undersöka eventuella samband mellan variabler. 
Slutligen genomfördes en hierarkisk multipel regressionsanalys för att undersöka de 
oberoende variablernas effekt på den beroende variabeln. 
 
 

Resul ta t  
 
En summering av poäng i varje del av enkäten för sig samt beräkning av medelvärden 
för variabler visade att samtliga data var normalfördelade.  
 
Genomsnittliga poäng på BPNS räknades totalt samt för de tre grundläggande 
psykologiska behoven var för sig. Den genomsnittliga totalpoängen på BPNS var M = 
93,6 (SD = 12,5). För att kunna göra en jämförelse av upplevd tillfredsställelse av de 
grundläggande psykologiska behoven bland medarbetarna beräknades sedan 
medelvärde för den totala behovstillfredsställelsen samt för varje behov för sig. De 
genomsnittliga poängen jämfördes sedan totalt, mellan de olika yrkeskategorierna. 
Tabell 5 visar medelvärdena för tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska 
behoven fördelat på de fyra olika yrkeskategorierna.  
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Tabell 5. Deskriptiv tabell över medelvärden tillfredsställelse av grundläggande 
psykologiska behov fördelat på de olika yrkeskategorierna. Inga signifikanta skillnader 
mellan yrkeskategorierna.  

 
En envägs oberoende ANOVA visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i 
totalmedelvärdet av tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven mellan 
Organisationens fyra yrkeskategorier assistenter/säljare, medicinskt utbildade, 
butikschefer och medarbetare på huvudkontoret. Skillnader i tillfredsställelse av de 
grundläggande psykologiska behoven analyserades även var för sig med envägs 
oberoende ANOVA och resultatet visade på icke signifikanta skillnader för alla tre 
behoven mellan yrkeskategorierna. Det innebär alltså att de inte fanns någon skillnad i 
grad av uppfyllelse av de grundläggande psykologiska behoven mellan medarbetare från 
olika yrkeskategorier. En envägs oberoende ANOVA visade även att det inte fanns 
någon skillnad i tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven kopplat till 
medarbetarnas anställningstid inom Organisationen. Inte heller fanns det någon skillnad 
i graden av tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven mellan könen. 
 
I explorativt syfte undersöktes hur de grundläggande psykologiska behovens betydelse 
skattades av medarbetarna. Samtliga yrkeskategorier skattade att behovet kompetens var 
viktigast att tillgodose i arbetet, M = 3,75 (SD = ,447). En envägs oberoende ANOVA 
visade att det fanns signifikanta skillnader i skattningarna av betydelsen av behoven 
autonomi och tillhörighet mellan de olika yrkeskategorierna, F(3,1) = 6,744, p = ,001. 
Ett post hoc-test, Fishers LSD, visade att skillnaderna var enligt följande: 
Assistenter/säljare skattade behovet av autonomi som mindre viktigt att uppfylla i 
arbetet än medarbetare på huvudkontoret (p = ,007). Assistenter/säljare skattade behovet 
av kompetens som viktigast att uppfylla, men mindre viktigt än medicinskt utbildade (p 
= ,038). Medicinskt utbildade skattade behovet av tillhörighet som mer viktigt än 
butikschefer (p = ,007) samt medarbetare på huvudkontoret (p = ,008). Mellan övriga 
yrkeskategorier och grundläggande psykologiska behov fanns inga signifikanta 
skillnader. 
 
Vad gäller självskattad ohälsa var den genomsnittliga totalpoängen för GHQ12 M = 
21,80 (SD = 4,46). Den genomsnittliga totalpoängen på GHQ12 per yrkeskategori visas 
i tabell 6.  
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Tabell 6. Deskriptiv tabell över genomsnittlig totalpoäng på GHQ12 per yrkeskategori. 
Inga signifikanta skillnader mellan yrkeskategorierna.  
 

