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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att undersöka hur gymnasielärares arbetsmotivation ser ut i 

relation till arbetstillfredsställelse och generellt socialt stöd. Den teoretiska bakgrunden 

har varit teorin om self-determination. Undersökningens resultat visar på att hög 

arbetstillfredsställelse korrelerar med intrinsic motivation och att ju lägre 

arbetstillfredsställelse man har desto mer amotiverad är man. Vidare framkom att 

upplevelse av graden av generellt socialt stöd inte hade något samband med upplevelse 

av arbetsmotivation Metoden som användes var en internetbaserad enkät som skickades 

ut till elva rektorer på nio gymnasieskolor där dessa vidarebefodrade enkäten till 

gymnasielärarna. Det fanns ett bortfall vilket innebär att resulteten ska tolkas med 

försiktighet. I undersökningen användes korrelationsberäkningar och multipla 

regressionsanalyser användes där dessa visade att deltagarna hade en intrinsic 

motivation med en medel eller låg arbetstillfredsställelse, det sociala stödet korrelerade 

med intrinsic motivation. Slutsatsen var att intrinsic motivation var den bästa prediktorn 

för att förutsäga deltagarnas arbetstillfredsställelse.   
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Abstract 
 

The aim of the study was to find out how secondary teachers work motivation 

correlated with work satisfaction and general social support. The theoretical background 

was self determination theory. The results of the study was that high work satisfaction 

correlate with intrinsic motivation and that the lower work satisfaction you have the 

more amotivated are you. Further emerged that the experience of general social support 

did not correlate with the experience of work motivation. The used method was an 

electronic survey that was sent to eleven principles at nine secondary schools where the 

principles later sent the survey to their teachers. It was a drop-out of participants which 

means that the results should be interprated with caution. Pearson's correlation and 

multiple regression analysis was used where they showed that the participants had an 

intrinsic motivation with an average or low work satisfaction, the social support 

correlated with intrinsic motivation. The conculsion was that the best predictor for work 

satisfaction was intrinsic motivation. 
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Ordlista 

The Situational Motivation Scale (SIMS): Mäter motivation utifrån fyra delskalor 

men i uppsatsen mäts endast tre där där instrinsic motivation och amotivation är 

ihopslagen med samma begrepp i MWMS. 

Intrinsic motivation: Motiveras till att utföra aktiviteter för att det är något man tycker är 

intressant och kul.   

Extrinsic motivation: Motiverad av externa faktorer, belöningar eller bestraffningar där 

dessa kan vara sociala kontexter respektive materiella ting. 

Amotivation: Inte motiverad av vare sig interna eller externa faktorer för att utföra en 

aktivitet.  

 

The Job Satisfaction Scale (JSS): Mäter arbetstillfredsställelse.  

 

The Multidimensional Work Motivation Scale (MWMS): Mäter arbetsmotivation 

utifrån sex delskalor där intrinsic motivation och amotivation är ihopslagen med samma 

begrepp i SIMS. 

Intrinsic motivation: Motiveras till att utföra aktiviteter för att det är något man tycker är 

intressant och kul.   

Extrinsic regulation social: Individen motiveras av externa faktorer, belöningar eller 

bestraffningar utifrån sociala kontexter.  

Extrinsic regulation material: Individen motiveras av externa faktorer, belöningar eller 

bestraffningar utifrån materiella ting. 

Introjected regulation: Internalisering av externa faktorer vilket gör att individen 

motiveras av att exempelvis undvika skam eller av att stärka eller bibehålla sitt 

självförtroende.  

Identified regulation: En individ som motiveras av att denna identifierar sig med de 

värderingar och den mening som finns inom aktiviteten. 

Amotivation: Motiveras inte vare sig av interna eller externa faktorer för att utföra en 

aktivitet.  

 

The Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS): Mäter det 

generella sociala stödet som kommer från familj och vänner. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Lärarbristen är ett stort problem i Sverige och skolor har idag svårt att rekrytera 

lärare. Lärarförbundet (2013) skriver att 6 av 10 lärare överväger att lämna läraryrket. 

Orsakerna bakom detta är bland annat för låg lön och att två tredjedelar av lärarens 

arbetstid spenderas med administrativa uppgifter, möten och så vidare. Enligt Green och 

Heywood (2008) bör höjda löner inte vara kopplade till hur väl arbetsuppgifterna är 

utförda om lärarna har en intrinsic motivation. Åtta av tio utbildade lärare arbetar inte 

inom skolan utan i andra yrken (SCB, 2013). 

Många lärare trivs med sitt arbete men anser att deras arbetssituation behöver 

förändras. Det som efterlyses är mer tid för planering och uppföljning, mindre 

elevgrupper, fler resurser till elever med särskilda behov, färre administrativa uppgifter 

samt ökade samarbetsmöjligheter med kollegor (Lärarnas tidning, 2017). Skolverket 

(2015) har förslagit förbättringar av läraryrket genom ökad kompetensutveckling och att 

satsa mer på lärarlyftet. 

 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 

Studien baseras på teorin om self determination (SDT) där fokus ligger på 

motivation. Inom SDT ingår begreppen intrinsic och extrinsic motivation samt att SDT 

beskriver beteenden som går att justera (Ogden, 2012).  

