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Sammanfattning  
Inre motivation är per definition en drivkraft i beteendet drivet av intresse och tillfredställelse för 
arbetet i sig, utan närvaron av yttre belöningar. Då monetära belöningar är väldigt utbrett och 
kostar företag stora summor är det av intresse att även studera hur motivation påverkas av hur 
arbetet i sig ser ut. Syftet med denna studie är att med ett kvantitativt förhållningssätt beskriva 
och analysera vilka dimensioner i arbetet och dess miljö som predicerar inre motivation. De 
prediktorer som utifrån tidigare teori valts ut är tron på sin egen kompetens, tillhörighet, 
autonomi, feedback, personlig utveckling och arbetets meningsfullhet. För att besvara syftet har 
en enkät delats ut till 211 anställda inom organisationen Skandia Advise.  
 
Statistiska analyser av resultatet visar att inre motivation till 25 % prediceras av de sex 
dimensionerna tillsammans. Enbart tron på sin egen kompetens och personlig utveckling är 
säkerställda som enskilda prediktorer för inre motivation inom Skandia Advise vilket bör tas 
under beaktning i ett nytt belöningssystem. 
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Arbetsmotivation ur ett inre perspektiv 
 
En ständig utmaning för företag och organisationer är hur arbetet kan vara 
strukturerat så att uppgifter blir utfört effektivt och bra samtidigt som den 
anställde känner sig tillfredställd och belönad. Arbetslivet karaktäriseras idag av 
allt hårdare konkurrens med en fortgående strävan efter högre effektivitet, högre 
kompetens och lägre kostnader. Av denna anledning finns det möjligen ett större 
behov än någonsin av att en organisations anställda effektivt skall kunna arbeta 
mot samma mål som är uppsatta av organisationens ledning, men utan onödigt 
dyra belöningssystem. När ökade krav ställs på företagen, ställs det alltså även 
ökade krav på individerna inom företagets organisation vilket leder till att dessa 
individer, mer än någonsin, måste producera. Hur vi kan skapa förutsättningar 
och hur vi framkallar beteenden som resulterar i maximalt presterande individer 
är ett hett ämne inom bland annat psykologin och ekonomin där det största 
delområdet med största sannolikhet är motivationsforskningen. Varför 
motivation är av signifikant vikt för en organisation kan kanske bäst 
sammanfattas:  
 
”Motivation is highly valued because of its consequences: Motivation produces” 
(Ryan & Deci, 2000, s. 69).  
 
Motivation är alltså ett självklart begrepp inom organisationspsykologin och 
härleds från det latinska ordet movere och kan sammanfattas som de faktorer 
som aktiverar och upprätthåller beteenden i olika intensitetsgrader i förhållande 
till måluppfyllelse (Kaufmann & Kaufmann, 1996) eller som behovet eller 
drivkraften som framkallar ett beteende (Björklund, 2001). Utifrån denna 
definition kan det förstås varför motivation är av stor betydelse för en 
organisations verksamhetsstyrning. Kan de faktorer och behov som aktiverar ett 
önskvärt beteende hos en individ i en organisation identifieras kan de anställda 
uppmuntras och styras i den riktning som leder till hög måluppfyllelse.      
 
Det mer specificerade begreppet arbetsmotivation har ingen entydig accepterad 
definition (Björklund, 2001). En definition som dock täcker in en stor del av 
begreppets område förklarar begreppet arbetsmotivation som ”a set of energetic 
forces that originate both within as well as beyond an individual´s being, to 
initiate work-related behaviors, and to determine its form, direction, intensity, 
and duration” (Pinder, 1998 s. 11). Vilka krafter som är källan till ett visst 
beteende, hur dessa drivkrafter uppkommer och i vilka miljöer de kommer att 
blomstra är av signifikant vikt och är kanske de frågor som är mest intressanta 
att studera, både för att skapa en förståelse för människans beteende och för 
kunna tillgodose den ständiga strävan efter effektivisering inom organisationer 
och på dess anställda.  
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Motivation är ett väldigt komplext begrepp, kanske framför allt med anledning 
av att det inte är ett direkt observerbart beteende (Björklund, 2001). Detta gör 
det självklart svårt att mäta huruvida olika instrument för att öka motivation 
lyckas eller inte. Incitament för att öka motivation kostar företag stora summor, 
men är verkligen pengar den största drivkraften bakom ett bra arbete? Hur 
kommer det sig att personer i ideella organisationer arbetar trots att de inte 
erhåller några monetära belöningar? Det finns förmodligen någon typ av 
drivkraft inom oss själva som motiverar vårt beteende – en inre drivkraft. 
Människor blir då motiverade med anledning av att aktiviteten i sig värderas 
högt och inte bara genom externa belöningar (Ryan & Deci, 200). Om företag 
skulle kunna locka fram dessa inre drivkrafter skulle motivation kunna skapas 
utan att onödiga resurser läggs på monetära belöningar. Med anledning av detta 
är det av stort intresse att studera hur en inre drivkraft kan skapas i arbetet. 
 
Förmodligen kan många olika förklaringar ges till varför en individ har en stark 
inre drivkraft i sitt arbete. Personlighet, arv och övrig livssituation förklarar 
förmodligen en del av en persons inre motivation. Dessa variabler är dock svåra 
att påverka för ett företag varför de dimensioner som återfinns i arbetet är av 
större intresse ur en arbetsgivares synpunkt. Det bör därför finnas ett behov av 
att beskriva och analysera vilka faktorer i ett arbete som kan leda till en större 
drivkraft utan monetära belöningar – inre motivation. 
 
Syftet med denna studie är att, med ett kvantitativt förhållningssätt, beskriva och 
analysera vilka dimensioner i arbetet som predicerar inre motivation.  
 

Studerad organisation 
Empirin för denna studie hämtas från och i samarbete med 
försäljningsorganisationen Skandia Advise som är en del av 
Försäkringsaktiebolaget Skandia. Skandia är en av de ledande aktörerna av olika 
lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande på den svenska spar- 
och försäkringsmarknaden. Företaget har funnits på den svenska marknaden i 
över 150 år och ägs sedan 2006 av den internationella koncernen Old Mutual. 
Skandias marknader återfinns främst i Europa men även i Asien, Latinamerika 
och Australien och har globalt sett 5800 anställda, varav cirka 2200 anställda i 
Sverige (Om Skandia, 2008).  
 
Av dessa är cirka 450 personer anställda i Skandia Advise som har som syfte att 
vara ett internt distributionsnät för Skandias produkter på den svenska 
marknaden och ska genom försäljning, kundvård och att aktivt bidra i 
affärsutvecklingen bidra till Skandias finansiella resultat. Flertalet av de 
anställda är antingen rådgivare eller säljassistenter utplacerade på över 50 kontor 
runt om i Sverige. 
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För närvarande pågår inom Skandia Advise ett antal strategiska initiativ som 
bedrivs som förändringsprojekt för att nå målbilden enligt verksamhetsplanen 
för 2011. Projekt Belöningsmodell är ett av dessa projekt och har som syfte att 
utforma en ny belöningsmodell som motiverar till måluppfyllnad i en 
föränderlig omvärld. Vid detta projekt kan det även anses som viktigt att lyfta 
fram de dimensioner i arbetet som kan tänkas påverka de anställdas inre 
motivation. Problematisering av Projekt Belöningsmodell, främst i samband 
med denna studie, tas upp i den senare delen av nästa kapitel. Detta med 
anledning av att tidigare teorier och forskning är av hög relevans vid 
problematiseringen.     
 

Teori och tidigare forskning  
 
Hur en organisation kan motivera sina anställda har varit centrala 
problembeskrivningar för både forskare och praktiker inom personalområdet i 
många årtionden. Under dessa årtionden har stora mängder av teorier 
beträffande motiverat beteende i organisationer och arbetslivet uppkommit vilka 
kan delas upp i behovsteorier, kognitiva teorier, sociala teorier och 
arbetskaraktäristiskamodeller (Kaufmann & Kaufmann, 1996) eller i kognitiva, 
sociala/behavioristiska och fysiologiska perspektiv (Hume, 1995).  
 
De kognitiva teorierna menar att motivation är en aktiv respons på faktorer både 
inom och utanför individen och bygger på medvetna rationella processer. 
Fysiologiska teorier bygger däremot på att människor har medfödda behov och 
drivkrafter. Individer är drivna att agera på specifika sätt för att tillfredställa 
dessa behov och därmed uppkommer motivation. Sociala/behavioristiska teorier 
bygger på antagandet att individer blir motiverad av externa faktorer och då 
främst sin egen omgivning. Behaviorismen lägger stor vikt vid lärande och 
belöning medan de sociala teorierna lägger stor vikt vid på interaktionen mellan 
individ och grupp samt samhällets effekt på beteendet (Hume, 1995).  
 
Detta kapitel ligger till grund för kommande frågeställningar och tar därför upp, 
för denna studie, relevanta teorier inom området arbetsmotivation. Först 
beskrivs begreppet inre motivation varefter olika typer av belöningar behandlas. 
Efter detta tas olika teorier angående arbetsmotivation i allmänhet och inre 
motivation i synnerhet upp. Kapitlet avslutas med en problematisering av det 
studerade företaget i relation till studiens syfte.  
 

Definition av inre motivation 
Endel personer är drivna av ett passionerat intresse och stort engagemang för sin 
arbetsuppgift medan andra, i större utsträckning, drivs av yttre drivkrafter såsom 
lön och andra monetära belöningar. Motivation som begrepp kan därför delas 
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upp i inre och yttre motivation. Yttre motivation skapas genom att en individ 
genomför sitt arbete eller en uppgift med anledning av att få en yttre belöning 
såsom pengar eller andra förmåner (Ryan & Deci, 2000).   
 
Inre motivation, ibland även kallat ”labor of love aspect” (Berry, 1998), 
uppkommer genom att en individ får inre tillfredställelse av arbetsuppgiften som 
sådan och är kanske det enskilda fenomen som bäst reflekterar den positiva 
potential som finns i människans natur (Ryan & Deci, 2000). Ett sätt att 
definiera inre motivation är alltså drivkraften eller motivationen att utföra en 
uppgift utan närvaron av någon yttre belöning (Cameron, 2002; Pinder, 1976). 
Individen deltar då i en aktivitet för att aktiviteten i sig är intressant eller 
engagerande och den direkta personliga tillfredställelsen uppgiften tillhandager 
(Berry, 1998; Lin, 2007).  
 
Inre motivation kan också beskrivas som en medfödd drivkraft (Ryan & Deci, 
2000) i beteendet drivet av intresse och tillfredställelse (Deci & Ryan, 2002). De 
fundamentala delarna av inre motivation beskriver alltså denna medfödda 
benägenhet för en individs spontana intresse, assimilation och utforskande som 
är grundläggande för kognitivt och socialt utvecklande. I och med detta 
representerar delarna i inre motivation en stor källa för tillfredställelse och 
vitalitet genom livet (Ryan & Deci, 2000).  
 
Forskning har påvisat att denna typ av motivation har en stor roll i förklarandet 
av mänskligt beteende i flera olika domäner (Lin, 2005). En problematik som 
dock har kritiserats inom ramarna för detta är hur intresse och inre motivation 
egentligen skiljer sig åt då dessa begrepp ibland används tillsammans och ibland 
var för sig (Cameron, 2002).  
 
Skapas eller finns hög inre motivation hos en individ krävs inte några, eller i 
varje fall inte förhållandevis stora, yttre belöningar för att skapa en hög drivkraft 
för en uppgift. Viktigt att komma ihåg är dock, enligt Ryan och Deci (2000), att 
inre motivation bara kan uppkomma då en uppgift har någon form av inre 
intresse, utmaning eller tilldragelse för individen. Återfinns inte denna 
tilldragelse alls i uppgiften kommer inre motivation ha svårt att uppstå. Det är 
vid dessa tillfällen det kan vara av värde att ta en djupare titt på yttre belöningar 
och motivation (Ryan & Deci, 2000).     
 
Inre och yttre motivation kan även kopplas till teorier om attribution. En 
förklaring till när en individ är inre eller yttre motiverad kan inom ramarna för 
attribution förklaras med huruvida ens handling attribueras till sig själv eller till 
externa orsaker. Inre motivation skulle enligt denna teori kopplas till det 
förstnämnda och yttre motivation till externa orsaker (Lindenberg, 2001).  
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Belöningar i arbetslivet 
För att skapa motiverade handlingskraftiga personer som vill utvecklas kan 
organisationen använda sig av olika typer av belöningar för att stimulera dessa 
beteenden och personliga egenskaper. För detta ändamål krävs ett välfungerande 
belöningssystem som, när det är välfungerande resulterar i en motiverad, positiv 
och produktiv individ (Lindmark & Önnevik, 2006).  
 