 
 
En envägs oberoende ANOVA visade att det inte fanns någon skillnad i självskattad 
ohälsa (GHQ12) mellan de olika yrkeskategorierna. Inte heller fanns någon skillnad i 
självskattad ohälsa kopplad till antal år medarbetarna hade varit anställda inom 
organisationen. Däremot kunde en signifikant skillnad i självskattad ohälsa ses mellan 
könen. Kvinnor skattade i snitt en ohälsa på M = 22,2 (SD = 4,6) jämfört med män som 
skattade en ohälsa på M = 20,6 (SD = 3,8). En envägs oberoende ANOVA för 
jämförelse av självskattad ohälsa mellan könen gav resultatet F(1, 1) = 4,85, p = ,029. 
 
En Pearsonkorrelation visade ett signifikant samband mellan självskattad ohälsa och 
tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven, r = -,67, p < ,001. Detta 
innebar alltså att de medarbetare som skattade en hög grad av ohälsa också skattade att 
deras grundläggande psykologiska behov i låg grad är tillfredsställda. 
Pearssonkorrelationer gjordes även för varje grundläggande psykologisk behov för sig 
och självskattad ohälsa (Tabell 7).  
 
Tabell 7. Pearsonkorrelationer kön, antal arbetade år, social önskvärdhet, grundläggande 
psykologiska behov och GHQ12. 
 

 
Med en hierarkisk multipel regressionsanalys undersöktes om graden av 
tillfredsställelse av de tre grundläggande psykologiska behoven kunde användas som 
prediktorer för skattad ohälsa, med kön, antal år inom organisationen och social 
önskvärdhet som kontrollvariabler. De tre grundläggande psykologiska behoven var 
prediktorer och skattad ohälsa enligt GHQ12 var den beroende variabeln. Kön, antal år 
inom organisationen och social önskvärdhet lades in i block 1 och prediktorerna 
självskattad tillfredsställelse av autonomi, kompetens och tillhörighet lades in i block 2. 
Metoden Enter användes och gav resultatet att prediktorerna i både block 1 och block 2 
kunde förklara en signifikant varians av självskattad ohälsa som visas i tabell 8. De 
psykologiska behoven autonomi, kompetens och tillhörighet, i block 2, tillförde unikt 
37,6% förklarad varians i självskattad ohälsa.  Ostandardiserade betavärden har använts 
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med hänsyn till stickprovsstorleken och antalet oberoende variabler (Tabachnick & 
Fidell, 2013).  En envägs oberoende ANOVA tillhörande den multipla regressions-
analysen visade att modellen i helhet var signifikant, F(6, 198) = 35,40, p < ,001. 
 
Tabell 8. Hierarkisk multipel regressionsanalys. Självskattad ohälsa som beroende 
variabel.  
 

Tabell 9 visar deskriptivt att självskattad upplevd delaktighet både på den fysiska 
arbetsplatsen och i organisationen som helhet korrelerade positivt med skattningen av 
tillfredsställelse av de tre grundläggande psykologiska behoven enligt BPNS. Dock 
fanns ingen signifikant korrelation mellan att behovet av tillhörighet var tillfredsställt 
och självskattad delaktighet i organisationen. Tabell 8 visar vidare att det fanns en 
signifikant korrelation mellan självskattad delaktighet på arbetsplatsen och självskattad 
delaktighet i organisationen.  
 
Tabell 9. Pearsonkorrelationer självskattad delaktighet på arbetsplatsen och i 
organisationen och de grundläggande psykologiska behoven.  

 
Med envägs oberoende ANOVA undersöktes i explorativt syfte huruvida det fanns 
skillnader i självskattad delaktighet på arbetsplatsen samt i organisationen enligt de 
egenformulerade frågorna, mellan de fyra olika yrkeskategorierna. Resultatet visade på 
en signifikant skillnad i medarbetarnas självskattade delaktighet på arbetsplatsen, F(3, 
1) = 2,95, p = ,034. Ett post hoc-test, Fishers LSD, visade att skillnad i självskattad 
delaktighet på arbetsplatsen fanns mellan yrkeskategorin assistenter/säljare och 
butikschefer, där assistenter/säljare upplevde en signifikant lägre delaktighet än 
butikschefer (p = ,009). Assistenter/säljare upplevde även en signifikant lägre 
delaktighet på arbetsplatsen jämfört med medicinskt utbildade (p = ,021). Mellan övriga 
yrkeskategorier fanns inga signifikanta skillnader.  
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Vidare undersöktes medarbetarnas självskattade delaktighet i organisationen. En envägs 
oberoende ANOVA visade en signifikant skillnad i självskattad delaktighet i 
organisationen mellan de olika yrkeskategorierna, F(3, 1) = 6,06, p = ,010. Ett post hoc-
test, Fishers LSD, visade en skillnad i självskattad delaktighet i organisationen mellan 
yrkeskategorin assistenter/säljare och butikschefer (p < ,001), assistenter/säljare 
upplevde en signifikant lägre grad av delaktighet i organisationen än butikschefer. 
Assistenter/säljare upplevde även en signifikant lägre nivå av delaktighet i 
organisationen än medarbetare på huvudkontoret (p = ,003) samt medicinskt utbildade 
(p = ,050). Tabell 10 visar att butikschefer var den yrkeskategori som skattade sin 
upplevda delaktighet högst både på arbetsplatsen och i organisationen. 
 