Ryan och Deci (1985) beskriver SDT som involverar erfarenheter som individen 

själv valt att införskaffa sig, vilkt inkluderar både intrinsic och extrinsic motiverande 

beteenden. SDT fokuserar därför på aktiva val istället för drifter. SDT innebär att kunna 

kontrollera sin egen omgivning eller sina egna mål. Vidare skriver Ryan och Deci 

(1985) att SDT, utöver att kontrollera även kan innebära att individen väljer att ge upp 

sin egna kontroll över sin omgivning och sina mål. 
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Figur 1. Self-determination teorin (SDT) 
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Figur 1 visar hur SDT uttrycker de former av motivation som individer kan ha. 

Dessa delas in i tre underkategorier som är amotivation, extrinsic motivation och 

intrinsic motivation. Amotivation innebär att en individ inte motiveras av vare sig 

externa eller interna faktorer där individen har en total avsaknad av kontroll för sin 

aktivitet. Individen kan dessutom tolkas som inkompetent inom aktiviteten som ska 

utföras. Extrinsic motivation kan yttra sig på ett flertal sätt där alla har en yttre kontroll. 

Ett sätt är genom external regulation där en individ motiveras av belöningar eller 

bestraffningar. Det kan vara i form av beröm, acceptans från kollegor eller chefer, 

löneförhöjning eller genom befordran av något slag. Ett annat sätt är genom introjected 

regulation där individen motiveras av att denna har en självkontroll samt interna 

belöningar och bestraffningar. Identified regulation kännetecknas av att en individ 

identifierar sig med de värderingar som finns inom aktiviteten och att aktiviteten är av 

en personlig betydelse. Integrated regulation innebär att individen överensstämmer med 

aktiviteten på ett personligt plan. Intrinsic motivation innebär att individen styrs av en 

inre kontroll där denna finner ett intresse eller engagemang för aktiviteten (Ogden, 

2012; Ryan & Deci 1985; Mathe, Pavie, & O’Keeffe, 2011). 
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1.3 Tidigare studier 

Tidigare studier har visat att lärares motivation är en avgörande faktor inom 

utbildningsväsendet (Jiying & Hongbiao, 2016). Jiying och Hongbiao (2016) skriver om 

motiverande och motivationssänkande faktorer. De faktorer som ökar motivation hos 

lärare är var de befinner sig i världen, lärarnas självstyrande och diverse professionella 

faktorer. Dessa är professionell input, professionell utveckling och professionella 

relationer. Fler faktorer som ökar motivationen är arbetsmiljön där ledarskap, 

arbetsrelationer och stöd från institutionen är viktiga och utöver det kan inre värderingar 

kopplas till ökad motivation. Inre värderingar innebär lärarens utvärdering av sig själv 

samt i vilken mån denna kan få intellektuell stimulans. En annan faktor som bidrar till 

ökad motivation hos lärare är de yttre värderingarna där de ekonomiska fördelarna, 

bekvämligheterna och förmånerna av undervisning ingår (Jiying & Hongbiao, 2016).   

De faktorer lärare upplever som motivationssäkande är arbetsmiljön där stress och 

många administrativa uppgifter förekommer. Andra faktorer som sänker motivationen 

är lärarnas inre/yttre värderingar och de elever som lärarna ansvarar för (Jiying & 

Hongbiao, 2016). Enligt Wildman (2015) är lärarnas motivation relaterad till lärarnas 

egna arbetstillfredsställelse. Även det sociala stödet har visat sig spela en betydande roll 

för lärarnas upplevda arbetssituation (Collie, Shapka, Perry, & Martin, 2016). Upplevd 

autonomiskt stöd har visat sig vara en positiv prediktor för behovstillfredsställelse på 

arbetsplatsen. Vidare visade resultaten att behovstillfredsställelse kunde förutsäga de 

arbetsrelaterade uppfattningarna (Collie et al., 2016). Lärarnas välmående och 

motivation visade sig vara två huvudfaktorer för hur behovstillfredsställelse var relaterat 

till arbetstillfredsställelse (Collie et al., 2016).  

En studie utförd i Norge har visat att arbetsuppgifterna och skolans resurser ställer 

hårda krav på individen och har en effekt på lärarnas arbetstillfredsställelse och 

motivation till att eventuellt lämna sitt arbete (Skaalvik & Skaalvik, 2017) vilket ligger i 

linje med vad Lärarförbundet och Lärarnas tidning har skrivit om. 

En nyligen publicerad metaanalys har betonat effekten av arbetstillfredsställelse för 

lärarnas motivation till arbetet (Viseu, Neves de Jesus, Rus, & Canavarro, 2016). Denna 

analys visade att en viktig faktor för motivation och arbetstillfredsställelse är 

psykologiskt kapital som innebär de resurser individen har i sitt arbete. Psykologiskt 

kapital innefattar optimism, hopp, effektivitet och motståndskraft. Även Avey, 

Reichard, Luthans, & Mhatre (2011) har visat ett positivt samband mellan individens 
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arbetstillfredsställelse, organisatoriskt åtagande och psykologiskt välmående vilka alla 

haft positiv effekt på utförandet av arbetsuppgifterna. 

 

1.4 Begrepp 

1.4.1 Motivation 

En vanlig definition av begreppet motivation grundar sig i SDT (Ogden, 2012). 

Begreppet motivation innebär att individen är intresserad av att göra någonting. Om en 

person inte har något intresse eller någon form av engagemang innebär det att individen 

är omotiverad. Men att säga att en individ inte har någon motivation alls är 

problematiskt. Därför brukar man säga att graden av motivation går från endast lite 

motiverad till högt motiverad (Ryan & Deci, 2000) 

Begreppet motivation kan också definieras i olika underkategorier där dessa är 

intrinsic motivation, identified regulation, external regulation och amotivation (Guay, 

Vallerand, & Blanchard, 2000). 