Vad som utgör en belöning är väldigt individuellt och bestäms främst av 
interaktionen mellan organisationen som ger belöningen och individen som tar 
emot (Lindmark & Önnevik, 2006). Det kan konstateras att det finns olika 
former av belöningar. Enligt Mullins (2002) finns tre olika former av belöningar 
vars funktion är att tillfredställa den anställdes behov och förväntningar på 
anställningen. Anställningen ska dels ge ekonomiska belöningar som består av 
lön och andra förmåner. Organisationen skall även skapa miljöer där behovet av 
sociala relationer kan skapas. Den tredje formen är inre tillfredställelse i form av 
exempelvis ansvar och utvecklingsmöjligheter (Mullins, 2002) vilken kan 
kopplas till begreppet inre motivation. Belöningar kan dock även handla om att 
tillfredställa ett behov av att de anställda ska känna sig sedda och att de betyder 
något, det vill säga ”omsorgen, omtanken och gesten är väl så viktiga som det 
materiella innehållet (Svensson & Wilhelmsson, 1988, s 69)”.     
 
Olika belöningssystem finns för att kunna motivera anställda och en uppenbar 
och väldebatterad form är monetära belöningar som också är, i de flesta 
organisationer, den största utgiften (Lindmark & Önnevik, 2006). Hundratals 
studier inom paradigmen för behaviorismen har även bekräftat att yttre 
belöningar kan kontrollera mänskligt beteende (Deci et al, 1999).  
 
Pengar som motivator är uppenbarligen väldigt utbrett men är trots det inte helt 
problemfri och möjligen inte det mest kostnadseffektiva. En ständig fokusering 
på bonus och lön kan möjligen få chefer och ledning att glömma bort den 
motivation som ligger i att utföra ett utmanande och intressant arbete.  Flera 
studier har visat på att monetära belöningarna till och med kan undergräva 
motivationen och då främst den inre motivationen (Daniel & Esser, 1980; Ryan 
& Deci, 2000). En större metaanalys visar att det är främst förväntade 
belöningar som kan inverka på motivationen och framför allt om 
belöningssystemet utövas på ett kontrollerande sätt (Deci & Koestner & Ryan, 
1999). Gary (2004) diskuterar även att ett monetärcentrerat belöningssystem kan 
leda till att individer förvirras och har svårt att skilja på sin egen inre vilja att 
utföra sitt arbete bra och behovet att få komforten samt en högre standard som 
monetära belöningar leder till. En för stor koncentrering på yttre belöningar kan 
alltså leda till att det är individens egen måluppfyllnad som styr arbetet och inte 
vad som är bäst för organisationen.  
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Inre belöningar är de belöningar som en individ erhåller från sig själv som 
exempelvis en känsla av tillfredställelse med anledning av att man gjort något 
meningsfullt eller utvecklande (Berry, 1998). En organisation eller arbetsgivare 
kan alltså inte själv skapa inre belöningar till en individ då dessa kommer från 
individen sig själv. Det som är möjligt är då att skapa bra förutsättningar för att 
dessa ska kunna blomstra. Det kan dock vara svårt att särskilja underliggande 
dimensioner för inre och yttre belöningar. Informativa belöningar som 
exempelvis god feedback kan anses som en yttre belöning men kan även i 
många fall påverka den inre motivationen (Amabile, 1997). Vidare kan inre 
belöningar förmodligen leda till att yttre belöningar erhålles. Ett exempel på inre 
belöning kan vara att vara del i en vinnande organisation (Porter et al, 2003), 
vilket förmodligen ofta leder till yttre belöningar som bonus och högre lön. Vad 
som kan problematiseras här är huruvida den anställde blivit motiverad av det 
inre eller yttre.   
 
Debatten kring den inre och yttre motivationens relativa betydelse är dock 
fortfarande öppen och det saknas förmodligen kunskap för att några slutgiltiga 
slutsatser skall kunna dras (Kaufmann & Kaufmann, 1996) då det även finns 
annan forskning, utöver den behavioristiska, som påstår att yttre belöningar inte 
har någon större negativ effekt på inre motivation (Cameron, 2002) varför de 
båda skulle kunna fungera som komplement till varandra. 
 

Teorier om arbetsmotivation 
Det finns, som nämnts ovan, otaliga teorier angående hur hög motivation kan 
skapas. Intressant för denna uppsats är att studera vilka dimensioner och faktorer 
i arbetet som kan skapa en hög inre motivation. Ett flertal studier har visat att 
just inre motivation har stort inflytande för kreativitet (Amabile, 1997) och 
prestation (Lawler & Hall, 1970; Porter & Bigley & Steers, 2003). Nedan 
beskrivs därför teorier och tidigare forskning som tar upp faktorer och 
dimensioner i arbetet som är av betydelse för inre motivation och motivation i 
allmänhet.    
 
Tvåfaktorsteorin 
En tidig klassisk modell som tar upp hur egenskaper i själva arbetet påverkar en 
individs motivation är Frederick Herzbergs tvåfaktorsteori (Herzberg, Mausner 
& Snyderman, 1959) och är nära knuten till Abraham Maslows välkända 
behovspyramid. I tvåfaktorsteorin beskrivs de faktorer och situationer som dels 
skapar trivsel och dels vantrivsel i arbetet. Herzberg drog slutsatsen att de 
faktorer som skapar trivsel var andra än de som skapar vantrivsel och alltså var 
två oberoende dimensioner. I modellen skiljs därför motivationsfaktorer som 
skapar trivsel och hög motivation, och hygienfaktorer som vid avsaknad skapar 
vantrivsel. Motivationsfaktorer som prestationer, uppskattning, ansvar, själva 
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arbetet och personlig utveckling leder alltså till hög motivation om de 
tillgodoses men om de saknas leder de till ett neutralt tillstånd. Hygienfaktorer 
som arbetsbetingelser, lön och trygghet, företagspolicy, ledning och 
mellanmänskliga relationer leder, om de är tillfredställda, till ett neutralt tillstånd 
och om de saknas leder de till vantrivsel (Herzberg et al, 1959). För att skapa en 
motiverande personal krävs det alltså att hygienfaktorerna är tillgodosedda innan 
motivationsfaktorerna kan leda till positiva effekter på tillfredställelse och 
produktivitet. Herzberg tog även fram ett program som har som mål att höja 
motivations- och hygienfaktorerna hos de anställda. Programmet, som går ut på 
att bland annat ge arbetstagaren mer personligt ansvar, ge mer frihet och ge 
större möjligheter till utveckling, kallas helt enkelt för arbetsberikning 
(Kaufmann & Kaufmann, 1996).     
 
Herzbers tvåfaktorsteori är som nämnts en betydande teori inom 
motivationspsykologi. Den testades bland annat av Bassett-Jones och Lloyd 
(2005). Studien bestod av en enkät med 3200 respondenter. Resultaten visar att 
exempelvis att pengar inte är en källa till motivation vad det gäller att stimulera 
anställda till att generera idéer. Vidare dras slutsatsen, trots viss kritik, att 
Herzbergs tvåfaktorsteori fortfarande kommer till sin rätt även om den nästan är 
50 år gammal (Bassett-Jones & Lloyd, 2005). 
 

Arbetskaraktäristikamodellen  
Hackman och Oldman (1980) har tagit fram en modell som anger vilka 
grundläggande egenskaper i arbetet som ligger till grund för hög 
arbetsmotivation. Denna har som utgångspunkt i de generella synsätten på 
arbetsberikning från bland annat Herzbergs tvåfaktorsteori. 
Arbetskaraktäristikamodellens (Hackman & Oldman, 1980) mål är att 
klassificera arbetets motivationspotential för att kunna anpassa dessa till den 
enskilda individens behov för att på bästa sätt stimulera individen. Modellen 
avser att mäta och kvantifiera arbetsmotivationspotential med hjälp av 
arbetskaraktäristika och är den bäst lämpade modellen för att se hur man bygger 
upp ett arbete så att det ger den anställde mesta möjliga arbetsmotivation 
(Kaufmann & Kaufmann, 1996). Hackman och Oldman (1980) menar att när en 
individ är väl matchad med sitt arbete är det ovanligt att behöva muta med 
belöningar och tvinga dessa till att arbeta bra och utföra sina uppgifter väl. 
Istället är de individer som har en bra matchning och därmed även en hög 
motivationpotential drivna att försöka göra ett bra arbete för att det är just det 
som är just det som är belönande och leder till tillfredsställelse (Hackman & 
Oldman, 1980).  
 
Modellen är flitigt använd och verifierad och kan återfinnas i flera studier 
(Gagné & Senécal & Koestner, 1997; Houkes, Janssen, de Jonge & Nijhuis, 
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2001; Robbins, 2000: Xu, 2003). I teorin utpekas centrala delar i ett arbete som, 
ju mer de präglas av de olika delarna, ökar individens inre motivation för 
arbetet.  
 
 

 
 
Figur 1. Arbetskaraktäristika inom arbetet som predicerar inre motivation. 
(Baserad på Hackman & Oldman, 1980). 
 
De tre psykologiska dimensionerna av den subjektiva upplevelsen, upplevd 
meningsfullhet, upplevt ansvar för resultatet och kunskap om resultatet är de 
centrala kritiska dimensionerna för att skapa en hög inre motivation. Dessa kan 
enligt teorin inte direkt manipuleras av ledningen i en organisation. Det man 
istället kan ändra på för att ändra dessa kritiska dimensioner och i slutänden nå 
resultatet av hög inre motivation är alltså de centrala arbetskarakteristika. Dessa 
anses som mer objektiva och mätbara varför de också är lättare att förändra 
(Hackman & Oldman, 1980).   
 
Med variation i färdigheter avses till vilken grad ett arbete kräver och ger 
möjlighet till att använda olika förmågor och färdigheter samt att arbetet ger 
möjlighet till olika aktiviteter för att utföra ett jobb. I teorin antas det att ju mer 
färdigheter som behövs i arbetet, desto högre blir motivationen. 
Uppgiftsidentitet syftar till vilken grad ett arbete går ut på att utföra en hel och 
identifierbar uppgift, som till exempel att börja från grunden och avsluta med ett 
synligt resultat. Betydelsen av det arbete en individ utför för andra personer, 
både i sin direkta omgivning eller i världen i stort är definitionen av uppgiftens 
betydelse. En större mening i det arbete man utför kan alltså fungera som 
incitament för en högre motivation. Till vilken grad en individ har ansvar, frihet 
och kontroll över det egna arbetet syftar till autonomi som arbetskaraktäristiska. 
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Detta gäller både individens tidsschema och tillvägagångssätt. Om denna 
dimension stiger, antas det i teorin att den upplevda ansvarskänslan stiger och då 
även den inre motivationen. Den sista arbetskaraktäristiska i modellen är 
betydelsen av vilken feedback en individ får direkt från jobbet sig självt. Alltså 
den information som arbetet själv visar att uppgiften utförs på ett effektivt sätt. 
Ett exempel kan vara en TV-reparatör som ser att TVn fungerar efter reparation. 
Feedback från kollegor och överordnade är alltså inte med i modellen men anses 
dock vara av viss signifikans (Hackman & Oldman, 1980).    
 
När dessa faktorer har kvantifierats skall enligt orginalteorin de tre första 
faktorerna adderas för att sedan multipliceras med autonomi och feedback för att 
få fram en arbetets motivationspotential. Denna multiplikationseffekt har dock 
kritiserats och det har visats sig i forskning att det bästa resultat tillhandahålles 
vid att helt enkelt addera ihop alla faktorer (Kaufmann & Kaufmann, 1996). 
Kritik mot denna teori har även uppkommit att det är väldigt svårt att skapa 
förändringar i motivationen om personen i botten är mycket missnöjd med sin 
arbetssituation samt att det är av yttersta vikt att hänsyn tas till individuella 
skillnader (Kaufmann & Kaufmann, 1996). Dessa individuella skillnader tar 
även Hackman och Oldman (1980) upp. Dessa menar att det är givet att olika 
personer reagerar olika på ett jobb även om arbetet innehar en hög 
motivationspotential. Därför föreslås tre stycken moderatorer mellan 
karaktäristiska och inre motivation. Dessa är kunskap och skicklighet, behovet 
av utveckling och arbetets kontext. Är dessa moderatorer tillfredställda skapas 
även en mycket hög inre motivation hos en individ med ett arbete med hög 
motivationspotential (Hackman & Oldman, 1980).   
 
 En annan svårighet som Hackman och Oldman (1980) själva tar upp är att, även 
om man vet vilka arbetskaraktäristiska som behöver förstärkas, så är det svårt att 
bestämma vad som exakt menas med begrepp som bland annat autonomi. 
Främst kan det vara svårt att bestämma hur och under vilka omständigheter 
dessa höjer arbetsmotivation.  
 

Kognitiv utvärderingsteori  
Ryan och Decis kognitiva utvärderingsteori är en subteori till Self-
Determination Theory som fokuserar på sociala och kontextuella faktorer som 
stärker eller släcker den naturliga processen av självmotiverat beteende och 
hälsosam psykologisk utveckling (Ryan & Deci, 2000). Self-Determination 
Theory betonar betydelsen av individers utvecklade inre källor för personlig 
utveckling och grundantagandet inom teorin är att vi människor är aktiva 
varelser som vill utvecklas och växa psykologiskt. För att detta skall kunna ske 
behövs stöd från vår omgivning. Vidare har Kognitiv utvärderingsteori som mål 
att specificera vilka faktorer som förklarar variation i inre motivation som anses 
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vara en medfödd drivkraft i beteendet drivet av intresse och tillfredställelse. 
Faktorer som tron på sin kompetens (competence), känslan av tillhörighet 
(relatedness) och autonomi (autonomy) är fundamentala psykologiska behov för 
en individs utveckling och välmående och därför kritisk för att stärka den inre 
motivationen (Deci & Ryan, 2002).  
 