Tabell 10. Medelvärden och standardavvikelser självskattad delaktighet på arbetsplatsen 
och i organisationen fördelade per yrkeskategori.  

Den självskattade delaktigheten på arbetsplatsen jämfördes även mellan medarbetares 
olika anställningstid i Organisationen, vilket med en envägs oberoende ANOVA inte 
gav något signifikant resultat. Däremot visade en oberoende ANOVA att det fanns en 
signifikant skillnad i självskattad delaktighet i organisationen kopplat till 
anställningstid, F(3, 1) = 2,875, p = ,037. Ett post hoc-test, Fishers LSD, visade att den 
signifikanta skillnaden fanns mellan de som arbetat 2-5 år och de som arbetat mer än 10 
år (p = ,005). 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns skillnader i inre motivation 
utifrån grad av tillfredsställelse av de tre grundläggande psykologiska behoven 
autonomi, kompetens och tillhörighet inom Organisationen mellan olika 
yrkeskategorier.  Ett vidare syfte med studien var att undersöka om ohälsa kan 
prediceras med grad av inre motivation bland Organisationens medarbetare. I 
explorativt syfte undersöktes även skillnader i skattning av hur viktig delaktighet på 
arbetsplatsen och inom organisationen var för medarbetarna. 
 
Grundläggande psykologiska behov och motivation 
Resultaten inom den studerade organisationen visade ingen signifikant skillnad i 
tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven mellan olika 
yrkeskategorier. Assistenter/säljare skattade lägst i tillfredsställelse på samtliga behov 
men inte så pass mycket lägre än övriga yrkeskategoriers skattningar att skillnaderna var 
signifikanta. Reis et al. (2000) beskriver att individer har olika strategier för att nå 
tillfredsställelse av sina psykologiska behov samt olika preferenser för när ett 
psykologiskt behov är tillfredsställt. De personliga preferenserna är bland annat 
beroende av individens generella nivå av välbefinnande (Deci et al., 2001). 
Medarbetarnas olika yrkeskategorier och organisatoriska nivåer medför olika 
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förutsättningar för dem att tillgodose sina psykologiska behov. Organisatoriskt sett har 
medarbetare från högre hierarkiska nivåer, till exempel butikschefer, större möjligheter 
att påverka sina arbetssituationer än assistenter/säljare. Inom Organisationen kan det till 
exempel innebära att assistenter/säljare har andra uppfattningar om sina möjligheter till 
autonomi än medarbetare från andra yrkeskategorier, till exempel butikschefer, och 
jämför sig kanske därför inte med dem.  Detta skulle då kunna innebära att tillfredsställt 
behov av autonomi för assistenter/säljare innebär en lägre faktisk autonom 
arbetssituation än för butikschefer som dock skattat sig på samma nivå av 
behovstillfredsställelse. Autonomi handlar om individens upplevelse av viljekraft och 
frihet i handling (Van den Berghe et al., 2014). Upplevelsen påverkas dock inte bara av 
individen själv utan även dennes omgivning (Baard et al., 2004). De jämna 
skattningarna av tillfredsställt autonomibehov över de olika yrkesrollerna trots olika 
faktiskt autonoma arbetssituationer kan indikera att organisationen arbetar aktivt med 
autonomisupport genom till exempel feedback och förmedlad förståelse och på så sätt 
tillgodoser medarbetarnas behov av autonomi och inre motivation.  
 