Dessa olika typer av motivation indikerar hur mycket motivation en individ har samt 

motivationens orientering där orienteringen då kan vara amotivation, intrinsic 

motivation och extrinsic motivation (Ryan & Deci, 2000). Amotivation definieras som 

att en individ inte har någon beredskap, individen anser sig ha en låg kompetens, inte 

vara självstyrande och utan drivkraft. Jämförelsevis är extrinsic motivation grundat på 

belöningar, att individen lägger vikt vid andras eller ens egna godkännande och att 

individen medvetet värderar de olika aktiviteterna som motiverar individen. Intrinsic 

motivation är till skillnad från extrinsic motivation inte baserat på sådana yttre faktorer 

utan på individens egna intresse, nöje för aktiviteten och en inre tillfredsställelse (Ryan 

& Deci, 2000). 

1.4.2 Arbetstillfredsställelse 

Enligt Allvin (2006) kan ohälsa inom arbetslivet bero på de arbetsvillkor individen 

har, vilket är något som kan kopplas till lärarnas situation där lärarna är missnöjda med 

arbetsvillkoren (Lärarnas tidning, 2017). Locke (2016) har beskrivit sex olika faktorer 

som påverkar arbetstillfredsställelsen på arbetet. Dessa faktorer inkluderar arbetet i sig, 

det vill säga trivsel med yrket, lönen för det utförda arbetet och möjlighet till att få en 

befordran av något slag. Andra faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen är 

arbetsplatsens policys, arbetskamrater och chefer (Locke, 2016). Utöver detta nämner 
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Duffy and Lent (2009) som har studerat lärare, tre variabler som påverkar 

arbetstillfredsställelsen positivt där dessa är arbetsförhållanden, självförmåga och 

personlighetsdrag. Arbetsförhållanden kan kopplas till hur väl arbetsmiljön uppfyller 

individens personliga värderingar och behov. Det innebär att det kan vara svårt att 

koppla arbetsförhållandena till en specifik struktur utan det grundar sig bland annat i 

huruvida individen uppfattar att arbetsmiljön uppfyller ens egna värderingar och behov. 

Självförmåga har visat att lärare med högre självförtroende och som har möjligheten att 

uppnå sina mål inom arbetet har en högre självförmåga vid utförandet av 

arbetsuppgifterna. Personlighetsdrag har visat att om en individ har höga nivåer av olika 

positiva personlighetsdrag är den individen mer benägen att ha positiva inställningar 

och positiva attityder till sitt arbete (Duffy & Lent, 2009). 

1.4.3 Arbetsmotivation 

Enligt Gagne och Deci (2005) kan arbetsmotivation kopplas till individens 

egenskaper och den sociala miljön. Det som påverkar arbetsmotivationen är prestation, 

den sociala miljön, individuella skillnader, arbetstillfredsställelse, psykologiskt 

välmående och arbetsplatsens engagemang (Gagné & Deci, 2005). Utöver det beskriver 

Mathe, et al. (2011) arbetsrelaterad motivation som en drivkraft där individen strävar 

efter att nå en tillfredsställelse. Det finns flera olika byggstenar som påverkar individens 

arbetsrelaterade motivation. Dessa byggstenar kan liknas vid Maslows övre delar i 

behovstrappan det vill säga gemenskap, självkänsla och självförverkligande (Mathe et 

al., 2011). Vidare skriver Mathe et al. (2011) att vantrivsel på arbetsplatsen beror på 

bland annat arbetssituation, lön, personal och säkerhet medan trivsel på en arbetsplats 

beror bland annat på att kunna utvecklas och att få erkännande för sina arbetsuppgifter, 

karriärmöjligheter och även arbetet i sig (Mathe et. al., 2011). Utmaningen blir därför 

att kunna tillfredsställa lärarnas behov samt att öka lärarnas trivsel för att stanna kvar i 

yrket. 

Arbetsmotivation kan studeras med hjälp av olika delskalor som mäter amotivation, 

extrinsic regulation social, extrinsic regulation material, introjected regulation, 

identified regulation och intrinsic motivation (Gagné, Forest, Vansteenkiste, Crevyer-

Braud, Van den Broeck, Aspeli, Bellerose, Benabou, Chemolli, Güntert, Halvari, 

Indiyastuti, Johnson, Molstad, Naudin, Ndao, Olafsen, Roussel, Wang & Westbye 

2013). 
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1.4.4 Socialt stöd 

Generellt sett definieras socialt stöd av både strukturer och funktioner. Med detta 

menas det att strukturerna är individens sociala liv där deras familjer och olika sociala 

tillhörigheter ingår. I funktionerna ingår vad relationerna kan ge individen som till 

exempel råd och känslomässigt stöd (Uchino, 2004). Sociala interaktioner har en 

betydande roll för individens upplevda sociala stöd. Inom social interaktion ingår det 

både enklare och mer komplicerade definitioner. Vidare skriver Uchino (2004) att dessa 

enklare definitioner delvis är storleken på det sociala nätverk som man ingår i, hur ofta 

kontakt mellan individ och andra individer som ingår i nätverket sker och vilken form 

av relation man har till de i nätverket. De mer komplicerade definitionerna av social 

interaktion är sammankopplingen som finns inom nätverket, andra mer komplicerade 

definitioner är centralitet, flerfaldighet, ömsesidighet och styrkan av de band som finns 

mellan medlemmarna i nätverket (Uchino, 2004). 