 

 
 

Figur 2. Faktorer som förklarar inre motivation. (Baserad på Ryan & Deci, 
2000). 

 
Tron på sin egen kompetens är inte detsamma som kompetens utan snarare en 
individs upplevda tro på sin egen kompetens och kapacitet i arbetet som denna 
utför. Denna faktor kan jämföras med och liknar begreppet self-efficacy (Porter 
et al, 2003) som definieras som en persons uppfattade inre förmåga eller 
kompetens att utföra en specifik uppgift (Bandura, 1997). Inre motivation är till 
stor del baserat på att en människa har ett behov av att känna sig kompetent 
(Deci & Ryan, 1985) och detta behov leder till att individen söker utmaningar 
som är optimala för sin egen kapacitet och utveckling. Feedback och 
kommunikation är delar i den sociala kontexten som anses stärka den upplevda 
tron på sin egen kompetens och därför även den inre motivationen (Ryan & 
Deci, 2000). Tillhörighet refererar till känslan av att känna sig sammankopplad 
och integrerad med andra och därigenom få en samhörighet. Tesen hämtas 
ursprungligen från studier av spädbarn som är mer explorativa om en stark 
trygghet återfinns. Denna typ av beteende återfinns sedan i stark grad i hela 
livscykeln. Deci och Ryan argumenterar för att den inre motivationen blir större 
om en känsla av säkerhet och tillhörighet kan skapas genom denna dimension 
(Ryan & Deci, 2000). Med autonomi avses känslan att individen själv är källan 
till sitt beteende, att personen känner att denne har makten över sitt dagliga 
arbete. I denna dimension argumenteras det för att förväntade belöningar, 
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deadlines och hårt pressade utvärderingar kan sänka den inre motivationen 
medan egna valmöjligheter till självbestämmande stärker den samma (Deci & 
Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2000).  
 
I miljöer där dessa tre dimensioner får blomma ut främjas alltså den inre 
motivationen och individers vilja att växa (Ryan & Deci, 2000) och deras 
positiva influens på inre motivation har påvisats i flertalet studier (Gagné, 
Senécal & Koestner, 1997).   
 

Personlig utveckling som motivator 
Andra teorier angående arbetsmotivation tar upp andra betydande dimensioner i 
arbetet som kan leda till högre motivation hos den anställde. Houkes et al (2001) 
tar upp behovet av personlig utveckling (Growth Need Strength) som en stark 
faktor för inre motivation, vilket anses vara en moderator i 
arbetskaraktäristikamodellen. I denna studie konstateras det även att Hackman 
och Oldmans arbetskaraktäristika är av signifikant betydelse för den inre 
motivationen, men att en faktor som behovet av personlig utveckling också är av 
stor direkt betydelse (Houkes et al, 2001). Personlig utveckling definieras som 
behovet av lärande och att växa som människa inom exempelvis organisationen. 
För att detta skall kunna ske måste organisationen skapa möjligheter för den 
personliga utvecklingen. Individer med högt behov av denna faktor bör även 
värdesätta de olika arbetskaraktäristika högre än de med lågt behov av personlig 
utveckling. Resultaten av studien, som bygger på empiri från lärare och 
bankanställda, visar att behovet av personlig utveckling har en signifikant 
positiv effekt på den inre motivationen. Människor med detta högre behov har 
en större lust att växa i sitt arbete och därför även en större inre motivation till 
att prestera väl (Houkes et al, 2001). Återfinns höga möjligheter för personlig 
utveckling inom organisation finns därför stor potential för hög inre motivation.   
 

Empowerment  
I en annan studie har man även belyst empowerment som en betydande del av 
den inre motivationen. Begreppet empowerment konceptualiseras som fyra 
psykologiska dimensioner vilka är autonomi, kompetens, meningsfullhet och 
påverkan (Gagné et al, 1997). Dessa dimensioner har tydliga gemensamma drag 
med Deci och Ryans faktorer som nämnts ovan. Resultatet av studien visar på 
att de fyra dimensionerna predicerar inre motivation, men att man måste se på 
empowerment som något multidimensionellt innehållande olika faktorer och 
dimensioner. Studien visar även på att Hackman och Oldmans 
arbetskaraktäristika väl predicerar inre motivation (Gagné et al, 1997).     
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Demografi 
I en nordisk studie har man även tittat på skillnader i bland annat inre motivation 
i förhållande till olika demografiska grupper (Eskildsen, Kristensen & Westlund, 
2004). Studien byggde på 9 600 respondenter från Norden och resultaten visar 
på att det inte finns några större skillnader mellan kvinnor och män vilket strider 
mot vissa tidigare studier. Vidare visar även resultaten att anställda med högre 
utbildning rapporterar en högre nivå av inre motivation men något lägre 
arbetstillfredställelse. Vad det gäller ålder framkommer resultat som visar på ett 
linjärt samband mellan ålder och inre motivation där motivationen stiger med 
åldern. Tidigare forskning I Storbritannien har visat på ett kurvformat samband 
mellan dessa två variabler medan studier i USA har uppvisat ett samband 
liknande det som återfinns i den Nordiska studien. Eskildsen et al (2004) 
diskuterar avslutningsvis att inre motivation skiljer sig mellan olika delar av 
världen och att denna framför allt även måste ses ur ett kulturellt perspektiv.   
 

Prediktorer för inre motivation 
I ovanstående avsnitt har olika modeller, teorier och tidigare forskning som kan 
anses relevanta för en individs inre motivation studerats och redovisats. Vad 
som tydligt framkommit är att ett flertal begrepp återkommer i de olika studierna 
och teorierna. I kommande studie har sex faktorer eller dimensioner 
utkristalliserats som de mest krisiska för hög inre motivation (figur 3). De 
dimensioner som kommer att ingå i denna studie är således tron på sin egen 
kompetens, tillhörighet, autonomi, feedback, personlig utveckling och arbetets 
meningsfullhet.   
 
 

 
 

Figur 3. Faktorer som, utifrån tidigare forskning, predicerar inre motivation.  
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Problematisering av Projekt Belöningsmodell inom Skandia Advise 
Det undersökta företaget Skandia Advise står idag inför en marknad som 
befinner sig i snabb förändring varför en ny målbild har tagits fram för att kunna 
tillgodose dessa förändringar och för att kunna ta tillvara på de möjligheter som 
dessa förändringar kan föra med sig. De utmaningar som återfinns är bland 
annat att säkerställa att Skandia Advise är attraktivt för kunder, övriga Skandia 
samt dess medarbetare.  
 
För att kunna tillgodose dessa nya utmaningar krävs vissa genomgående 
förändringar av verksamheten. En av dessa förändringar är att utforma en ny 
belöningsmodell som skall kunna motivera till måluppfyllnad i en ny föränderlig 
omvärld där det bland annat återfinns en rörelse från produktfokuserad 
försäljning till en mer heltäckande rådgivning. För detta ändamål har en 
projektgrupp tagits fram som har som mål att ta fram en belöningsmodell som 
skall vara flexibel och utformad för att motivera och belöna medarbetarna.  De 
dokument som under projektets gång producerats, har studerats och nedan 
problematiserats utifrån denna studies syfte.   
 
De nuvarande belöningsmodellerna inom det undersökta organisationen, 
Skandia Advise, anses vara enkla att förstå men har en möjlig avsaknad av 
ekonomisk effektivitet och svag koppling till verksamhetens mål. Anställdas 
motivation riskerar att komma från sin egen måluppfyllelse – inte 
verksamhetens. För att bidra och skapa incitament för bättre måluppfyllelse kan 
monetära och ickemonetära belöningar komma väl till hands. Av de 
ickemonetära belöningar som har hög acceptans inom organisationen och 
projektgruppen kan nämnas karriärsutveckling, arbetsrotation, specialisering, 
deltagande i nätverk och kompetensutveckling. Vidare har det även framkommit 
att ett större eget individuellt ansvar för sin egen kompetensutveckling är 
önskvärt. Dessa belöningar har säkerligen en belönande effekt, men bör 
möjligtvis även ses som en del i att skapa en allmän motiverande arbetsmiljö.  
 
Vad som kan problematiseras vid framtagandet av en ny belöningsmodell, i 
detta fall för Skandia Advise, är risken att man till stor del förlitar sig på 
monetära belöningars inverkan på de anställdas motivation och drivkraft att nå 
nya verksamhetsmål. Det kan konstateras att det inom Projekt Belöningsmodell 
främst diskuteras och återfinns ett tydligt fokus på yttre belöningar och dess 
effekter. Forskning har, som tagits upp i tidigare avsnitt, visat på att monetära 
och yttre belöningssystem inte alltid är det mest effektiva och att dessa till och 
med kan ha motsatt önskvärd effekt (Daniel & Esser, 1980; Deci & Koestner & 
Ryan, 1999; Gary, 2004; Ryan & Deci, 2000). Risken finns alltså, i ett 
belöningssystem som är väldigt monetärcentrerat, att den inre motivationen 
undergrävs och att verksamhetens mål till viss del glöms bort till förmån för 
individens egen måluppfyllnad. När stora förändringar pågår och höga mål 
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återfinns är det möjligen extra viktigt att säkra den inre motivationen hos de 
anställda för att få fram det bästa möjliga i den dennas natur. Genom att 
säkerställa denna skapas förmodligen en bra grund för organisatorisk 
måluppfyllnad och fortsatt verksamhetsstyrning inför framtida utmaningar.    
 
Vid ett projekt som har som mål att ta fram ett nytt belöningssystem för ökad 
måluppfyllnad är det därför viktigt att även lyfta fram de dimensioner i arbetet 
sig självt som kan tänkas påverka de anställdas motivation och då kanske 
framför allt de dimensioner som påverkar de anställdas inre drivkrafter. Om, för 
inre motivation viktiga, faktorer eller dimensioner implementeras och förstärks i 
ett belöningssystem kan det förmodas att det skapas incitament för hög inre 
motivation som samtidigt är kostnadseffektivt då behovet av yttre belöningar 
inte är lika stort (Ryan & Deci, 2000).     
 

Frågeställningar och avgränsningar 
Tillgängliga teorier, modeller och forskning visar på att olika element och 
dimensioner i arbetet kan lyfta upp en individs inre motivation som i sin tur är 
starkt korrelerat med kreativitet och prestation (Amabile, 1997; Lawler & Hall, 
1970; Porter & Bigley & Steers, 2003). I enighet med Skandia Advises Projekt 
belöningsmodell är det därför av vikt att fastställa vilka dimensioner i Skandia 
Advises anställdas dagliga arbetsliv som predicerar en stark inre motivation.  
 
Utifrån tidigare forskning och studiens syfte har tre frågeställningar formulerats. 
 
1. Vilka dimensioner i arbetet kan predicera inre motivation hos anställda inom 

Skandia Advise? 
Med denna huvudfrågeställning avses det att studera vilka och hur väl olika 
dimensioner i arbetet och dess miljö påverkar inre motivation hos anställda 
inom Skandia Advise. De sex dimensioner som studeras är tron på sin egen 
kompetens, tillhörighet, autonomi, feedback, personlig utveckling och 
arbetets meningsfullhet.  
 

2. Påverkar variablerna kön och ålder den första frågeställningens resultat? 
Då det i framtagandet av ett nytt belöningssystem är av intresse att veta vilka 
som motiveras av vad inom Skandia Advise skall skillnader mellan kön och 
ålderskategorier studeras.  

 
3. Påverkar yttre belöningar de anställdas drivkraft i större utsträckning än de 

dimensioner som ingår i studien? 
Med denna frågeställning avses det att studera yttre belöningars relativa 
betydelse för arbetsmotivation i relation till de dimensioner i arbetet som 
ingår i denna studie.   
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På grund av studiens begränsade omfattning är vissa avgränsningar nödvändiga. 
Motivation och belöningssystem är ett oerhört stort område och både motivation 
i allmänhet och inre motivation kan tänkas prediceras av otaliga faktorer som 
inte ryms i denna studie. Därför begränsar sig denna uppsats sig till att studera 
hur en hög inre motivation kan skapas med hjälp av att studera de sex kritiska 
dimensioner i arbetets karaktär som utkristalliserats i teoridelen. Faktorer som 
exempelvis arv, personlighet och övrig livssituation kommer därför bortses.   
 
Det är även viktigt att komma ihåg att det finns vissa begränsningar i begreppet 
inre motivation. Finns exempelvis inget grundläggande intresse för arbetet är det 
mycket svårt att uppnå inre motivation (Ryan & Deci, 2000) varför de faktorer 
som ligger till grund för studien möjligen inte påverkar denna prediktor om 
något grundläggande intresse inte skulle återfinnas i empirin.  
 
En annan problematik är att det kan vara svårt att särskilja inre och yttre faktorer 
för motivation. Feedback och karriärsutveckling kan exempelvis ses som yttre 
faktorer trots att de i litteraturen återfinns som viktiga prediktorer för inre 
motivation. Det är alltså inte helt oproblematiskt att påstå att yttre belöningar 
bara skapar yttre motivation eller att icke-monetära belöningar är inre 
belöningar. Denna studie begränsar sig till att studera hur de olika utvalda 
dimensionerna i arbetet, vara sig de kan anses vara yttre eller inre, påverkar inre 
motivation.  
 