Hackman och Oldham (1980) menar att arbetskaraktäristika såsom bland annat variation 
och komplexitet i arbetet har stor betydelse för en medarbetares inre motivation och 
upplevelse av delaktighet inom en arbetsorganisation. Assistenter/säljare har inga krav 
på yrkesspecifik utbildning och de arbetsuppgifter som hör till denna yrkeskategori har 
därför lägst komplexitet. Avsaknaden av yrkesspecifik utbildning gör också att 
medarbetare med denna yrkeskategori har mindre möjligheter till arbetsrotation och 
variation än medicinskt utbildade och butikschefer. Assistenter/säljare har små 
möjligheter att självständigt styra över sina arbetsuppgifter och planera sina arbetsdagar 
då bemanning av butiken samt flödet av ärenden och kunder ständigt behöver 
prioriteras. Medicinskt utbildade arbetar med uppgifter som kräver som lägst en treårig 
yrkesspecifik utbildning. De har flera gemensamma arbetsuppgifter med 
assistenter/säljare, men har utöver det även ansvar för medicinsk rådgivning vilket 
ställer högre krav på deras kompetensnivå. Medarbetarna på huvudkontoret innehar ofta 
en specialistkompetens och därmed har deras kompetens stor betydelse för 
Organisationen. Det finns också skillnader i ansvarsnivåer mellan de olika 
yrkeskategorierna, där assistenter/säljare har ansvar för kundmöten medan butikschefer 
har ett övergripande operativt ansvar för butikens drift och resultat. Mot bakgrund av 
Hackman och Oldhams teori borde de olika arbetskaraktäristika som hör till 
arbetsuppgifterna för de olika yrkeskategorierna innebära en differentierad inre 
motivation. Det fanns dock ingen skillnad i skattningarna i tillfredsställelse av de 
grundläggande psykologiska behoven bland Organisationens medarbetare och 
yrkeskategorier trots skillnader i möjligheter att uppfylla dessa enligt Hackman och 
Oldhams teori om arbetskaraktäristika. Avsaknaden av skillnader i skattningarna skulle 
bland annat kunna bero på olika individuella preferenser och nivåer för behoven samt 
att de individuella preferenserna haft en påverkan på vilka yrkeskategorier individerna 
sökt sig till (Kasser et al., 2004). Scott-Ladd et al. (2006) menar att det inom 
arbetsorganisationer ofta finns en differentierad grad av tillfredsställelse av de 
grundläggande psykologiska behoven, något som resultatet av denna studie dock 
motsäger.  
 
Tillhörighet i en arbetsorganisation handlar dels om medarbetarnas känsla av 
tillhörighet till övriga medarbetare, dels om tillhörighet till den fysiska arbetsplatsen 
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och arbetsorganisationen (Deci & Ryan, 2000b). Vidare menar de dock att behoven av 
autonomi och kompetens är av större vikt än tillhörighet för individer i trygga 
situationer att uppfylla. Organisationen genomförde nyligen en organisationsförändring 
men kan nu anses befinna sig i ett nytt stabilt läge. Det kan innebära att individerna 
upplever sig trygga och säkra i sina arbeten oavsett yrkeskategori och därmed upplever 
en relativt hög och samstämmig nivå av tillhörighet.  
 
