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Abstrakt 

 

Denna studie undersökte lärares motivation utifrån Self Determination Theory. Studien 

undersökte motivation utifrån lärares upplevelse av hur motiverade de var och om denna 

upplevelse kan prediceras utifrån upplevelsen av att de grundläggande behoven enligt Self 

Determination Theory är tillgodosedda. Motivation kan delas in i yttre och inre, där förekomsten 

av inre motivation är då individen utför en aktivitet för att den verkligen vill utan någon yttre 

belöning eller bestraffning. Lärare som har inre motivation bidrar till bättre resultat och 

prestation hos elever (Lutz, 2016). Studien genomfördes som kvantitativ studie där 

respondenterna svarade på en online-enkät. Studien hade 175 deltagare varav 30 var män och 145 

kvinnor. Studiens syfte var att undersöka om upplevd tillfredsställelse av grundläggande 

psykologiska behov, enligt SDT, hos lärare kan predicera deras upplevda arbetsmotivation, mätt 

enligt SKL:s enkät Hållbart Medarbetarengagemang i Kommuner och Regioner. Som 

instrumentet för att undersöka inre motivation användes Basic Need Satisfaction at Work Scale. 

Regressionsanalysen visade att resultatet för modellen som helhet var signifikant. Upplevd 

tillfredsställelse av de tre grundläggande psykologiska behoven enligt Self Determination Theory 

predicerade 44,1% av variationen gällande motivation för de undersökta lärarna. Var för sig 

predicerade autonomi och kompetens som signifikanta medan värdet för samhörighet inte var 

signifikant. 

 

Nyckelord 

Self determination theory, motivation, grundläggande psykologiska behov, autonomi, kompetens, 

samhörighet, arbetsmotivation, lärare, skola 
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Abstract 

This thesis researched teacher motivation based on Self Determination Theory. The study 

explored motivation based on teachers' own experiences of how motivated they were and if this 

perception can be predicted based on the experience that the basic psychological needs according 

to Self Determination Theory are met. Motivation can be divided into external and internal, 

where the existence of internal motivation is when the individual performs an activity that he / 

she really wants without any external reward or punishment. Teachers with intrinsic motivation 

contribute to better results and achievement for their students (Lutz, 2016). The study was 

conducted as a quantitative research which respondents answered to an online survey. The study 

had 175 participants, 30 were men and 145 women. The purpose of the thesis was to study if 

perceived satisfaction with basic psychological needs, according to SDT, for teachers can predict 

their perceived work motivation, as measured by SKL's Sustainable Employee Engagement in 

Municipalities and Regions. Basic Need Satisfaction at Work Scale was used as the instrument 

for examining internal motivation. 

The regression analysis showed that the result for the model as a whole was significant. 

Perceived satisfaction of the three basic psychological needs according to Self Determination 

Theory predicted 44.1% of the variation in motivation for the participants in the study. 

Separately, autonomy and competence were predicted to be significant while the value of 

relatedness was not significant. 

 

Keywords 

 

Self determination theory, motivation, basic psychological needs, autonomy, work motivation, 

teachers, school 
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Inledning 

Motivationsforskning i skolvärlden har i stor utsträckning bedrivits på elevernas motivation. Det 

har visat sig att lärarens egen motivation påverkar elevernas resultat och prestation (Lozic, 2019). 

För att skapa ett hälsosamt undervisningsklimat spelar lärarnas motivation en avgörande roll och 

förslagsvis kan skoladministrationen använda denna psykologiska kunskap för att öka 

motivationen hos lärare och således få elever att prestera bättre (Pelletier & Rocchi, 2016). 

Lärares egen motivation är ett område som behöver utforskas ytterligare (Moe, 2011). Denna 

studie undersökte motivation utifrån lärarens upplevelse av hur motiverade de upplevde sig vara 

och om denna upplevelse kunde prediceras utifrån upplevelsen av att de grundläggande behoven 

enligt Self Determination Theory upplevdes vara tillgodosedda. Motivation kan delas in i yttre 

och inre, där förekomsten av inre motivation är då individen utför en aktivitet för att den 

verkligen vill utan någon yttre belöning eller bestraffning.   

 

Denna studie undersökte om lärares upplevda arbetsmotivation hade ett samband med hur de 

grundläggande psykologiska behoven upplevdes kunna bli tillgodosedda enligt Self 

Determination Theory (SDT). Hypotesen som prövades var om upplevelsen av tillfredsställelse 

av de grundläggande psykologiska behoven enligt Self Determination Theory kunde predicera 

arbetsmotivation hos lärare. 