Metod 
 
För att studera ovanstående syfte har en kvantitativ ansats i form av en 
surveyundersökning valts med en främsta utgångspunkt i de dimensioner som 
beskrivits i tidigare teoridel (se figur 3). Ett analytiskt förhållningssätt har 
eftersträvats för att kunna förklara en objektiv verklighet inom Skandia Advise 
så bra som möjligt.  
 

Deltagare 
Det empiriska materialet består av enkäter besvarade av anställda inom 
populationen som är samtliga Skandia Advises anställda vilka uppgår till 426 
individer. För att, för kommande analysers behov, kunna tillgodose kravet på 
förhållandevis stort stickprov gjordes ett systematiskt urval på varannan anställd 
utifrån en personallista över samtliga anställda. Stickprovets storlek bestäms 
således till 211 personer, vilket bör anses som högt med tanke på populationens 
storlek. Det externa bortfallet är 63 och det interna endast en, där demografiska 
variabler saknades. Svarsfrekvensen på den utskickade enkäten är således 70.0 
%, vilket anses som bra (Mangione, 1995). För att stickprovets storlek ska anses 
vara helt representativt i förhållande till populationens storlek om 426 individer 
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bör stickprovet vara 203 individer (Kruuse, 1998), vilket inte till fullo har 
uppnåtts efter bortfallen. I urvalet återfinns individer representerade från 
samtliga Skandia Advises kontor och arbetsplatser.  
 
Tabell 1  
Ålder och antal år i organisationen 

 Män (n=83) Kvinnor (n=64) Totalt (n=147) 
 M SD M SD M SD 

Ålder 44.2 9.2 42.4 9.9 43.4 9.5 
Antal år i organisationen 13.4 9.3 13.0 11.9 13.3 10.5 
 

Åldern på individerna i undersökningen varierar mellan 23 år och 61 år med ett 
medelvärde på 43.4 år (M=43.4 SD=9.5). Medelåldern för män (n=83) är 
beräknad till 44.2 år (M=44.2, SD=9.2) och för kvinnor (n=64) till 42.4 år 
(M=42.4, SD=9.9). Medelvärdet för antal arbetade år inom Skandia Advise är 
13.3 år (M=13.3, SD=10.5). 
 
Tabell 2 
Utbildningsnivå och arbetstitel uppdelat på kön 

 Utbildningsnivå  Arbetstitel 
 Grundsk. 

% 
Gymnasie 

% 
Högskola 

% 
 Rådgivare 

% 
Säljass. 

% 
Övriga 

% 
Män 2.4 38.6 59.0  78.3 1.2 20.5 

Kvinnor 7.8 46.9 45.3  31.2 50.0 18.8 
Totalt 4.7 41.9 52.7  57.4 22.3 19.6 

 
Av alla individer i undersökningen arbetar 57.4 % som rådgivare, 22.3 % som 
säljassistenter och 19.6 % är klassificerade som övriga anställda. Med avseende 
på utbildningsnivå för de undersökta deltagarna har 4.7 % angett 
grundskoleutbildning, 41.9 % gymnasieutbildning och 52.7 % 
högskoleutbildning som högsta utbildningsnivå.  
 

Material 
För att tillgodose syftet i denna studie återfinns olika delar i enkäten (se Bilaga 
1) som tillsammans består av 46 items som tar upp inre motivation, olika 
dimensioner och belöningar i arbetet samt fem items angående demografiska 
aspekter hos individerna. De olika delarna beskrivs mer detaljerat nedan. Då 
formuläret är förhållandevis långt har de, för syftet, mest relevanta frågorna 
valts att läggas inledningsvis. Detta för att undvika trötthetseffekter på de mest 
kritiska delarna. De frågor som även ansetts vara lättast att besvara har placerats 
längst bak i formuläret i och med gällande rekommendationer (Kruuse, 1998). 
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Demografiska faktorer  
För att kunna studera skillnader inom populationen har vissa demografiska 
faktorer såsom kön, ålder, antal anställningsår, arbetstitel samt utbildningsnivå 
tagits upp i enkäten. För att vid analyser kunna dela in ålder i två grupper har en 
gruppindelning på variabeln ålder utförts. Två grupper har här skapats där 
skiljelinjen är stickprovets medelålder (M≈43 år).  
 

Arbetets dimensioner  
För att mäta de olika dimensionerna i arbetet och dess miljö, som är de 
oberoende variablerna, har försökspersonerna i studien fått skatta hur de 
upplever dessa inom ramarna för Skandia Advise (fråga 1 – 18). Varje fråga 
innehåller ett påstående där individen själv tar ställning på en sjugradig skala 
med alternativen ”håller med helt”, ”håller med till stor del”, ”håller med till 
viss del”, ”varken eller”, ”håller delvis inte med”, ”håller till en stor del inte 
med” och ”håller inte med alls”. Varje dimension i arbetet består av tre frågor 
varav en är negativ. Dessa tre frågor kvantifieras och vägs sedan samman till ett 
medelvärde som är värdet för en specifik dimension i arbetet.  
 
Tron på sin egen kompetens samt tillhörighet mäts utifrån Ryan och Decis 
definition av begreppen inom ramarna för kognitiv utvärderingsteori (Deci & 
Ryan, 1985; Porter et al, 2003; Ryan & Deci, 2000). Exempel på frågor inom 
dessa två dimensioner är ”jag har en mycket hög tilltro till min egen kompetens i 
mitt arbete” och ”den sociala miljön på min arbetsplats karaktäriseras av hög 
tillhörighet och säkerhet”. 
 
Autonomi mäts utifrån Ryan och Decis (2000) definition av begreppet samt med 
fritt översatta frågor från Hackman och Oldmans (1980) Job Diagnostic Survey 
(JDS). Ett exempel på fråga fritt översatt från JDS är ”Jag anser att jag själv har 
makten att påverka mina dagliga uppgifter”. 
 
Feedback mäts delvis utifrån JDS (Hackman & Oldman, 1980) vilket avser 
feedback från arbetet sig självt och inte från medarbetare och chefer. För att få 
med denna typ av feedback återfinns även frågor som ”feedbacken som ges på 
mitt arbete i Skandia Advise är konstruktiv och tillfredställande”. 
 
Personlig utveckling mäts utifrån definitionen av Growth Need Strenght 
(Houkes et al, 2001) samt med inspiration av JDS (Hackman & Oldman, 1980). 
Det som avses att mäta är snarare möjligheterna och utrymme för personlig 
utveckling inom organisationen och inte det personliga behovet av personlig 
utveckling. Exempel på fråga är ”inom mitt arbete upplever jag att det finns 
stora utrymmen för personlig utveckling”.  
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Arbetetets meningsfullhet mäts utifrån arbetskaraktäristiskamodellens (se figur 
1) tre underliggande karaktäristika; variation i färdigheter, uppgiftsidentitet och 
uppgiftsbetydelse och återfinns även i JDS (Hackman & Oldman, 1980). Dessa 
tre bildar tillsammans dimensionen arbetets meningsfullhet och ett exempel på 
fråga är ”mitt dagliga arbete ger mig mycket stora möjligheter till att använda 
mina olika förmågor”.  
 

Inre motivation  
För att mäta den beroende variabeln inre motivation har totalt sju frågor (fråga 
19 – 25) använts varav två är negativa. Svarsalternativen är samma som för de 
oberoende variablerna. Svaren till de sju frågorna kvantifieras och bildar 
tillsammans ett medelvärde vilket är den uppskattade nivån för inre motivation 
hos en individ. Då inre motivation i stort sett är ouppnåeligt vid total avsaknad 
av grundläggande intresse för arbetet (Ryan & Deci, 2000) har denna faktor 
tagits upp som en kontrollfråga i enkäten (fråga 27). Finns inget som helst 
grundläggande intresse bör alltså inte inre motivation kunna uppnås.  
 
Fråga 19 till 22 angående inre motivation är hämtade och fritt översatta från 
delar av The Work Preference Invetory (WPI) som har som syfte att studera 
skillnader mellan individers inre och yttre motivation samt förstå de största 
faktorerna bakom dessa (Amabile et al, 1994). WPI anses ha hög inre 
konsistens, test–retest-reliabilitet och stabilitet över tid. Även hög validitet har 
bekräftats genom att se korrelationen av testets resultat med resultat av andra 
enkäter som mäter inre motivation (Amabile et al, 1994). Ett exempel från detta 
frågebatteri är ”jag tilltalas väldigt mycket av att tackla problem i arbetet som är 
helt nya för mig”. 
 
Fråga 23 bygger på definitionen av att inre motivation skapas genom att en 
individ snarare motiveras av uppgiften som sådan än av yttre belöningar som ges 
av arbetsgivaren (Cameron, 2002; Pinder, 1976; Ryan & Deci, 2000). Fråga 24 
(Houkes et al, 2001) och 25 (Gagné et al, 1997) är hämtade och fritt översatta 
från frågebatterier framtagna för att studera inre motivation.  
 
Den främsta anledningen till att frågor om inre motivation är hämtade från olika 
frågebatterier är att kunna tillgodose den bredare definition av begreppet som 
det är beskrivet i tidigare teoridel.  
 

Motivation  
För att kunna säkerställa vad testpersonerna själva anser höja sin egen 
motivation har denna del utformats (fråga 29 – 40). De dimensioner som anses 
predicera inre motivation samt faktorer som ligger i Skandia Advises intresse 

 18



har här tagits upp. Ett exempel på fråga är huruvida ”en hög känsla av 
tillhörighet med andra inom Skandia Advise stärker min motivation”.  
Svarsalternativen är även här på en sjugradig skala men med alternativ som 
sträcker sig från ”till väldigt hög grad” till ”ingen grad alls”. Resultatet av denna 
del kan ställas i relation till vilka dimensioner som predicerar inre motivation 
och kan anses som extra validitetssäkring för att undersöka att variablerna som 
tagits fram verkligen påverkar motivationen.  
 

Yttre belöningars inverkan 
För att ha möjligheten till att besvara den tredje frågeställningen återfinns denna 
del i enkäten vilken består av sex frågor (fråga 41 – 46). Här har de dimensioner 
som anses predicera inre motivation ställt i relation till yttre belöningars 
betydelse vad det gäller drivkraft och motivation i arbetet. Exempel på fråga är 
”yttre belöningar påverkar min drivkraft i arbetet till det mer positiva än arbetets 
meningsfullhet”.  
 

Procedur 
För att säkerställa tillförlitligheten i enkäten har två mindre pilotstudier utförts, 
vilket är nödvändigt för en framgångsrik design (Aldridge & Levine, 2001). 
Detta för att tidigt kunna upptäckta tak- och golveffekter, dåligt formulerade 
frågor och andra eventuella fel på enkäten som normalt inte upptäcks under 
skapandet. Antal deltagare var i första pilotstudien fem individer och i den andra 
sju individer. I första studien framkom främst tydliga takeffekter på delen 
angående inre motivation samt mindre väl formulerade frågor. Detta medförde 
att vissa av frågorna förbättrades eller byttes ut. I den andra studien uppvisades 
det fortfarande vissa tendenser till takeffekter i ett flertal frågor. Dessa 
takeffekter har dämpats med hjälp av att stärka frågorna med hjälp av mer 
värdeladdade ord. Ett exempel är att ”jag har stort...” har bytts ut till ”jag har 
mycket stort...”.   
 
Vidare har relevant personal inom Skandia Advises personalavdelning granskat 
enkäten i syfte att dels undersöka huruvida språket är väl anpassat för 
respondenterna och som extra validisering av enkäten.  
 
För att på ett effektivt sätt distribuera enkäten har denna gjort om till en 
elektronisk webbaserad enkät. Detta för att påskynda svarstiden samt 
förhoppningsvis höja svarsfrekvensen. Respondenterna har erhållit e-post med 
organisationens HR-chef som avsändare. I e-posten finns en introduktion (se 
Bilaga 1) samt en personlig länk till den webbaserade enkäten. Efter att denna är 
besvarad var det ej möjligt att åter fylla i enkäten. Tre dagar efter att enkäten 
distribuerats har en påminnelse sänts ut till de respondenter som inte svarat. För 
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att minska det interna bortfallet var det ej möjligt att avsluta enkäten utan att alla 
frågor är besvarade. Det ska här även påpekas att den bifogade enkäten (Bilaga 
1), på grund av tekniska och grafiska aspekter, inte är den webbaserade enkäten 
som gick ut till respondenterna utan ursprungsversionen av densamme. 
Innehållet i bifogat material är dock detsamma.    
 
Efter insamlandet av alla ifyllda enkäter har data lagts in i statistikprogrammet 
SPSS version 16,0. Därefter har, för studiens syfte, relevanta analyser utförts. 
För att besvara syftet och den första frågeställningen har en multipel 
regressionsanalys använts vilken ger möjligheten att bedöma vilka av de 
oberoende variablerna som är viktiga och predicerar den beroende variabeln inre 
motivation. Vidare har även Pearsons korrelationskoefficient beräknats för att få 
ytterligare mått på samband mellan de sex olika prediktorerna och inre 
motivation samt med anledning av att undersöka prediktorernas möjliga 
multikolinearitet. Enligt Tabachnick och Fidell (2000) bör korrelationen mellan 
två prediktorer ej överstiga 0.7 för att de ska kunna ingå i en multipel 
regressionsanalys. Signifikansnivån valdes till p < 0.05 för att med 95 % 
säkerhet kunna generalisera resultaten till den givna populationen. För att testa 
enkätens interna konsistens har reliabilitetsanalyser på de olika variablerna 
utförts (tabell 3). 
 