Deci et al. (2000) beskriver att de grundläggande psykologiska behoven är universella 
och existerar för alla individer. När individer upplever att något av de grundläggande 
psykologiska behoven inte är tillgodosett, fungerar bristen av tillfredsställelse av detta 
behov som en motivator till handling (Deci & Ryan, 2000). SDT illustrerar individers 
motivation som ett kontinuum där individer har en ständig strävan efter att nå inre 
motivation och tillfredsställa sina psykologiska behov. Det är delvis av denna anledning 
som individernas motivation förflyttar sig längs kontinuumet (Gagné & Deci, 2005). 
Organisationens medarbetare, oavsett yrkeskategori, skattade inte någon signifikant 
skillnad i grad av tillfredsställelse av de tre olika grundläggande psykologiska behoven. 
Samtliga medelvärden av skattningarna av graden av tillfredsställelsen av behoven, 
även uppdelat per yrkeskategori, hamnade mellan fyra och fem på BPNS sjustegsskala. 
Det innebar att deras skattningar låg strax över mitten på skalan och alltså varken var 
markant höga eller låga. Detta kan ses som att medarbetarnas handlingar i arbetet inte 
enbart drivs av inre motivation utan att det även finns en yttre påverkan. Yttre påverkan 
kan inom Organisationen vara till exempel lön och provision för uppnådda resultatmål 
samt undvikande av negativa konsekvenser. Organisationen är strikt resultatorienterad 
och är beroende av att medarbetarna håller en jämn och hög prestationsnivå i arbetet. 
Denna prestationsnivå skulle kunna uppnås genom att arbeta för att medarbetarna ska 
vara inre motiverade. Då medarbetarnas skattningar av tillfredsställelsen av de 
grundläggande psykologiska behoven visar att de inte är helt tillgodosedda, behövs 
alltså enligt SDT en viss yttre påverkan i form av externa incitament. 
 
Självskattad ohälsa 
Resultatet från studien visade att det fanns ett signifikant samband mellan självskattad 
ohälsa och tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven. Det innebar att 
de medarbetare som skattade en låg grad av tillfredsställelse av de grundläggande 
psykologiska behoven också skattade en hög grad av ohälsa. Skattningen av 
behovstillfredsställelse enligt BPNS kan alltså användas som prediktor för självskattad 
psykologisk ohälsa enligt GHQ12. Detta resultat styrker tidigare forskning av Baard et 
al. (2004) som visade att det finns en negativ korrelation mellan individers ohälsa och 
grad av inre motivation. Baard et al. visade vidare att det var graden av tillfredsställelse 
av behovet kompetens hade den starkaste korrelationen med graden av ohälsa 
Resultaten från denna studie motsäger dock den tidigare forskningen av Baard et al., då 
graden av tillfredsställd autonomi i denna studie var det behov som hade starkast 
samband med graden av ohälsa.  
 
Individer som upplever att deras grundläggande psykologiska behov i låg grad är 
tillfredsställda har enligt Ryan och Deci (2000a) en låg nivå av inre motivation. En låg 
nivå av inre motivation medför konsekvenser för individen såsom lägre välmående, 
kreativitet och uthållighet i arbetet (Ryan & Deci, 2000b). För Organisationen kan låg 
nivå av inre motivation bland medarbetarna innebära lägre produktivitet i 
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arbetsprocesserna och en hämmad kompetensutveckling då medarbetarna inte själva 
strävar efter utveckling (Ryan & Deci, 2000a).  
 
Medarbetarna i Organisationen skattade en genomsnittlig totalpoäng på GHQ12 på 
21,80. Poäng över 20 på denna skala indikerar en risk för psykologisk ohälsa.  
Resultatet från denna studie visade alltså att Organisationens medarbetare i genomsnitt 
upplevde en relativt hög nivå av psykologisk ohälsa, något som kan medföra 
konsekvenser såsom oro, depression, lägre självförtroende och sämre sociala relationer 
(Goldberg, 1978).  
 
Självskattad delaktighet 
Studiens resultat visade att det fanns signifikanta skillnader i självskattad delaktighet på 
arbetsplatsen och i organisationen mellan de olika yrkeskategorierna. På butiksnivå 
fanns skillnader i upplevd delaktighet på arbetsplatsen mellan assistenter/säljare och 
butikschefer samt assistenter/säljare och medicinskt utbildade. På organisationsnivå 
fanns signifikanta skillnader i självskattad delaktighet mellan assistenter/säljare och 
butikschefer, assistenter/säljare och medicinskt utbildade samt assistenter/säljare och 
medarbetare på huvudkontoret. Det framstod alltså att Organisationens 
assistenter/säljare upplevde den lägsta delaktigheten både på arbetsplats- och 
organisationsnivå medan de övriga yrkeskategoriernas självskattade delaktighet inte 
skilde sig signifikant åt. Resultaten från denna studie var alltså i linje med resultaten 
från Organisationens medarbetarundersökning år 2013, som visade att det fanns en 
differentiering av upplevd delaktighet inom organisationen.  
 