Definitionen av socialt stöd kan variera där ena definitionen utgår ifrån Rydén och 

Stenström (2015) som refererar till Johansson & Sarason, som hävdar att det sociala 

stödet innebär att man har tillgång till sina vänner i hårt drabbade situationer. Det 

sociala stödet kännetecknas av att individen upplever en trygghet inom gruppen, är 

uppskattad, omtyckt och där individen har ett socialt nätverk omkring sig (Rydén & 

Stenström, 2015).  

 

1.5 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att undersöka gymnasielärares arbetsmotivation utifrån SDT. 

Arbetsmotivation studerades utifrån sex delskalor, amotivation, extrinsic regulation 

social, extrinsic regulation material, introjected regulation och intrinsic motivation. 

Frågeställningen var om gymnasielärarnas arbetsmotivation korrelerar med 

arbetstillfredsställelse men inte med generellt socialt stöd. Tre huvudhypoteser har 

utformats där de två första hypoteserna grundar sig i Jiying och Hongbiaos (2016) 

resultat och resultaten från Wildman (2015).  

1. Den första hypotesen var att deltagare med hög arbetstillfredsställelse korrelerar 

med delskalan intrinsic motivation. 

2.  Den andra hypotesen var att ju lägre arbetstillfredsställelse man har desto högre 

poäng har man på delskalan amotivation. Delskalan om amotivation och 
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intrinsic motivation ingår i både The situational motivation scale och The 

multidimensional work motivation scale.  

3. Den tredje hypotesen grundar sig i Rydén och Stenströms (2015) definition av 

generellt socialt stöd där hypotesen var att deltagare med högt eller lågt generellt 

socialt stöd inte korrelerar med någon av delskalorna på arbetsmotivation 

(amotivation, extrinsic regulation social, extrinsic regulation material, 

introjected regulation, identified regulation och intrinsic motivation) då tidigare 

studier har visat att det är det sociala stödet på arbetsplatsen som påverkar 

arbetsmotivation (Jiying & Hongbiao, 2016).  

 

2 Metod 

2.1 Deltagare 

Kravet för att delta i studien var att man är en utbildad och legitimerad 

gymnasielärare som för tillfället arbetar med yrket. Antal gymnasielärare som blivit 

tilldelade enkäten var 433, där 49 gymnasielärare deltog i studien. Bortfallet var fem 

deltagare som inte uppfyllde kravet av att vara legitimerad gymnasielärare. 

 

Tabell 1. Deltagarnas arbetade tid på sin nuvarande arbetsplats med antal (N) och 

procentantal (%). 

Tid på arbetsplats Antal (N) Procent (%) 

Kortare än 1 år 6 13.6 

1–2 år 6 13.6 

2–3 år 3 6.8 

3 år eller längre 29 65.9 

 

Antal deltagare i studien var 44 varav 25 kvinnor och 19 män och åldern varierade 

från 24 år till 63 år (kvinnor: M = 42.4, SD = 10.3; män: M = 41.4, SD = 11.0). Ålder 

var normalt fördelat. Hur länge deltagarna var utbildade gymnasielärare varierade från 

0.5 år till 40 år (M = 12.2, SD = 9.6). Utbildad tid var inte normalt distribuerat. 

Majoriteten, 65,9%, av deltagarna har varit på sin nuvarande arbetsplats tre år eller 

längre (tabell 1). 
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Översikt över instrumenten 

Instrument: Fyra enkäter 

 

The Situational Motivation Scale (SIMS) - Mäter motivation 

Separata poäng på delskalorna (1-7) 

Intrinsic motivation 4 påståenden   

Extrinsic motivation 4 påståenden   (Figur 6)  

Amotivation  4 påståenden 

 

The Job Satisfaction Scale (JSS) - Mäter arbetstillfredsställelse 

Likertskala (1-5)  med 10 påståenden där poäng varierar från mycket låg till mycket hög 

arbetstillfredsställelse    

     Mycket låg (10-26) 

     Låg (27-31) 

     Medel (32-38) 

     Hög (39-40) 

     Mycket hög (42-50) 

 

The Multidimensional Work Motivation Scale (MWMS)  - Mäter arbetsmotivation 

Separata poäng på delskalorna (1-7) 

Intrinsic motivation  3 påståenden  (Figur 7 & Figur 9) 

Extrinsic regulation social  3 påståenden   

Extrinsic regulation material 3 påståenden 

Introjected regulation  4 påståenden 

Identified regulation  3 påståenden 

Amotivation   3 påståenden  (Figur 8) 

 

The Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) - Mäter det 

generella sociala stödet 

Likertskala (1-7) med 12 påståenden där poäng varierar från lågt till högt generellt 

socialt stöd 

     Lågt (1.0-2.9) 

     Medel (3.0-5.0) 

     Högt (5.1-7.0) 
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2.2 Instrument 

De instrument som använts är fyra skalor samt demografiska frågor, om de är 

legitimerade lärare, ålder, kön, hur länge de varit utbildade lärare samt hur länge de 

arbetat på sin nuvarande arbetsplats.  

Den första skalan var The Situational Motivation Scale (SIMS) med fyra delskalor, 

intrinsic motivation, identified regulation, extrinsic motivation och amotivation (Guay 

et al., 2000). Den andra skalan var Job Satisfaction Scale (JSS) innehållande 10 

påståenden om lärarnas arbetstillfredsställelse (McDonald & McIntyre, 1997). JSS 

varierar från mycket låg till mycket hög arbetstillfredsställelse där lägsta poäng är tio 

och maxpoäng är 50. Den tredje skalan för upplevelse av arbetsmotivation var The 

Multidimensional Work Motivation Scale (MWMS) och var utformad av Gagné et al. 