Tabell 3 
Reliabilitetsanalys av de olika variablerna 

Inre 
motivation 

α 

Kompetens 
 
α 

Tillhörighet 
 
α 

Autonomi 
 
α 

Feedback 
 
α 

Personlig 
utveckling 

α 

Arbetets 
meningsfullhet 

α 
.68 .46 .75 .81 .71 .87 .58 

 
Beräkningarna av Cronbachs alfa visar på hög reliabilitet hos variablerna 
tillhörighet, autonomi, feedback och personlig utveckling. Även om Cronbachs 
alfavärdet inte uppnår 0,7 för de övriga variablerna är avståndet inte alltför stort 
varför reliabiliteten inte kan anses som hotad. 

Etik 
Denna studie strävar efter att följa etiska normer med hänsyn till privatliv, 
välfärd och värdighet vilket alltid bör fungera som överordnad forskningsprincip 
(Svartdal, 2001). Detta görs utifrån forskningsetiska principer i form av kraven 
för information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 
2008). I introduktionen till enkäten har studiens syfte kortfattat beskrivits för att 
respondenterna skall känna sig delaktiga och relevanta för studien. Det 
informerades även att medverkandet är helt frivilligt och att total anonymitet 
garanteras vilket anses som extra viktigt då svaren på enkätens innehåll kan 
antas vara något känsligt. Nyttjandet av direkt information från enkäterna 
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kommer enbart att ske av uppsatsens författare. I sammanställningen av enkäten 
var alla former av personuppgifter raderat.  
 

Resultat 
 
I denna del kommer resultaten att redovisas i form av resultat av de analyser 
som varit nödvändiga för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet 
är uppdelat genom att i ordning besvara de tre frågeställningarna. 
 

Prediktorer för inre motivation 
Inledningsvis har korrelationen mellan de olika prediktorerna; kompetens, 
tillhörighet, autonomi, feedback personlig utveckling samt arbetets 
meningsfullhet och kriterievariabeln; inre motivation, analyserats med hjälp av 
Pearsons korrelationskoefficient (tabell 4).  
 
Tabell 4 
Medelvärde och standardavvikelse för de olika variablerna samt korrelation 
dem emellan 

 M, SD Inre 
motiva. 

r 

Komp. 
 
r 

Tillhör. 
 
r 

Auto. 
 
r 

Feedb. 
 
r 

Pers. 
utv. 

r 

Arb. 
mening. 

r 
Inre 

motivation 
5.68, 0.71 1.00 - - - - - - 

Kompetens 5.42, 0.87 .38** 1.00 - - - - - 
Tillhörighet 5.28, 1.25    .11 .26** 1.00 - - - - 
Autonomi 5.75, 1.09 .22**   .16* .25** 1.00  - - 
Feedback 4.74, 1.32 .35** .34** .26** .36** 1.00 - - 
Personlig 
utveckling 

4.38, 1.66 .34**    .18* .34** .39** .47** 1.00 - 

Arbetets 
meningsf. 

5.48, 1.04 .34** .28** .44** .56** .48** .59** 1.00 

** p < 0.01 
* p < 0.05 
 
Enbart positiva samband återfanns bland resultaten och alla korrelationer utom 
det mellan tillhörighet och inre motivation (r=0.11, p>0.05) var statistiskt 
signifikanta. Högst korrelation återfanns mellan inre motivation och tron på sin 
kompetens (r=0.38, p<0.01). Även feedback (r=0.35, p<0.01), personlig 
utveckling (r=0.34, p<0.01), arbetets meningsfullhet (r=0.34, p<0.01) och 
autonomi (r=0.22, p<0.01) hade signifikanta samband med inre motivation även 
om den sistnämnda hade förhållandevis låg korrelationskoefficient. 
 
Vidare har en multipel linjär regressionsanalys används för att studera hur stor 
del av inre motivation som kan förklaras av de olika dimensionerna i arbetet 
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tillsammans samt se vilka av dessa som bäst predicerar inre motivation (figur 4). 
För att kontrollera möjlig multikollinearitet, det vill säga att prediktorerna inte 
korrelerar för starkt med varandra, har först bivariata korrelationstest utförts 
mellan alla prediktorer (tabell 4). Det starkaste sambandet mellan de olika 
prediktorerna fanns mellan arbetets meningsfullhet och personlig utveckling 
(r=0.59, p<0.01), och var därmed inte tillräckligt högt för att denna eller någon 
annan prediktor initialt behövde bortses i den multipla regressionsanalysen.  
 

 
** p < 0.01 
 
Figur 4, Resultat av multipel regressionsanalys med inre motivation som 
beroende variabel. 
 
Regressionsanalysen visar att dimensionerna tron på sin kompetens, tillhörighet, 
autonomi, feedback, personlig utveckling och arbetets meningsfullhet 
tillsammans förklarade och predicerade 25 % av variationen i inre motivation 
(R2=0.25). Modellen var även statistisk signifikant (F(6, 141)=7.95, p<0.01). 
Vidare var det tron på sin egen kompetens (β=0.29) den enskilda prediktor som 
bäst förklarar inre motivation och även den enda som var signifikant (p<0.01). 
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Personlig utveckling (β=0.18) var den näst största bidragande faktorn till inre 
motivation och låg precis på gränsen till att vara statistiskt signifikant (p=0.055). 
Dessa två faktorer var de mest bidragande faktorerna till inre motivation, varför 
ytterligare en multipel regressionsanalys utfördes med enbart dessa två faktorer 
som oberoende variabler (figur 5).  
 

 
** p < 0.01 
 
Figur 5, Resultat av multipel regressionsanalys med de mest bidragande 
prediktorerna. 
 
Denna analys visar att dimensionerna kompetens och personlig utveckling 
tillsammans förklarade 22 % av variansen i inre motivation (R2=0.22). Även 
denna modell är säkerställd som statistiskt signifikant (F(2, 145)=8.19, p<0.01). 
I likhet med den första multipla regressionsanalysen visar resultaten att tron på 
sin kompetens (β=0.34) var den mest bidragande dimensionen för inre 
motivation. I denna analys var dock båda dimensionerna statistiskt signifikanta 
(p<0.01).  
 
Vidare var det av intresse att redovisa de deskriptiva resultaten för hur pass väl 
dimensionerna i arbetet anses stärka arbetsmotivationen ur deltagarnas egen 
uppfattning vilket utfördes genom direkta frågor i enkäten om vad 
respondenterna trodde påverkade deras motivation (se Bilaga 1, frågorna 29-34).   
 
Tabell 5 
Egna skattningar över vad som anses stärka arbetsmotivationen 
Kompetens Tillhörighet Autonomi Feedback Personlig 

utveckling 
Arbetets 
meningsfullhet 

M SD M SD M SD M SD M SD M SD 
6.14 0.81 5.26 1.39 6.39 0.78 6.24 0.88 6.26 0.94 6.41 0.70 
 
  
De dimensioner som har högst medelvärde och kan anses som den mest 
stärkande för motivation av respondenterna själva var arbetets meningsfullhet 
(M=6.41, SD=0.70) och autonomi (M=6.39, SD=0.78), medan tillhörighet 
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(M=5.26, SD=1.39) var den dimension som skattas som minst viktig för att 
skapa hög arbetsmotivation. Tron på sin kompetens (M=6.14, SD=0.81) och 
personlig utveckling (M=6.26, SD=0.94) som i den multipla regressionsanalysen 
framkommit som de bästa prediktorerna för inre motivation var ur deltagarnas 
egen uppfattning inte det som bäst stärker arbetsmotivationen.  
 

Variablerna ålder och köns påverkan 
Vad det gäller variabeln ålder återfanns vissa skillnader mellan grupperna yngre 
(ålder ≤ 43) och äldre (ålder ≥ 44) individer med avseende på förklarad varians 
och signifikanta prediktorer. För den yngre gruppen förklarades inre motivation 
till 26 % av de sex olika prediktorerna tillsammans (R2=0.26). För den äldre 
gruppen var motsvarande siffra 31 % (R2=0.31). Både modellen med grupperna 
yngre (F(6, 68)=3.916, p<0.01) och äldre (F(6, 65)=4.793, p<0.01) var 
signifikanta. Vad som dock framför allt skiljde de två grupperna åt var att det i 
den yngre gruppen inte återfanns några signifikanta prediktorer. Prediktorn med 
högst betavärde var feedback vilken hade en svag tendens till statistisk 
signifikans (β=0.25, p=0.09). I den äldre gruppen var återigen tron på sin 
kompetens den starkaste prediktorn för inre motivation (β=0.43) och var även 
den enda signifikanta prediktorn (p<0.01). Medelvärdet gällande inre motivation 
visade vissa tendenser till att vara högre för den äldre gruppen (M=5.70, 
SD=0.75) jämfört med den yngre gruppen (M=5.66, SD=0.68). Skillnaderna är 
dock inte statistiskt signifikanta (F(1, 145)=0.11, p>0.05). 
 
Vidare fanns inga signifikanta prediktorer i grupperna män och kvinnor vid en 
analys av grupperna var för sig. I gruppen män (F(6, 76)=3.741, p<0.01) 
förklaras 23 % (R2=0.23) av variansen i inre motivation av de sex prediktorerna 
och för gruppen kvinnor (F(6, 57)=5.810, p<0.01) är motsvarande siffra 38 % 
(R2=0.38). Medelvärdet gällande inre motivation visade även inneha vissa 
tendenser till att vara högre hos kvinnor (M=5.71, SD=0.74) än för män 
(M=5.66, SD=0.70). Denna skillnad visade sig dock inte heller vara statistiskt 
signifikant (F(1, 145)=0.16, p>0.05). 
 

Yttre belöningars betydelse 
Vidare redovisas här resultaten för den tredje frågeställningen angående 
betydelsen av yttre monetära belöningar i relation till de dimensioner som i 
denna studie antas ligga till grund för inre motivation med avseende på 
individens drivkraft i arbetet. Ett medelvärde på fyra innebär en neutral 
värdering mellan yttre belöningar och arbetets dimensions inverkan, ett 
medelvärde över fyra innebär att arbetets dimension påverkar drivkraften till det 
mer positiva och ett medelvärde under fyra innebär att yttre belöningar påverkar 
drivkraften till det mer positiva (tabell 6).    
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Tabell 6 
Yttre belöningars relativa betydelse i relation till de olika dimensionerna i 
arbetet med avseende på vad som påverkar drivkraften i arbetet 
Kompetens Tillhörighet Autonomi Feedback Personlig 

utveckling 
Arbetets 
meningsfullhet 

Totalt 

M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 
3.56 1.62 3.40 1.80 4.70 1.56 3.85 1.79 4.22 1.64 4.39 1.78 4.02 0.50
 
 
Yttre belöningar hade enligt resultaten en något mer positiv inverkan på 
drivkraften i arbetet i relation till dimensionerna tillhörighet (M=3.40, SD=1.80), 
tron på sin kompetens (M=3.56, SD=1.62) och feedback (M=3.85, SD=1.79) 
som alla hade ett värde på mindre än fyra.  
 
Dimensionerna personlig utveckling (M=4.22, SD=1.64), arbetets 
meningsfullhet (M=4.39, SD=1.77) och autonomi (M=4.70, SD=1.56) hade alla 
ett värde över fyra varför dessa dimensioner värderas högre för drivkraften i 
arbetet än yttre belöningar. Medelvärdet för alla dimensionerna i arbetet 
sammantaget, i relation till yttre belöningar med avseende på drivkraft, visade 
dock på en neutral värdering (M=4.02, SD=0.50). 
 

Diskussion 
 
Resultaten som redovisats ovan kommer i nedanstående avsnitt att diskuteras. 
Inledningsvis diskuteras och värderas resultatet i anknytning till studiens 
teoretiska referensram och Skandia Advise, vilket beskrivits i studiens teoridel. 
Resultatdiskussionen är disponerad genom att resultaten för frågeställningarna i 
ordning kort sammanfattas för att sedan följas av diskussionen. Vidare kommer 
en metoddiskussion behandlas där ett kritiskt förhållningssätt belyser val av 
metod. Efter denna del kommer studiens slutsatser presenteras varefter förslag 
för fortsatt forskning presenteras. 
 

Resultatdiskussion   
Inre motivation är definierat som en inre drivkraft i en individs beteende drivet 
av intresse och personlig tillfredställelse med avsaknad av yttre belöningar. Ett 
flertal studier har vidare visat att just inre motivation har en direkt effekt på 
kreativitet (Amabile, 1997) och prestation (Lawler & Hall, 1970; Porter & 
Bigley & Steers, 2003). I tidigare teoridel har forskning huruvida vilka 
dimensioner i arbetet som påverkar den inre motivationen hos individer 
redovisats. Utifrån denna forskning har sex dimensioner valts ut som särskilt 
kritiska (se figur 3), vilka ingår i denna studie.  
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De sex olika prediktorerna; tron på sin kompetens, tillhörighet, autonomi, 
feedback, personlig utveckling och arbetets meningsfullhet har utifrån tidigare 
forskning beskrivits som betydande för inre motivation. 