Det fanns ingen skillnad i medarbetarnas skattningar av vilket av de grundläggande 
psykologiska behoven som var mest tillfredsställt. Tillhörighet var dock det 
grundläggande psykologiska behov som skattades som minst viktigt att tillfredsställa i 
arbetet av medarbetare från samtliga yrkeskategorier. Reis et al. (2000) menar att det 
inte endast är av vikt att studera graden av tillfredsställelse av ett grundläggande 
psykologiskt behov utan även vilken betydelse detta behov har för individen. Ett 
grundläggande psykologiskt behov kan fungera som motivator för handling på ett 
omedvetet plan för individer (Deci & Ryan, 2000). Van den Berghe et al. (2014) 
beskriver att individer motiveras till handling för att nå tillfredsställelse av de 
grundläggande psykologiska behoven. Det kan också vara så att uppnådd 
tillfredsställande nivå av något av de grundläggande psykologiska behoven hos en 
individ gör att detta behov omedvetandegörs för individen, vilket gör att denne inte har 
något driv att söka ytterligare tillfredsställelse av detta behov (Deci & Ryan, 2000; Van 
den Berghe et al., 2014).  Reis et al. (2000) beskriver bland annat att individer som inte 
uttryckligen strävar efter behovet tillhörighet men ändå får det uppfyllt lever längre och 
har bättre psykisk och fysisk hälsa.  
 
Det fanns större skillnader i självskattad delaktighet på organisationsnivå än på 
arbetsplatsen för alla yrkeskategorier. Den självskattade delaktigheten på arbetsplatsen 
var även högre än den självskattade delaktigheten i organisationen oberoende av hur 
många år medarbetarna hade arbetat inom organisationen. Det kan tänkas att en 
nyanställd medarbetare upplever högre samhörighet med de närmaste kollegorna på 
arbetsplatsen än med organisationen som helhet. De medarbetare som hade arbetat mer 
än tio år inom Organisationen skattade den högsta delaktigheten inom organisationen. 
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Detta kan bero på att de under sin anställningstid hunnit etablera starkare band till 
Organisationen och knutit kontakter över olika butiker och yrkeskategorier. 
Organisationsförändringarna har inneburit att medarbetare bytt yrkeskategorier och 
fysiska arbetsplatser och de medarbetare som varit anställda mer än 10 år har därför ett 
större kontaktnät inom organisationen. Den största skillnaden i självskattad delaktighet i 
organisationen fanns mellan de som arbetat 2-5 år och de som arbetat mer än 10 år.  De 
som arbetat mer än 10 år har varit anställda under hela tiden då 
organisationsförändringarna pågått och även upplevt arbetsorganisationen före och efter 
förändringarna. De som arbetat 2-5 år har anställts under förändringarnas genomförande 
eller strax efteråt men kan inte ses som nyanställda.  Det är möjligt att skillnaderna i 
självskattad delaktighet i organisationen har ett samband med anställningstillfället i 
förhållande till organisationsförändringarna snarare än antalet år som anställd inom 
organisationen. 
 
Spreitzer et al. (1997) beskriver att engagemang och delaktighet bland en organisations 
medarbetare är ett resultat av en organisationskultur som främjar medarbetarnas 
upplevelse av egenmakt, inflytande och självständighet i arbetet. Hackman och Oldham 
(1980) menar dock att det är arbetsuppgifterna i sig och som skapar motivation hos en 
organisations medarbetare. Organisationens medarbetare skattade inte några skillnader i 
grad av tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven. Detta skulle kunna 
tolkas utifrån Spreitzer et al. (1997) som att Organisationen har en stark kultur som 
inverkar på medarbetarnas motivation oavsett yrkeskategori och fysisk arbetsplats. 
Dock fanns skillnader i grad av självskattad delaktighet på arbetsplatsen och i 
organisationen och dessa skillnader kan kopplas till medarbetarnas yrkeskategorier och 
fysiska arbetsplatser. De olika yrkeskategorierna har olika arbetsuppgifter med olika 
svårighetsgrad och krav på erfarenhet och utbildning samt olika möjligheter till 
variation, interaktion och feedback. Denna differentiering av arbetsuppgifter skulle 
enligt Hackman och Oldhams teori (1980) kunna förklara den differentierade 
skattningen av upplevd delaktighet på arbetsplatsen och i organisationen mellan 
yrkeskategorierna. 
 