(2013). MWMS har sex stycken delskalor, amotivation, extrinsic regulation social, 

extrinsic regulation material, introjected regulation, identified regulation och intrinsic 

motivation. Den fjärde skalan för upplevelse av generellt socialt stöd var The 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) utformad av Zimet 

(2016). MSPSS varierade från lågt till högt socialt stöd där lägsta poängen är ett och 

högsta poängen är sju. Skalorna var Likertskalor som varierade mellan 1–7 där 1 är 

instämmer inte alls och 7 är instämmer helt, förutom JSS som varierade mellan 1–5.  

SIMS inleddes med frågan “Why are you currently engaged in this activity?” med 

16 stycken tillhörande påståenden. Skalan har fyra olika delskalor, intrinsic motivation, 

identified regulation, external regulation och amotivation där varje delskala har fyra 

tillhörande påståenden. JSS innehåller 10 påståenden där skattningen av svaren kan 

variera från mycket låg (10–26), låg (27–31), medel (32–38), hög (39–40) till mycket 

hög arbetstillfredsställelse (42–50). MWMS innehåller en huvudfråga med 19 

efterföljande påståenden. Skalan mäter amotivation, extrinsic regulation social, extrinsic 

regulation material, introjected regulation, identified regulation och intrinsic motivation 

där varje skala har 3–4 tillhörande påståenden. Den sista skalan, MSPSS innehåller 12 

påståenden om generellt socialt stöd där poängen varierar från lågt socialt stöd (1.0–

2,9), medel (3.0–5.0) till högt socialt stöd (5,1–7.0). 
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2.3 Procedur 

De individer som undersöktes var gymnasielärare på sex privata och kommunala 

gymnasieskolor i södra Sverige. Rektorer kontaktades först via mejl med en förfrågan 

om att få göra en undersökning på deras anställda gymnasielärare. Då få svar inkom via 

mejl blev rektorerna uppringda en vecka senare med samma förfrågan. Nio 

gymnasieskolor kontaktades varav elva rektorer på sex gymnasieskolor godkände att 

delta i studien. Innan undersökningen skulle genomföras kontaktades en rektor via mejl 

och en via telefonsamtal på deras egna begäran. 

För att genomföra undersökningen har de fyra skalorna översatts från engelska till 

svenska. Enkäten SIMS huvudfråga ändrades till “Varför är du gymnasielärare?” 

Resterande formulär har endast översatts. För att skapa enkäten användes verktyget 

Google formulär. Innan den slutgiltiga versionen skickades ut gjordes det en pilotstudie 

med fem deltagare. Efter pilotstudien gjordes det mindre korrigeringar där stavfel och 

upprepade ord förekom. 

Ett informationsblad utformades och skickades ut till rektorerna med länk till enkät. 

I mejlet till rektorerna fick de frågan om hur många gymnasielärare de bifogat enkäten 

till. En vecka senare kontaktades rektorerna via telefon för att de inte hade besvarat 

mejlet gällande hur många gymnasielärare de vidarebefordrat länken till. Därefter fick 

gymnasielärarna ytterligare två veckor på sig att besvara enkäten.  

För att analysera motivation valdes delskalan identified regulation (SIMS) att 

plockas bort. Identifed regulation (SIMS) valdes att plockas bort på grund av att 

delskalan inte varit relevant för studien. De kvarvarande delskalorna amotivation, 

intrinsic motivation och extrinsic motivation kunde vardera ge mellan 4-28 poäng med 

en median på 16 poäng. Alla delskalor i MWMS behölls där amotivation, extrinsic 

regulation social, extrinsic regulation material, identified regulation och intrinsic 

motivation vardera kunde ge mellan 3-21 poäng där medianen var 12,5. Introjected 

regulation hade en median på 16 med en poängsättning mellan 4-28 poäng.  

 

2.4 Statistiska metoder 

De statistiska metoder som använts i uppsatsen har förutom deskriptiv statistik varit 

Pearson’s bivariata korrelation för att kunna slå ihop intrinsic motivation 

(SIMS+MWMS) och amotivation (SIMS+MWMS) till en skala med totalpoäng.  
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Cronbach’s alpha användes för att säkerställa validiteten hos intrincis motivation 

(.89), external motivation (.68), external regulation social (.68), external regulation 

material (.69), introjected regulation (.83), identified regulation (.75) och amotivation 

(.87). Insamlad data var normalfördelade och i analyserna användes tvåvägsanalyser 

samt ett alfavärde på 5%. 

Pearson’s bivariata korrelation användes också för att jämföra skillnaderna i extrinsic 

motivation (SIMS) med JSS och MSPSS, det gjordes även vid MWMS delskalor som 

presenterades i form av spridningsdiagram. Oberoende t-test användes för att mäta 

skillnaderna hos könen gällande de sex delskalorna inom MWMS. Multipla linjära 

regressionsanalyser användes för att förutsäga arbetstillfredsställelse och generellt 

socialt stöd utifrån de sex delskalorna i MWMS. 