Prediktorer för inre motivation hos anställda inom Skandia Advise 
De analyser som utförts visar på att inre motivation, inom populationen Skandia 
Advise, till 25 % kan förklaras av de sex olika prediktorerna i arbetet 
tillsammans. Det kan således konstateras att de olika dimensionerna i arbetet har 
en betydande effekt för inre motivation inom Skandia Advise. I och med 
studiens nämnda avgränsningar har andra faktorer som kan påverka inre 
motivation inte studerats. Det kan dock antas att faktorer som arv, personlighet 
och övrig livssituation har en stor del i övrig förklaringsgrad för inre motivation. 
Det kan även diskuteras angående yttre belöningars, som exempelvis pengars, 
möjliga effekter på inre motivation. Trots att inre motivation per definition är 
drivkraft utan yttre belöning (Cameron, 2002; Pinder, 1976) kan det spekuleras i 
hur begreppen inre och yttre motivation kan hållas isär. Möjligen samspelar 
dessa mer än vad det vid en första anblick verkar. Således kan det i enighet med 
Björklund (2001) konstateras att motivation är ett komplext begrepp som inte 
enkelt låter sig mätas och prediceras.  
 
Det kan även spekuleras i huruvida anställda inom finans- och 
försäkringssektorn skulle uppvisa avvikande resultat i förklaringsgrad i 
jämförelse med exempelvis en mer humanistisk sektor som sjukvård. Det finns 
som tidigare nämnts ett starkt fokus på yttre belöningar inom Projekt 
Belöningsmodell vilket kan problematiseras. Anställda inom Skandia Advise har 
således möjligen en förhållandevis stark centrering på pengar och uppvisar 
därför möjligtvis en mindre förklaringsgrad, gällande arbetets dimensioners 
betydelse för inre motivation, än andra sektorer med mindre centrering på 
pengar. Om detta är fallet inom Skandia Advise kan det problematiseras om 
yttre belöningar som pengar kan leda till att en viss del av den inre motivationen 
undergrävs i enighet med tidigare forskning (Daniel & Esser, 1980; Gary, 2004; 
Ryan & Deci, 2000). 
 
Resultaten visar vidare att tron på sin kompetens är den enskilda dimension som 
bäst förklarar inre motivation och att denna även är den enda som i en första 
analys uppvisar ett signifikant resultat. Personlig utveckling uppvisar också på 
en förhållandevis hög förklaringsgrad och ligger precis under kriteriet för att 
anses som signifikant. Vid dem multipla regressionsanalysen återfinns, utöver 
de två ovan nämnda, inga signifikanta resultat. Alltså kan slutsatsen dras att inre 
motivation, inom ramarna för denna studie, i första hand prediceras av tron på 
sin kompetens och personlig utveckling men inte av tillhörighet, autonomi, 
feedback och arbetets meningsfullhet.    
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Tron på sin kompetens. Inre motivation är, enligt teorin, till stor del 
baserat på att människan i sig har ett stort behov av att känns sig kompetent. 
Detta behov leder till att individen söker sig till utmaningar och arbetsuppgifter 
som kan anses som optimala för dennas egen kapacitet och utveckling (Deci & 
Ryan, 1985). Empirin i denna studie stöder teorin att tilltro till sin kompetens är 
av stor vikt för de anställdas inre motivation. Det är dock ännu en gång viktigt 
att understryka att det här handlar om en persons upplevda kompetens inom 
arbetet och inte vilket grad av kompetens denna person faktiskt besitter som 
denna dimension avser.   
 
En definition av inre motivation är som tidigare nämnts en drivkraft i beteendet 
drivet av intresse och tillfredställelse (Deci & Ryan, 2002). Kanske är det just 
känslan av att man är kompetent på arbetet som är den största faktorn bakom 
denna tillfredställelse. Detta är möjligtvis av extra vikt i en organisation som i 
och med förändringar i verksamheten skall gå från produktfokuserad försäljning 
till mer heltäckande rådgivning. Det är svårt att föreställa sig att en person, som 
känner sig oduglig och inkompetent att utföra bra rådgivning, skulle känna sig 
tillfredställd och då även motiverad till utveckling eller till att nå upp till nya 
mål. Görs antagandet att hög tilltro på sin kompetens kan likställas med 
tillfredställelse kan denna dimension ses som en typ av inre belöning. Den inre 
belöningen leder då till hög inre motivation som bland annat kan leda till att den 
anställde söker sig till nya utmaningar. Inre belöningar kan dock, som nämnts i 
tidigare teoridel, inte direkt utdelas av organisationen utan uppkommer från 
individen själv. Det organisationen då istället kan göra är att skapa bra 
förutsättningar i arbetet för att den upplevda kompetensen ska stärkas.   
 
Det kan alltså konstateras att denna dimension är av betydande vikt för att skapa 
hög inre motivation varför det vidare bör diskuteras hur denna kan stärkas. En 
stor del av hur en persons kompetens upplevs uppkommer ur den sociala 
kontexten på arbetet där bra kommunikation är en del som kan stärka den 
upplevda tron på sin kompetens (Ryan & Deci, 2000). Exempelvis kan negativ 
återkoppling på en prestation i många fall ha stark negativ påverkan på den 
upplevda kompetensen och i slutändan även inre motivation (Deci, 1975). 
Vidare är det förmodligen även av vikt att de mål som sätts upp inom ramarna 
för arbetet inte är ouppnåbara. Är ett mål omöjligt att nå kan detta leda till att 
individen känner att ens egen kapacitet inte räcker till vilket kan jämföras med 
vikten av att ett arbete bör ha optimala utmaningar för att stärka just tron på sin 
kompetens (Ryan & Deci, 2000). Det har även inom Projekt Belöningsmodell i 
Skandia Advise framkommit att ett större eget ansvar för den egna 
kompetensutvecklingen är önskvärt. Ett sådant initiativ är förmodligen viktigt 
för den personliga utvecklingen men kanske framför allt för individens tilltro till 
sin egen kompetens. Ett större ansvar för sin egen kompetensförsörjning kan 
således leda till att individen upplever en större tillit till sin profession, men det 
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bör dock även diskuteras om detta passar alla individer i en organisation. 
Möjligen finns risken att verksamhetsfokus till viss del försvinner i 
kompetensutvecklingen om ansvar läggs på individer med låg grad av 
motivation.     
 
Teorin om tilltron på sin kompetens är främst hämtade från Ryan och Decis 
artiklar inom fenomenet inre motivation (Deci, 1975; Deci & Ryan, 1985; Deci 
& Ryan, 2002: Ryan & Deci, 2000) men kan även kopplas till begreppet self-
efficacy (Porter et al, 2003). Individer med låg grad av self-efficacy tror 
följdaktigen inte på sin egen kompetens och att denna går att påverka vilket får 
påföljden att enklare uppgifter och mål föredras (Bandura, 1997). En individ 
som föredrar enkla uppgifter framför utmanande är ett tydligt exempel på låg 
inre motivation hos individen. Denna studies resultat stödjer således teorin om 
self-efficacys effekter för motivation inom arbetet. 
  

Personlig utveckling. Även möjligheterna för personlig utveckling 
har i denna studie påvisats som en signifikant prediktor vilket bekräftar tidigare 
resultat av denna dimensions inverkan på inre motivation (Houkes et al, 2001) 
och som motivationsfaktor (Herzberg et al, 1959). Även inom Projekt 
Belöningsmodell i Skandia Advise återfinns hög tilltro till främst 
karriärutveckling vilket är en del av den personliga utvecklingen. Människor 
med ett högt behov av personlig utveckling har en större lust att växa i sitt arbete 
och har därför en större inre motivation till att prestera väl (Houkes et al, 2001). 
Kan en organisation tillgodose detta behov skapas alltså en högre motivation 
vilket även denna studies resultat påvisar. Personer som känner att de bara står 
och stampar på samma ställe och inte ser några möjligheter till exempelvis bra 
karriär har svårt att skapa inre motivation. Det kan möjligtvis diskuteras om 
dessa personer istället, i större utsträckning, motiveras av yttre belöningar som 
hög lön. Vad som dock i detta fall kan problematiseras är att personlig 
utveckling, i form av exempelvis karriärsutveckling, i många fall även kan leda 
till yttre belöningar varför denna dimension möjligen inte bör ses som en inre 
belöning. Oavsett om denna dimension tolkas som inre eller yttre står det dock 
klart att personer som känner att det finns möjligheter och utrymme för 
personlig utveckling inom organisationen också besitter en hög inre motivation.  

 
Tillhörighet. Enligt empirin i denna studie är inte tillhörighet en 

signifikant prediktor för inre motivation. Resultatet visar upp ett betavärde som 
till och med är negativt. Även om värdet inte är statistiskt signifikant visar detta 
på vissa tendenser till att låg tillhörighet kan predicera hög inre motivation och 
vice verca. Detta strider mot de teorier som tidigare beskrivits. Teorin angående 
effekter av tillhörighet på inre motivation är ursprungligen hämtad från att 
spädbarn är mer explorativa om trygghet finns (Ryan & Deci, 2000). Detta 
beteende ska enlig teorin följa med under hela livscykeln varför hög inre 
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motivation även skall återfinnas om en individ känner sig säker i en 
organisation. I populationen Skandia Advise är alltså detta inte fallet. Vad detta 
beror på kan i detta skede bara spekuleras i. En möjlig förklaring kan vara att 
tillhörighet i större mån är kopplat till tillfredställelse på arbetet och inte 
motivation i lika stor utsträckning som teorin menar. Self-Determination Theory 
fokuserar på bland annat sociala faktorer, som tillhörighet, som kan stärka eller 
släcka den naturliga processen av självmotiverat beteende och psykisk hälsa 
(Ryan & Deci, 2000). Enligt empirin från Skandia Advise kan det utifrån detta 
diskuteras om tillhörighet snarare skulle leda till psykisk hälsa än till 
självmotiverat beteende.   
 
I linje med resultatet bör således inte nivån på tillhörighet inte i någon större 
grad påverka inre motivation. Det kan dock spekuleras i hur total avsaknad av 
tillhörighet skulle påverka individer inom en organisation. En psykosocial miljö 
med total avsaknad av tillhörighet kan rimligen inte anses som bra för individers 
motivation, men då förmodligen än sämre för hälsosam psykologisk utveckling 
än för ett självmotiverat beteende. Enligt Herzberg et al (1959) är trygghet och 
mellanmänskliga relationer hygienfaktorer som, om de är uppfyllda, bara leder 
till ett neutralt tillstånd. Tillhörighet kan rimligtvis kopplas till dessa faktorer 
varför empirin i denna studie kan anses stödja denna del i tvåfaktorsteorin. 
Denna dimension kan således anses som relevant för att undvika vantrivsel i 
enighet med tvåfaktorsteorin (Herzberg et al, 1959) men inte som bidragande 
prediktor för inre motivation.   
 

Autonomi. Vidare visar resultaten att autonomi inte predicerar inre 
motivation inom Skandia Advise. Autonomi har i flertalet studier (Gagné & 
Senécal & Koestner, 1997; Houkes, Janssen, de Jonge & Nijhuis, 2001; 
Robbins, 2000: Xu, 2003) och teorier (Hackman & Oldman, 1980; Ryan & 
Deci, 2000) påvisats predicera inre motivation. Enligt Hackman & Oldman 
(1980) bör den upplevda ansvarskänslan stiga och därmed den inre motivationen 
vid höjd autonomi. Med anledning av detta kan det anses förvånande att aktuella 
empirin från Skandia Advise framkommit. En möjlig förklaring som tåls att 
spekuleras i är huruvida en allt för hög autonomi, vilket möjligen är fallet i 
Skandia Advise (M=5.75), leder till att denna inte värderas högt och då inte 
heller leder till hög inre motivation. I ett arbete med låg autonomi värderas 
denna dimension möjligen högre varför en höjning av denna leder till högre inre 
motivation. 

 
Feedback. Inte heller feedback har uppvisat några statistiskt 

signifikanta resultat gällande att predicera inre motivation. Feedback har i denna 
studie definierats som feedback både från arbetet sig självt och feedback från 
kollegor och överordnade. Bra feedback har, som i teoridelen beskrivits, 
påvisats ha effekt på en individs inre motivation. Vad som kan diskusteras är om 
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feedback möjligtvis i första hand påverkar en individs tro på sin egen kompetens 
som även Deci (1975) kortfattat argumenterar för och därmed enbart har en 
indirekt effekt på inre motivation. Dock menar Hackman och Oldman (1980) att 
feedback som arbetskaraktäristika har en positiv effekt på inre motivation.  
 
I de nuvarande belöningsmodellerna inom Skandia Advise anses det möjligen 
finnas svaga kopplingar till verksamhetens mål och att personalens motivation 
härstammar från egen måluppfyllelse och inte verksamhetens, vilket möjligen 
skulle kunna ha en delförklaring i bristande information och feedback. Även om 
feedback i denna studie inte predicerar inre motivation kan det vara av relevans 
för denna problematisering att förbättra den feedback som ges. Detta grundar sig 
på det förhållandevis låga medelvärdet för feedback (M=4.74) som erhållits för 
de anställda. Om denna dimension får möjligheterna att stiga kan möjligen 
kopplingarna till verksamhetens mål förbättras vilket kan anses som relevant för 
ett nytt belöningssystem.  
 