Metoddiskussion 
Studiens population var alla Organisationens medarbetare. Då det var en specifik 
organisation som studerades är det inte möjligt att generalisera resultaten till andra 
organisationer. Av Organisationens 914 medarbetare valde 709 (77,6 %) att avstå från 
deltagande i studien. Svarsfrekvensen uppskattades på förhand till ca 20 %. Detta på 
grund av förmodad tidsbrist då majoriteten av Organisationens medarbetare är 
assistenter/säljare och medicinskt utbildade och medarbetare från dessa yrkeskategorier 
arbetar i butikerna där deras arbetstid styrs av kundmöten. Assistenter/säljare och 
medicinsk utbildade hade alltså mindre möjligheter att ägna en del av arbetstiden åt att 
delta i studien. Bland butikschefer och medarbetare på huvudkontoret var 
svarsfrekvensen högre, något som kan bero på att de yrkeskategorierna i högre 
utsträckning kan planera och styra över sina arbetsdagar och dessutom arbetar i en 
kontorsmiljö med tillgång till dator och därmed den webbaserade enkäten. Studiens 
externa bortfall bestod av många medarbetare från samma yrkeskategorier och de går 
inte att utesluta att dessa medarbetare har andra gemensamma faktorer än sina 
yrkeskategorier som hade kunnat påverka resultatet. En högre svarsfrekvens med 
jämnare fördelning mellan yrkeskategorierna hade därför möjligen kunnat påverka 
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studiens resultat. Enkäten var öppen för svar under 14 dagar. Under denna tid inföll 
påskhelgen, något som kan ha påverkat svarsfrekvensen. Under påskhelgen var många 
av Organisationens medarbetare lediga vilket kan ha orsakat ett ökat externt bortfall. 
Studien hade inte något internt bortfall då alla enkätfrågor var obligatoriska att besvara 
innan svaren kunde skickas in. De obligatoriska frågorna kan dock ha medfört ett ökat 
externt bortfall då det finns en risk att respondenter avbrutit sitt deltagande då de kom 
till en fråga de inte ville besvara. Det gick inte att pausa ifyllandet av enkäten vilket kan 
ha lett till att medarbetare som blivit avbrutna under sitt deltagande av ett kundbesök. 
Det är inte möjligt att se hur många enkätsvar som påbörjats men inte slutförts. 
 
Enkäten bestod av tre frågeformulär, BPNS, GHQ12 och MCSD, samt fem 
egenformulerade frågor. Inför varje nytt frågeformulär fanns instruktioner om vilka 
situationer respondenterna skulle återge sina tankar och åsikter kring. Samtliga 
frågeformulär utom MCSD handlade om respondenternas tid på arbetsplatsen. En 
begränsning med studien var att det kan ha varit svårt för respondenterna att skifta 
perspektiv och bortse från sina livssituationer utanför arbetsplatsen när de besvarade 
BPNS och GHQ12. Det är möjligt att individer som utanför arbetsplatsen upplever en 
hög eller låg grad av inre motivation även tog detta i beaktande när enkäten besvarades. 
Det kan även tänkas att graden av inre motivation samt andra faktorer kopplade till 
individernas fritid samt individernas generella välmående och hälsa påverkade deras 
svar på BPNS och GHQ12. 
 
BPNS, GHQ12 och MCSD är ofta använda samt validerade frågeformulär (Brien et al., 
2012; Goldberg et al., 1970; Parkes, 1980). Enkäten bestod även av fem 
egenformulerade påståenden. Det har inte varit möjligt att testa validitet och reliabilitet 
för de fem egenformulerade påståendena. Detta så det inte har funnits möjlighet att 
replikera studien och inte heller beräkna Cronbachs-alfa då frågorna inte mäter samma 
variabel. Fem av de egenformulerade påståendena handlade om medarbetarnas 
skattningar av betydelsen av de olika grundläggande psykologiska behoven samt 
delaktighet på arbetsplatsen och i organisationen. Reis et al (2000) menar att det är av 
vikt för förståelsen av graden av inre motivation hos individer att inte endast se till vilka 
av de grundläggande psykologiska behoven som är tillfredsställda hos individer utan 
även individernas skattning av behovens betydelse. Av denna anledning lades dessa 
frågor till, med medvetenheten att de inte var validerade eller reliabilitetstestade.  
 