 

3 Etik 

I informationsbladet som skickats ut har det tagits hänsyn till de forskningsetiska 

principerna där de fyra huvudkraven ingår. Det första är informationskravet innebär att 

forskaren ska informera deltagarna om studien och studiens upplägg samt att informera 

om att deltagandet är frivilligt. Det andra kravet för forskning är samtyckeskravet där 

deltagarna efter att fått all information ska godkänna att delta i studien. Tredje kravet är 

konfidentialitetskravet där känsliga uppgifter ska behandlat på ett sätt där obehöriga inte 

kan ta del av informationen samt att forskaren har tystnadsplikt.  Det fjärde och sista av 

huvudkraven är nyttjandekravet som innebär att all insamlad information endast får 

nyttjas för forskningssyften (Vetenskapsrådet, 2014). För att ta hänsyn till 

informationskravet har all viktig information delgivits deltagarna i informationsbladet 

och ett stycke om frivillighet har utformats i informationsbladet (bilaga 1). 

För att hantera samtyckeskravet har det utformats ett stycke med en fråga i enkäten 

där all information beskrivits kortfattat samt ett ja/nej fråga på om man godkänner att 

delta, om svaret är nej kommer deltagaren inte vidare i enkäten. Hantering av 

konfidentialitetskravet har skett på ett sådant sätt att känsliga uppgifter inte har samlats 

in men att den information som lämnas är anonym och inte går att spåra tillbaka till vem 

som har svarat. Nyttjandekravet har hanterats på ett sådant sätt att informationen inte 

kommer att användas utanför utbildningssyftet. 
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4 Resultat 

Syftet med studien var att undersöka gymnasielärarnas arbetsmotivation där det 

studeras utifrån sex delskalor (intrinsic motivation, extrinsic regulation social, extrinsic 

regulation material, introjected regulation, identified regulation och amotivation). 

4.1 Deskriptiv statistik 

Delskalan intrinsic motivation och amotivation i SIMS är hopslagna med MWMS 

därför blir värdena i delskalorna följande: intrinsic motivation (M = 37.6, SD = 6.9), 

extrinsic motivation (M = 7.8, SD = 4.0) och amotivation (M = 13.0, SD = 7.0).  

4.1.1 SIMS, JSS, MWMS & MSPSS 

Figur 2. Diagrammet visar fördelning av arbetstillfredsställelse (JSS). 

 
 

Deltagarnas poäng på JSS varierande från 15 till 42 poäng (M = 31.5 SD = 6.7, 

Skewness = -.650, Kurtosis = -.162). Figur 2 visar att 45% av deltagarna skattade en låg 

eller mycket låg arbetstillfredsställelse medan 11% skattade en hög eller mycket hög 

arbetstillfredsställelse.  

På skalan MWMS blir värdena på de fyra kvarvarande delskalorna: extrinsic 

regulation social (M = 11.8, SD = 4.2), extrinsic regulation material (M = 8.2, SD = 

3.7), introjected regulation (M = 19.4, SD = 6.1) och identified regulation (M = 17.4, 

SD = 3.4).  
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Figur 3. Diagrammet visar fördelning av socialt stöd (MSPSS) 

 

Värdena på MSPSS varierade från 2.58 till 6.41 poäng (M = 5.2, SD = .95). Figur 3 

visar fördelningen i socialt stöd (MSPSS) bland deltagarna. Diagrammet visar att 66% 

av deltagarna skattade högt socialt stöd medan 4.5% skattade lågt socialt stöd. 
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4.1.2 Könsskillnader i JSS, MWMS & MSPSS 

Figur 4. Könsskillnader i arbetstillfredsställelse (JSS) 

 

Figur 4 visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan kvinnor och män 

gällande arbetstillfredsställelse. Fler kvinnor än män har en låg arbetstillfredsställelse 

och detsamma gäller för mycket hög arbetstillfredsställelse.  

 

Tabell 2. Könsskillnader i arbetsmotivation (MWMS). 

Delskalor Kvinnor Män  

 (M) (SD) (M) (SD) (p) 

Intrinsic motivation 38.5 5.9 36.4 8.0 .319 

Extrinsic regulation 

social 

13.0 4.4 10.3 3.5 .037* 

Extrinsic regulation 

material 

8.0 3.7 8.5 3.9 .631 

Introjected regulation 21.0 6.1 17.3 5.7 .049* 

Identified regulation 18.3 2.5 16.3 4.1 .048* 

Amotivation 11.8 4.6 14.5 9.2 .255 
*Indikerar signifikant värde <.05 

 

I tabell 2 har män och kvinnor jämförts på de sex delskalorna inom MWMS. 

Intrinsic motivation och amotivation har slagits ihop med intrinsic motivation och 
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amotivation som finns i skalan SIMS. Ett oberoende t-test visade en signifikant 

könsskillnad för extrinsic regulation social (t = 2.154, df = 42, p = .037, d = 0.66) där 

effektstorleken var liten. Signifikanta könsskillnader sågs även gällande introjected 

regulation (t = 2.027, df = 42, p = .049, d = 0.62) och identified regulation (t = 2.035, df 

= 42, p = .048, d = 0.6) där dessa hade medelstor effekt (tabell 2). 

 

Figur 5. Könsskillnader i socialt stöd (MSPSS) 

 

Figur 5 visar hur fördelningen i det sociala stödet (MSPSS) ser ut mellan kvinnor 

och män. Diagrammet visar att 72% av kvinnorna och 58% av männen skattade högt på 

socialt stöd. 
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4.2 SIMS korrelerat med JSS och MSPSS 

Figur 6. Spridningsdiagram över (SIMS) extrinsic motivation och (JSS) 

arbetstillfredsställelse.  