Arbetets meningsfullhet. Slutligen visar empirin på ett icke 
signifikant resultat gällande arbetets meningsfullhet som prediktor för inre 
motivation. I denna studie har Hackman och Oldmans tre arbetskaraktäristika 
variation i färdigheter, uppgiftsidentitet och uppgiftens betydelse vägts ihop för 
att skapa denna dimension. Om denna dimension höjs ska det enligt teorin 
(Hackman & Oldman, 1980) även skapas högre inre motivation. Även Gagné et 
al (1997) har påvisat uppgiftens betydelse för inre motivation. Det kan därför 
framstå som besynnerligt att empirin i denna studie inte visar på någon 
signifikant påverkan i regressionsanalysen. Detta kanske framför allt då inre 
motivation kan ses som intresse (Cameron, 2002) och även har kallats för ”labor 
of love aspect” (Berry, 1998) vilket kan relateras till just denna dimensions olika 
delar. Det kan dock vidare noteras att ett signifikant samband (r=0.34) återfanns 
mellan arbetets meningsfullhet och inre motivation i det korrelationstest som 
utfördes. Denna prediktors samvariation med de andra prediktorerna kan dock 
vara en möjlig förklaring till att den inte är en signifikant prediktor i den 
multipla regressionsanalysen. Kanske överlappar just arbetets meningsfullhet 
vissa av de andra dimensionerna för mycket för att ge ett eget unikt bidrag i 
regressionsanalysen.     

 
Höga egna skattningar över vad som stärker arbetsmotivation. 

Vidare ställdes, i enkäten, direkt frågor gällande vad respondenterna själva anser 
höja deras arbetsmotivation. Vad som här framkom var mycket höga 
medelvärden (se tabell 5) där alla faktorer förutom tillhörighet har ett 
medelvärde över sex vilket betyder att dimensionerna var för sig till hög grad 
eller till mycket hög grad anses stärka motivationen. Att resultaten från tidigare 
nämnda analyser skiljer sig så pass markant från de egna skattningarna kan 
tyckas underligt. Möjligen kan detta bero på att svaren på egna skattningar till 
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stor del beror på vad som föredras i arbetet, det vill säga skapar 
arbetstillfredställelse, och inte vad som faktiskt skapar högre arbetsmotivation. 
Vad som dock kan dras som slutsats utifrån detta är att alla dimensionerna i 
arbetet som ingått i denna studie anses, av de anställda i Skandia Advise, som 
viktiga för arbetsmotivationen.    
 

Ålder och kön påverkar i viss mån vad som predicerar inre motivation 
De olika dimensionerna tillsammans förklarar 26 % av variationen i inre 
motivation för den yngre gruppen i Skandia Advise och för den äldre gruppen är 
motsvarande siffra 31 %. Enligt tidigare forskning stiger den inre motivationen 
med åldern (Eskildsen et al, 2004) vilket även, i viss utsträckning, medelvärdena 
för inre motivation inom Skandia Advise bekräftar. Empirin från Skandia 
Advise visar på att även förklaringsgraden utifrån de olika dimensionerna även 
till viss del blir högre vid högre ålder. Vad som kan anses som extra 
intresseväckande är att det är feedback som erhåller den högsta betavikten, dock 
ej signifikant (p=0.09), för den yngre gruppen medan det i den äldre är tron på 
sin kompetens som bäst predicerar inre motivation. Varför feedback är den 
enskilt starkaste prediktorn för yngre är svårt att svara på, men det kan 
spekuleras i huruvida dessa möjligen är i behov av större bekräftelse varför 
denna dimension även påverkar den inre motivationen i större utsträckning än 
för äldre.  
 
Vidare återfinns inga enskilda signifikanta prediktorer i vare sig gruppen män 
eller kvinnor, var för sig. Förklaringsgraden av de olika dimensionerna 
tillsammans för inre motivation är dock 23 % för männen och 38 % för 
kvinnorna. Vad som är av extra intresse att här diskutera är den relativt höga 
förklaringsgraden i prediktorerna tillsammans för gruppen kvinnor som skiljer 
sig markant från gruppen män. Det finna alltså tydliga tendenser till att inre 
motivation i förhållandevis stor utsträckning prediceras av de olika 
dimensionerna i arbetet för kvinnor inom Skandia Advise. Eftersom 
förklaringsgraden av dimensionerna i arbetet är mindre för män kan det 
diskuteras vad som förklarar mellanskillnaden i förklaringsgrad mellan män och 
kvinnor. Detta kan bara spekuleras i, men en möjlig tolkning skulle kunna vara 
att yttre belöningar även påverkar inre motivation, och då i högre utsträckning 
för män än för kvinnor. Män skulle alltså enligt denna tolkning i större 
utsträckning motiveras av yttre belöningar som pengar och bonusar. Då inga 
enskilda variabler är signifikanta är det dock ej möjligt att påvisa någon särskild 
prediktor. Eskildsen et al (1997) hittade inga skillnader mellan kön med 
avseende på inre motivation bland individer i de nordiska länderna. Enligt 
empirin från Skandia Advise fanns här små tendenser till skillnader där kvinnor 
hade en viss tendens, dock ej signifikant, till att besitta högre inre motivation. 
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Även om skillnaderna mellan män och kvinnor i inre motivation är mycket små 
finns det alltså större skillnad i vad som verkar förklara den samma.   
 

Yttre belöningar i relation till dimensionerna i arbetet 
Vidare visar resultaten att dimensionerna autonomi, personlig utveckling och 
arbetets meningsfullhet, av respondenterna själva, anses påverka 
arbetsmotivationen till det mer positiva än yttre belöningar. Dessa yttre 
belöningar, som lön, bonus med flera, värderas dock högre än dimensionerna 
tron på sin kompetens, tillhörighet och feedback. Läggs alla dimensionerna ihop 
till ett medelvärde visar resultaten på en neutral värdering mellan yttre 
belöningar och dimensionernas betydelse för att skapa hög arbetsmotivation. 
Forskningen och debatten kring yttre och inre motivations relativa betydelse är 
fortfarande bristfällig och öppen (Kaufmann & Kaufmann, 1996). Empirin från 
Skandia Advise visar på att de anställda själva sammantaget värderar yttre 
belöningar exempelvis lön lika högt som de sex olika dimensionerna i arbetet. 
Resultatet kan tolkas som att respondenterna inte har något extremt fokus på 
yttre belöningars inverkan på motivation. En för stor koncentrering på yttre 
belöningar kan leda till att det är individens egen måluppfyllnad som styr arbetet 
och inte vad som är bäst för organisationen (Gary, 2004), vilket enligt denna 
tolkning inte skulle vara fallet inom Skandia Advise.  
 
Andra studier (Daniel & Esser, 1980; Ryan & Deci, 2000) har visat att monetära 
belöningar även kan undergräva en individs inre motivation. Det kan dock vara 
av intresse att problematisera hur dessa egentligen ställer sig som motpoler till 
varandra. Möjligen skall det snarare diskuteras om yttre och inre motivation som 
något särskiljt och inte om dess relativa betydelser. Utifrån denna studies empiri 
kan det dock fastslås att de dimensioner som i Skandia Advise predicerar inre 
motivation inte är desamma som de två som bäst anses skapa högst motivation i 
relation till yttre belöningar.  
 

Metoddiskussion 
Begreppet inre motivation är något svårdefinierat och definieras på olika sätt 
beroende på var den hämtas. Med anledning av detta kan det vara av intresse att 
ställa sig frågan vilken definition som bäst beskriver inre motivation. För att 
kunna tillgodose den bredare definitionen av inre motivation som beskrivits i 
tidigare teoridel har därför frågor i enkäten hämtats från olika källor. Även om 
sju frågor användes för att mätta denna variabel kan det tänkas att ytterligare 
frågor hade kunna stärkas dess reliabilitet och validitet, främst med tanke på 
begreppets breda definition. Inre motivation kan dock trots detta anses besitta 
hög innehållsvaliditet med anledning av att en bredare definition har använts 
samt att denna framställts utifrån vedertagna teorier. En större del av frågorna 
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angående inre motivation är även hämtat från ett frågebatteri med ansedd hög 
reliabilitet och validitet (Amabile et al, 1994), varför även denna del av studien 
kan anses besitta dessa egenskaper.  
 
För att mäta de olika dimensionerna i arbetet användes tre frågor, varav en 
negativ, för varje dimension. Att varje del innehöll en negativ fråga bör med stor 
sannolikhet ha minskat oärliga och ogenomtänkta responser. Vissa av dessa 
variabler hade möjligtvis kunnat utökas med någon ytterligare fråga för att få 
möjligheten att till större utsträckning täcka in sitt definitionsområde och 
därmed öka dess validitet.   
 
Vidare visades vissa tendenser till takeffekter vid en första pilotundersökning 
med enkäten, vilka mildrades i en slutgiltig version. Att utföra 
pilotundersökningar anses som nödvändigt för en framgångsrik design (Aldridge 
& Levine, 2001), men det kan diskuteras huruvida ytterligare någon sådan borde 
ha utförts. Resultaten uppvisar fortfarande vissa möjliga tendenser till 
takeffekter hos inre motivation (M=5.68, SD=0.71) och autonomi (M=5.75, 
SD=1.09), vilket möjligen har påverkat resultatet. Vid omgörandet till 
webbaserad enkät framkom vissa brister. Istället för att ha med alla 
svarsalternativ i text till frågorna var det av tekniska skäl tvunget att enbart ta 
med extremerna av alternativen och en skala, ett till sju, däremellan. Detta 
berodde på att alternativen annars skulle ha hamnat på två rader vilket med stor 
sannolikhet skulle kunna skapa vissa negativa effekter. För att motverka möjliga 
missförstånd beskrevs alla svarsalternativ inledningsvis i varje del av enkäten. 
Det kan i och med detta diskuteras om denna typ av skala har medfört ovan 
nämnda takeffekter då individer möjligen tenderar till att välja extremerna om 
endast dessa är utskrivna i text.  
 
Vidare kan det även diskuteras huruvida frågorna om inre motivation kan anses 
som känsliga för respondenterna. En motiverad individ anses rimligtvis som mer 
eftertraktad i en organisation varför svaren till viss del möjligen skattats högre 
än vad som verkligen är fallet. En möjlig övertro på sin egen självbild istället för 
hur man faktiskt är kan även vara en delförklaring till tendenserna till takeffekt 
för inre motivation. Även om det, enligt de etiska ställningstagande som gjorts, 
tydligt framgått att enkäterna är helt anonyma kan vissa tendenser till socialt 
önskvärda svar vara fallet. Valet av surveyundersökning som metod bör dock 
rimligtvis ha minskat dessa effekter i jämförelse med exempelvis intervju där 
anonymiteten till stor del försvinner.  
 
Vad det gäller enkätens sista del gällande yttre belöningars relativa inverkan på 
motivation i förhållande till de olika dimensionerna i arbetet kan det diskuteras 
huruvida dessa två typer av variabler kan ställas som motpoler till varandra. Det 
ena behöver möjligen inte utesluta det andra. För att verkligen mäta deras 
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relativa betydelse för arbetsmotivation borde möjligen frågorna formulerats 
annorlunda och först skilts åt för att senare i analys jämförts. Denna del låg även 
sist i enkäten varför vissa tendenser till trötthetseffekter möjligen har 
förekommit. Denna problematik är dock svår att kringgå. De delarna som 
kommit först i enkäten har ansetts som mest relevanta för studiens syfte. 
 
Det kan även diskuteras något hur ifyllandet av enkäten har gått till. Eftersom 
det varit fråga om en webbaserad enkät som ifyllts utan någon uppsikt kan det 
möjligen ha funnits störvariabler, till exempel avbrott under utförandet och 
diskussion kollegor emellan, som påverkat studiens reliabilitet.  
 
För att ytterligare stärka validiteten i testet har anställda på Skandia Advise 
personalavdelning granskat enkäten. Detta steg hade möjligen kunnat utökats 
ytterligare genom att genomföra strukturerade intervjuer med anställda inom 
populationen. Detta skulle ha kunnat ge en klar bild över vilka begrepp och 
värderingar som återfinns inom företagskulturen i Skandia Advise, vilket hade 
kunnat göra enkäten tydligare och då även rimligtvis givit upphov till en högre 
face validity.  
 
Enligt Kruuse (1998) bör ett stickprov, baserat på en population med 426 
individer, vara 203 individer. Detta har efter externa bortfall inte till fullo 
uppnåtts. Svarsfrekvensen på den utskickade enkäten var 70 % vilket dock anses 
som bra (Mangione, 1995). Med tanke på den förhållandevis höga 
svarsfrekvensen och det systematiska urvalet kan studiens resultat anses, i stor 
utsträckning, vara generaliserbart till hela Skandia Advise.    
 