Vid genomförandet av statistiska analyser i denna studie har alfanivån ,05 använts. Det 
medför att det finns en femprocentig risk för att felaktiga slutsatser dragits samt att 
resultaten berott på slumpen (Borg & Westerlund, 2012). Det har inte kunnat dras några 
slutsatser om kausala samband då studien genomförts med en tvärsnittsdesign vid ett 
tillfälle. 
 
Förslag till framtida forskning 
I denna studie undersöktes en organisation som genomfört omfattande 
organisationsförändringar. Det är inte möjligt att uttala sig om huruvida de resultat som 
uppmätts kan härledas till organisationsförändringarna, branschen, organisationsformen 
eller någon annan faktor. Med en framtida studie med longitudinell design skulle 
bakomliggande faktorer till medarbetarnas delaktighet i arbetet kunna upptäckas. 
Upprepade mätningar skulle till exempel kunna genomföras före, under och efter det 
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pågående arbetet med en organisationsförändring för att undersöka om förändringarna i 
sig har någon inverkan på medarbetarnas inre motivation och upplevda delaktighet. 
Resultatet av denna studie visade att tillhörighet var det grundläggande psykologiska 
behov som medarbetarna skattade som minst viktigt att tillgodose i arbetet. Detta 
resultat skulle kunna jämföras med resultatet från en studie av en organisation i en 
föränderlig miljö. Deci och Ryan (2000) menar att behovet av tillhörighet är viktigast 
att få uppfyllt av individer som befinner sig i otrygga situationer men inte skattas som 
lika betydande i stabila och trygga kontexter. 
 
Resultatet från denna studie visade att det fanns en skillnad i självskattad ohälsa mellan 
könen, där kvinnor skattade en högre grad av ohälsa än män. Dock fanns ingen 
signifikant könsskillnad i skattad tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska 
behoven. Då det inte var ett av studiens syften att undersöka könsskillnader inom någon 
av de mätta variablerna gjordes inga vidare analyser av dessa fynd. Denna studie visade 
att graden av tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven kunde 
användas som prediktor av självskattad ohälsa bland Organisationens medarbetare. För 
framtida forskning kan det dock vara intressant att undersöka vad som orsakar 
könsskillnaderna i skattad ohälsa samt hur det kommer sig att det inte finns en samtida 
skillnad i skattningarna av uppfyllnaden av behoven autonomi, kompetens och 
tillhörighet.  
 
I denna studie har egenformulerade frågor använts för att mäta respondenternas 
uppfattning om delaktighetens betydelse. Då dessa frågor inte var validerade kan inga 
vetenskapliga slutsatser dras av resultaten från dem. För framtida forskning vore det 
därför av intresse att utveckla ett frågeformulär för mått på vikten av delaktighet och 
betydelsen av uppfyllnad av de grundläggande psykologiska behovens för individen. 
 
Sammanfattning och slutsatser 
Studiens huvudsyfte var att undersöka om det finns skillnader i inre motivation utifrån 
grad av tillfredsställelse av de tre grundläggande psykologiska behoven. Medarbetarna 
skattade samma grad av tillfredsställelse av autonomi, kompetens och tillhörighet 
oavsett yrkesroll, vilket kan ses som en gemensam nivå av inre motivation inom 
organisationen. Spreitzer et al. (1997) menar att delaktigheten inom en organisation 
stärks ju fler medarbetare som delar upplevelsen av motivation, egenmakt och 
inflytande samt att dessa delade upplevelser skapar en stark organisationskultur. 
Organisationens medarbetare har skattat en samstämmig nivå av tillfredsställelse av de 
grundläggande psykologiska behoven samt att delaktighet på arbetsplatsen och inom 
organisationen var viktigt för dem. Detta kan enligt teorin av Spreitzer et al. ses som att 
Organisationen har en stark organisationskultur med fokus på delaktighet, som delas av 
Organisationens medarbetare från olika yrkeskategorier. 
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