 
 

Figur 6 visar en signifikant negativ korrelation mellan extrinsic motivation (SIMS) 

och JSS (r = -.415, N = 44, p = .005, two-tailed) med en stark korrelation som förklarar 

17.2% av variansen är signifikanta i figur 6. Hög arbetstillfredsställelse korrelerar med 

en låg extrinsic motivation. Inga samband observerades mellan external motivation 

(SIMS) och MSPSS.  
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4.3 MWMS korrelerat med JSS och MSPSS 

Figur 7. Spridningsdiagram över intrinsic motivation (SIMS+MWMS) och JSS. 

 
 

Figur 7 visar en signifikant positiv korrelation mellan intrinsic motivation 

(SIMS+MWMS) och JSS (r = .351, N = 44, p = .019, two-tailed) som förklarar 9.6% av 

variansen. Övriga beräkningar mellan JSS och MWMS visade inga signifikanta 

samband. 

 

Figur 8. Spridningsdiagram över (SIMS+MWMS) amotivation och (JSS) 

arbetstillfredsställelse 

 

Figur 8 visar en signifikant negativ korrelation mellan amotivation (SIMS+MWMS) 

och JSS (r = -.456, N = 44, p = .002, two-tailed) som förklarar 20.8% av variansen. 



  
 

19 

 

Figur 9. Spridningsdiagram över intrinsic motivation (SIMS+MWMS) och 

MSPSS. 

 

Figur 9 visar en signifikant positiv korrelation mellan intrinsic motivation 

(SIMS+MWMS) och MSPSS (r = .355, N = 44, p = .018, two-tailed). Korrelationen 

förklarar 12.6% av variansen. Övriga beräkningar mellan MWMS och MSPSS visade 

inga signifikanta samband. 

 

Tabell 3. Prediktorernas korrelation med arbetstillfredsställelse 

Variabler Beta SE B 𝛽 p 

Intrinsic motivation .158 .205 .162 .446 

Extrinsic regulation social .186 .338 .117 .586 

Extrinsic regulation material .485 .295 .270 .109 

Introjected regulation .005 .252 .005 .984 

Identified regulation -.219 .463 -.113 .639 

Amotivation -.458 .185 -.480 .018* 

 

En multipel regressionsanalys gjordes för att förutsäga arbetstillfredsställelse baserat 

på de sex delskalorna inom MWMS. Dessa är intrinsic motivation (SIMS+MWMS), 

extrinsic regulation social, extrinsic regulation material, introjected regulation, 

identified regulation och amotivation (SIMS+MWMS).  

En signifikant modell observerades: (F(6,37) = 2.702, p = .028) med en R2 på .305. 

Tabell 3 visar regressionskoefficienterna för prediktorvariablerna. Amotivation var en 

signifikant prediktor med ett negativt samband i relation till arbetstillfredsställelse. 

Resterande prediktorer var inte signifikanta.  
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Tabell 4. Prediktorernas korrelation med socialt stöd 

Variabler Beta SE B 𝛽 p 

Intrinsic motivation .082 .030 .593 .011* 

Extrinsic regulation social .034 .050 .149 .506 

Extrinsic regulation material .026 .044 .100 .565 

Introjected regulation .005 .038 .035 .885 

Identified regulation -.139 .069 -.503 .051 

Amotivation -.015 .208 -.110 .589 

 

Ytterligare en multipel regressionsanalys gjordes för att förutsäga socialt stöd i 

relation till de sex delskalorna inom MWMS. Ingen signifikant modell uppstod: 

(F(6,37) = 1.958, p = .097) med en R2 på .241. Tabell 4 visar regressionskoefficienterna 

för prediktorvariablerna där intrinsic motivation var en signifikant prediktor med ett 

positivt samband i relation till socialt stöd. De fem kvarvarande prediktorerna var inte 

signifikanta. 

 

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultaten av denna studie visade att deltagarna hade en intrinsic motivation där 

deras arbetstillfredsställelse var medel, låg eller mycket låg. Det generella sociala stödet 

upplevdes var högt. Inom arbetsmotivation hade kvinnor högre extrinsic regulation 

social, introjected regulation och identified regulation än vad män hade. Det var fler 

kvinnor än män som hade låg respektive hög arbetstillfredsställelse och detsamma 

gällde för generellt socialt stöd. 

5.1.1 Diskussion: SIMS korrelerat med JSS och MSPSS 

Korrelationen mellan extrinsic motivation (SIMS) och arbetstillfredstställelse (JSS) 

har visat att dessa var negativt korrelerade med varandra. Det betyder att deltagare med 

hög arbetstillfredsställelse har en låg extrinsic motivation. Tidigare studier har visat ett 

positivt samband mellan extrinsic motivation och arbetstillfredsställelse 

(Manolopouslos, 2008) vilket motsäger resultaten i vår studie. Inga signifikanta 

samband sågs mellan extrinsic motivation (SIMS) och MSPSS vilket bekräftar tidigare 

fynd av Young, Johnson Hawthorne och Pugh (2011). 
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5.1.2 Diskussion: MWMS korrelerat med JSS och MSPSS 

En positiv korrelation sågs mellan intrinsic motivation (SIMS+MWMS) och JSS 

vilket studien av Jiying och Hongbiao (2016) bekräftar. Resultaten bekräftar även vår 

första hypotes om att hög arbetstillfredsställelse korrelerar med intrinsic motivation.  

De fyra delskalorna extrinsic regulation social, extrinsic regulation material, 

introjected regulation och identified regulation, visade inga statistiska signifikanta 

samband med JSS. Amotivation (SIMS+MWMS) visade en negativ korrelation med 

JSS. Detta innebär att ju högre arbetstillfredsställelse deltagaren har desto lägre 

amotiverade är deltagaren vilket bekräftar tidigare studie av Wildman (2015). 