Slutligen hade det varit av intresse att upprepa surveyundersökningen vid ett 
senare tillfälle för att kunna säkerställa testets test-retest-reliabilitet. Ett sådant 
test skulle främst motiveras av att det är tänkbart att inre motivation är ett 
föränderligt beteende som av någon anledning möjligen varit ovanligt låg eller 
hög under perioden som enkäten delades ut. Oavsett om detta är fallet hade 
denna störvariabel kunnat uteslutas med hjälp av en upprepad mätning. På grund 
av studiens omfattning var dock ej detta möjligt.  
 

Slutsatser 
Syftet med denna studie var att, med ett kvantitativt förhållningssätt, beskriva 
och analysera vilka dimensioner i arbetet som predicerar inre motivation. 
Utifrån tidigare teorier valdes dimensionerna tron på sin kompetens, tillhörighet, 
autonomi, feedback, personlig utveckling och arbetets meningsfullhet ut som 
mest relevanta för inre motivation.  
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Det empiriska materialet från Skandia Advise visar att dessa prediktorer 
tillsammans förklarar 25 % av variansen i inre motivation. Det kan således 
konstateras att inre motivation till stor del förklaras av ytterligare faktorer än de 
som studerats. Inre motivation bör därför ses som ett komplext begrepp som inte 
enbart förklaras av de prediktorer som framkommit enligt tidigare teorier och 
ingått i denna studie. Möjligen är även yttre och inre motivation mer integrerat 
än vad det vid en första anblick verkar. De sex olika dimensionerna tillsammans 
predicerar inre motivation i högre utsträckning för kvinnor (38 %) än för män 
(23 %). 
 
Vidare är det enbart tron på sin kompetens och personlig utveckling som kan 
säkerställas som enskilda prediktorer för inre motivation inom Skandia Advise, 
vilket är mindre antal prediktorer än förväntat. Förklaringar till detta kan ligga i 
motivationens komplexa natur. Prediktorn arbetets meningsfullhet har även 
förhållandevis hög samvariation med de andra prediktorerna vilket kan ha 
påverkat resultatet. 
 
Det praktiska bidraget utifrån denna studie visar att man i ett nytt 
belöningssystem inom Skandia Advise bör höja de anställdas tro på sin egen 
kompetens och upplevda möjligheter för personlig utveckling för att nå upp till 
hög inre motivation. Även om de sex dimensionerna i arbetet som studerats inte 
till fullo predicerar inre motivation är det tänkbart att övriga prediktorer är svåra 
att påverka ur en organisatorisk synvinkel. Yttre belöningar anses vidare vara 
lika betydande för arbetsmotivation som de studerade dimensionerna. Således 
bör en ny belöningsmodell både ta hänsyn till hur arbetet och dess miljö är 
utformat samt hur yttre belöningar påverkar arbetsmotivationen i organisationen.  
 
Tron på sin egen kompetens och personlig utveckling predicerar alltså inre 
motivation enligt empirin från Skandia Advise. Arbetsmotivationens 
komplexitet bör dock belysas och detta kan möjligen bäst sammanfattas med ett 
citat från den amerikanska poeten Anne Sexton, som i ett brev till sin agent 
skrev: ”I am in love with money, so don´t be mistaken. But first I want to write 
good poems” (Sexton, 1977). 

 

Förslag till fortsatt forskning  
Utifrån de resultat som uppvisats i denna studie har många nya frågor uppstått. 
Framför allt med anledning av att tidigare teori skiljt sig i stor utsträckning i 
förhållande till studiens empiri. Möjligen kan resultatet bero på vilken typ av 
population som studeras. Därför vore det av intresse att vidare studera hur olika 
dimensioner i arbetet och dess miljö kan påverka inre motivation och då kanske 
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framför allt om och hur prediktorernas förklaringsgrad kan skilja sig mellan 
olika sektorer inom arbetslivet.  
 
Vidare har frågan över yttre belöningars betydelse för inre motivation väckts i 
denna studie. Som nämnts i inledningen av studien är motivation i allmänhet ett 
komplext begrepp. Efter denna studie har frågor gällande skillnader och relativa 
betydelser mellan inre och yttre motivation samt inre och yttre belöningar 
framkommit. Hur dessa olika begrepp samvarierar, integreras och skiljer sig åt 
vore därför av stort intresse för att få större klarhet i vad som de facto motiverar 
anställda inom en organisation. Möjligen bör en kvantitativ studie som denna 
även kompletteras med mer djupgående intervjuer för att bättre förstå individers 
inre motivation och arbetsmotivation i allmänhet.     
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
Arbetsmotivation inom Skandia Advise                       
Hej 
Din åsikt är viktig och vi skulle vilja ha Din hjälp att fylla i denna enkät som handlar om 
motivation i Ditt arbete. 

 

Enkäten är framtagen för en studie i arbetsmotivation och ingår i ett belöningsprojekt för 
Skandia Advise. Studien är ett samarbete mellan Carl Gustafsons examensarbete i 
psykologi vid Linköpings Universitet och Skandia Advise. Din uppfattning är mycket 
värdefull för oss.  

 

Du har blivit slumpvis utvald för att besvara denna enkät men deltagandet är, enligt de 
etiska normer som finns, frivilligt. Total anonymitet garanteras, det vill säga ingen kommer 
att veta att det är Du som besvarat denna enkät. 

 

Vänligen svara på alla 46 frågor i denna enkät vilket tar cirka 10 – 15 minuter. Svara helt 
ärligt efter dina egna uppfattningar och erfarenheter och inte efter vad Du tror är önskvärt. 
Tänk igenom alternativen ordentligt men dröj inte för länge med en specifik fråga.  

 

För frågor angående studien och senare resultat vänligen kontakta Christer Hansson som 
har hand om Projekt Belöningsmodell eller Viveka Eckemo på Human Resources.  

 

Återsänd gärna ifylld enkät snarast möjligen men senast den 18 april.   

 

Tack för Din medverkan! 

 

 

Viveka Eckemo             Carl Gustafson  Christer Hansson 

Human Resources                    Linköpings Universitet                 Projekt Belöningsmodell 
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Vänligen fyll i uppgifterna om dig själv. 
       
       Är du:  Man    Kvinna 
 
       Ålder:_________år   
 
       Antal år inom Skandia:_________år 
 
       Högsta utbildningsnivå:  Grundskola     Gymnasie     Högskola     
 
       Är du:  Rådgivare    Säljassistent    Övrig anställd            
 
Del 1 
Denna del tar upp Dina uppfattningar av olika dimensioner i arbetet och dess miljö. Tänk dig 
in i Din arbetssituation inom Skandia Advise och fyll ärligt i hur pass väl du håller med i 
följande påståenden.   
 

1. Jag har en mycket hög tilltro till min egen kompetens i mitt arbete. 
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

  
2. Mina arbetskamrater påtalar ofta att jag gör ett bra jobb.  
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
3. Jag har ibland känslan av att min kompetens inte räcker till för mitt dagliga arbete. (R) 
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
4. Jag känner mig väl integrerad och har hög samhörighet med andra på min arbetsplats. 
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
5. Den sociala miljön på min arbetsplats karaktäriseras av hög tillhörighet och säkerhet. 
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
6. Inom arbetet i Skandia Advise känner jag mig ibland ensam. (R)  
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
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7. Jag anser att jag själv har makten att påverka mina dagliga uppgifter.  
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
8. Mitt arbete är väldigt styrt och jag har inga möjligheter att påverka hur mina uppgifter 

blir utförda. (R) 
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
9. Jag har stor frihet, kontroll och ansvar över det egna arbetet både vad det gäller 

tidsschema och tillvägagångssätt. 
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
10. Jag får bekräftelse direkt från arbetsuppgiftens resultat hurvida jag utfört ett bra eller 

dåligt jobb.  
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
11. Mina chefer är dåliga på att informera och komma med synpunkter hurvida jag utför 

mina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt. (R) 
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
12. Feedbacken som ges på mitt arbete i Skandia  Advise är konstruktiv och 

tillfredställande.  
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
13. Inom mitt arbete upplever jag att det finns stora utrymmen för personlig utveckling.  
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
14. Jag anser att det finns tydliga möjligheter för karriärsutveckling inom mitt arbete.  
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
15. Det känns som att jag bara står och stampar på ett och samma ställe hela tiden utan att 

utvecklas. (R) 
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
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16. Mitt dagliga arbete ger mig mycket stora möjligheter till att använda mina olika 
förmågor. 

Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
17. Det är mycket lätt att identifiera de uppgifter och mål  jag har inom mitt jobb. 
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
18. Jag känner att mitt arbete har stor betydelser för både kollegor och kunder.  
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
Del 2 
Denna del tar upp arbetsmotivation. Tänk dig återigen in i Din arbetssituation inom 
Skandia Advise och fyll ärligt i hur pass väl du håller med i följande påståenden.   
 

19. Jag tilltalas väldigt mycket av att tackla problem i arbetet som är helt nya för mig. 
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
20. Ju svårare en utmaning i arbetet är desto mer tilltalas jag att lösa den. 
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
21. Jag föredrar enkla uppgifter framför uppgifter som kan utveckla min kompetens. (R) 
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
22. Min nyfikenhet är en mycket stark drivkraft bakom mycket av det jag gör i arbetet. 
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
23. Jag motiveras snarare av uppgiften som sådan än av ekonomiska belöningar som ges 

av arbetsgivaren.  
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
24. Jag känner mig mycket stolt när jag utför mitt arbete så bra som jag bara kan.  
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
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25. Jag arbetar med mina arbetsuppgifter för att jag måste och inte så mycket för att jag är 
intresserad av det. (R) 

Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
26. Jag känner mig motiverad i mitt arbete.  
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
27. Jag anser mig ha ett grundläggande intresse för mina arbetsuppgifter. 
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
Del 3 
Denna del tar upp hur olika dimensioner i Ditt arbete och dess miljö påverkar Din 
arbetsmotivation.  
 

28. Vissa arbeten utför man enbart för pengarna och vissa arbeten för en känsla av 
personlig tillfredställelse. Vad anser du är den främsta drivkraften bakom Ditt arbete? 

En känsla av personlig 
tillfredställelse Båda lika mycket Pengarna 

   
 
Fyll nu ärligt i till vilken grad följande faktorer stärker Din motivation till arbetet inom 
Skandia Advise. 
 

29. Hög tilltro till min egen kompetens stärker min motivation. 
Till väldigt  
hög grad      Till ingen 

grad alls  
       

 
30. En hög känsla av tillhörighet med andra inom Skandia Advise stärker min motivation.  
Till väldigt  
hög grad      Till ingen 

grad alls  
       

 
31. Hög egen kontroll och ansvar över det egna arbetet stärker min motivation. 
Till väldigt  
hög grad      Till ingen 

grad alls  
       

 
32. Bra feedback stärker min motivation. 
Till väldigt  
hög grad      Till ingen 

grad alls  
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33. Stort utrymme för personlig utveckling stärker min motivation.  
Till väldigt  
hög grad      Till ingen 

grad alls  
       

 
34. Hög meningsfullhet i arbetet stärker min motivation.  
Till väldigt  
hög grad      Till ingen 

grad alls  
       

 
35. Stora möjligheter till karriärsutveckling stärker min motivation. 
Till väldigt  
hög grad      Till ingen 

grad alls  
       

 
36. Stort utrymme för arbetsrotation stärker min motivation. 
Till väldigt  
hög grad      Till ingen 

grad alls  
       

 
37. Höga möjligheter för specialisering inom arbetsuppgifter stärker min motivation. 
Till väldigt  
hög grad      Till ingen 

grad alls  
       

 
38. Deltagandet i inressanta närverk stärker min motivation. 
Till väldigt  
hög grad      Till ingen 

grad alls  
       

 
39. Stora möjligheter till kompetensutveckling stärker min motivation. 
Till väldigt  
hög grad      Till ingen 

grad alls  
       

 
40. Stora möjligheter till omväxlande arbetsuppgifter stärker min motivation. 
Till väldigt  
hög grad      Till ingen 

grad alls  
       

 
 
Del 4 
Denna del tar upp Din uppfattning om yttre belöningars inverkan på Din motivation i relation 
till olika dimensioner i arbetet och dess miljö.  
 
Med yttre belöningar avses högre lön, bonusar och andra materiella förmåner som erhålles 
genom att uppfylla Skandia Advises mål. Fyll ärligt i hur pass väl du håller med i följande 
påståenden.  
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41. Yttre belöningar påverkar min drivkraft mer positivt än känslan av att min kompetens 
är viktig och tillräcklig för organisationen.  

Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
42. Yttre belöningar påverkar min drivkraft i arbetet till det mer positiva än känslan av 

att känna tillhörighet med den sociala omgivningen inom Skandia Advise.  
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
43. Yttre belöningar påverkar min drivkraft i arbetet till det mer positiva än känslan av 

frihet, kontroll och ansvar över det egna arbetet.  
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
44. Yttre belöningar påverkar min drivkraft i arbetet till det mer positiva än känslan av att 

jag får bra respons och feedback från min omgivning.  
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
45. Yttre belöningar påverkar min drivkraft i arbetet till det mer positiva än ett stort 

utrymme för personlig utveckling och karriärsmöjligheter.  
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
46. Yttre belöningar påverkar min drivkraft i arbetet till det mer positiva än arbetets 

meningsfullhet.  
Håller med 
helt      Håller inte 

med alls 
       

 
 
 
 
Har Du några öviga synpunkter på arbetsmotivation inom Skandia Advise? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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