Resultaten besvarar indirekt vår andra hypotes om att ju lägre arbetstillfredsställelse en 

individ har desto mer amotiverade är de.  

Det fanns ett positivt samband mellan intrinsic motivation (SIMS+MWMS) och 

MSPSS vilket Collie, et al., 2016 visat i sin studie. Resultaten motsäger vår tredje 

hypotes om att inga delskalor inom arbetsmotivation skulle korrelera med generellt 

socialt stöd. Övriga delskalor visade inga samband med MSPSS vilket överensstämmer 

med vår tredje hypotes. 

 

5.2 Praktiska implikationer 

Studien har lyft fram hur gymnasielärarnas situation tenderar att se ut idag och 

vilken form av arbetsmotivation lärarna tycks ha. Resultaten har visat att gymnasielärare 

har en intrinsic motivation med en medel eller låg arbetstillfredsställelse. Detta innebär 

att gymnasielärarnas arbetsmotivation grundar sig i att de finner arbetet intressant och 

givande. Med andra ord spelar inte de yttre faktorerna så som högre lön och befordran 

någon stor roll vilket motsägs i bakgrundsbeskrivningen där höjda löner lyfts fram. 

Därför borde fokus läggas på det Skolverket (2015) har föreslagit om 

kompetensutveckling och satsningar inom lärarlyftet. Det som krävs för att lärarnas 

arbetstillfredsställelse ska öka är en intressant och engagerande miljö där möjligheten 

att utvecklas finnes samt att låta lärare vara lärare.  

 

5.3 Några kritiska synpunkter på SDT 

Kritik mot SDT är att teorin inte tar hänsyn till de könsskillnader som kan finnas 

inom motivation som denna studie har funnit. Ytterligare kritik riktas mot att teorin inte 

behandlar de sex delskalorna som finns inom arbetsmotivation då dessa har utvecklats 
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senare av Gagné et al. (2013). SDT har flera underkategorier inom extrinsic motivation 

men det den saknar är fler undergrupper inom intrinsic motivation där det idag kan 

finnas flera olika betydelser om vad det innebär.  

 

5.4 Metoddiskussion 

Inför uppsatsen användes en internetbaserad enkät som skickades ut till lärare på 

gymnasieskolor. Fördelar med att använda sig av den metoden är att enkäten är 

lättillgänglig och kan besvaras när deltagaren själv känner att denna kan och att enkäten 

kunde skickas ut till en stor mängd deltagare samtidigt. Nackdelarna med metoden är att 

bortfallet tenderar att bli högt eftersom gymnasielärare ofta får många olika enkäter att 

svara på. Detta kan göra att de inte känner sig motiverade till att besvara enkäten eller 

att gymnasielärarnas tid inte räcker till, speciellt i slutet av en termin. Valet av en 

internetbaserad enkät berodde på att de tillfrågade rektorerna ansåg att det inte fanns tid 

till personligt möte på skolorna. Detta kan innebära en potentiell nackdel genom att 

färre gymnasielärare deltog i studien. 

Antalet deltagare i studien var relativt få vilket innebär att deltagarna inte bedöms 

vara representativa för gruppen. Det finns anledning att misstänka att de gymnasielärare 

som besvarat enkäten troligtvis har varit de med högst motivation och med ett större 

intresse för att engagera sig i enkätundersökningar. Den låga svarsfrekensen bedöms 

även kunna bero på att enkäten delades ut i en intensiv period i skolan, strax före jul och 

den korta framförhållningen. 

Det har gjorts statistiska bekräkningar mellan kön och arbetstillfredsställse samt 

mellan kön och socialt stöd men inte med de resterande demografiska frågorna; ålder, 

tid som utbildad gymnasielärare och tid på nuvarande arbetsplats. Anledningen till att 

tre demografiska frågor inte studerades var på grund av eventuell avsaknad av 

signifikanta resultat. En brist med studien är att den studerar det generella sociala stödet 

där socialt stöd på arbetsplatsen hade varit mer intressant och relevant för studien. 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

I skalorna SIMS och MWMS var validiteten övervägade god eftersom att 

Cronbach’s alpha låg mellan .68 och .89 samt att skalorna enkelt går att replikera vilket 

tyder på en god reliabilitet. Angående skalan MSPSS är både validitet och reliabilitet 
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god enligt Zimet (2016). Skalan JSS har en låg validitet och reliabilitet men skalan går 

att applicera på alla yrkeskategorier (McDonald & McIntyre, 1997). Med tanke på 

varierande validitet och reliabilitet ska eventuellla generaliseringar av resultaten ske 

med försiktighet.  

 

5.6 Framtida forskning 

Studien som gjorts visade att det är intrinsic motivation som är den dominerade 

formen av motivation hos gymnasielärare. Därför borde framtida studier fokusera på hur 

man kan öka och bibehålla gymnasielärarnas intrinsic motivation. För vidare studier 

skulle det behöva göras en utveckling av SDT och undergruppen intrinsic motivation. 

Detta därför att det möjligtvis kan finnas flera undergrupper av intrinsic motivation som 

det finns i extrinsic motivation.  

Studien är relativt invecklad. Därför skulle det inför framtida forskning behöva 

göras en förenkling av de skalor studien är baserad på. Utöver det skulle 

arbetsmotivation tydliggöras eftersom den är svårdefinierad och komplicerad med de 

sex delskalorna som den innehåller. Ett förslag på förbättring är att utveckla en tydlig 

poängsättning på delskalorna inom arbetsmotivation. 
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