 

Tidigare motivationsforskning 

En av de viktigaste faktorerna som driver individers beteende och riktning i sina handlingar är 

motivation. Motivation i allmänhet och motivation på arbetsplatsen i synnerhet har studerats av 

flertalet forskare. Det handlar om individens drivkrafter för att nå sina mål och tillfredsställa sina 

behov. (Deci & Ryan, 2017) 

Enligt Self Determination Theory har människan tre grundläggande psykologiska behov. Behovet 

av kompetens, behovet av autonomi samt behovet av samhörighet. Dessa har visat sig vara 

kritiska för både välbefinnande och prestation. (Deci och Ryan, 2000) 

Kompetensbehovet kan tillgodoses genom att ges möjligheter att utvecklas. Individer som 

upplever sig vara kompetenta blir mer motiverade att utföra uppgiften. (Deci & Ryan, 2017) 

Autonomibehovet handlar om att uppleva kontroll och självbestämmande. Individen behöver 

förstå varför en uppgift ska genomföras, att man visar förståelse för den andra personen och att 
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det ska finnas möjlighet till valfrihet. Beroende på hur de ges så kan belöningar få motsatt effekt 

då de kan upplevas vara kontrollerande. (Deci & Ryan, 2017) 

Samhörighetsbehovet handlar om att skapa goda relationer och tillhöra ett sammanhang. 

Individens tilldragenhet att tillhöra en social kontext kan få dessa att utföra handlingar som de 

egentligen inte anser vara intresserade av, och kan då internalisera värderingar, attityder och 

beteenden för att tillhöra ett socialt sammanhang. (Deci & Ryan, 2017)  

Self Determination Theory (SDT) användes som psykologiskt ramverk för att förstå motivation 

och personlighet. Enligt Deci & Ryan (2000) är människor mer motiverade och trivs bättre på 

arbetet när de tre inre psykologiska behoven är tillfredsställda, jämfört om bara yttre påverkan 

och belöning skulle finnas. Att introducera en form av yttre motivation, ex. bonus eller monetär 

ersättning för, kan minska den inre motivationen. SDT har evidens för att gälla universellt i olika 

kulturer och samhällen (Chirkov, Ryan & Sheldon, 2011). 

 

SDT delar in motivation i yttre och inre motivation där det finns olika nivåer av 

självbestämmande, från extern reglering där motivationen handlar om andras påverkan, till helt 

inre där motivationen är helt internaliserad hos individen. Individen kan också uppleva 

amotivation som innebär att motivation helt saknas. (Deci & Ryan, 2000) 

 

SDT skiljer mellan inre drivkrafter, dvs. sådana som är förknippade med att personen tycker att 

det är intressant, kul och/eller meningsfullt, och yttre drivkrafter, sådana som är förknippade med 

ett beteende som är riktade mot ett yttre mål och konsekvens som individen har eller skaffar ett 

begär efter. Teorin visar på att inre drivkrafter är förknippade med större välbefinnande och bättre 

prestation än yttre drivkrafter. (Deci & Ryan, 2017) 

SDT skiljer mellan autonom motivation och kontrollerad motivation. Vid kontrollerad motivation 

styrs personen och agerar utifrån antingen tvång, press, bedömning eller skyldighet. Deci och 

Ryan (2000) beskriver också när individen internaliserar de yttre kraven. Dessa blir då 

kontrollerande för personen inte sällan i form av tex. skuld- och skamkänslor. Vid autonom 

motivation drivs personen av fria aktiva val och värderingar. Autonom motivation leder enligt 

Deci och Ryan (2000) till högre kvalitet i både upplevelse och prestation, inte minst för 

aktiviteter av mer kreativ karaktär. De menar att det inte är kvantiteten av motivation som är 

betydelsefull, utan vilken typ av motivation som används. 



 

 

 

 

5 

När arbetsmiljön är organiserad för att tillfredsställa de tre grundläggande behoven så ökar 

individen i produktivitet, psykologiskt välmående och inre motivation. Forskning visar att högre 

nivå av självbestämmande leder till högre nivå av personliga åtaganden, engagemang, positiv 

självbild och uthållighet. (Deci & Ryan, 2000) 

Tidigare liknande studier 

Jungert, Broeck, Schreurs och Osterman (2018) genomförde en studie med 211 medarbetare i 29 

olika lag. Av de 29 lagen utbildades 22 under sju veckors tid i att stödja varandras tre 

grundläggande psykologiska behov autonomi, kompetens och samhörighet, enligt SDT. Syftet 

med utbildningen var att öka deltagarnas autonoma motivation, det vill säga att de i högre grad 

skulle motiveras och agera utifrån egna aktiva val och värderingar. De skulle också minska den 

kontrollerade motivationen, det vill säga att de motiverades och agerade utifrån tvång, press, 

bedömning eller skyldighet. En kontrollgrupp på 7 lag fick inte genomgå utbildningen. Jungert et 

al. (2018) kontrollerade huruvida den autonoma respektive kontrollerade motivationen hade ökat 

respektive minskat före och efter insatsen. För detta använde de sig av Work Motivation Scale 

(MAWS) (Gagné, Forest, et al., 2015) bestående av 15 frågor med en sjugradig skala. För att 

specifikt mäta de tre grundläggande psykologiska behoven använde forskarna sig av Basic 

Psychological Needs at Work Scale (BPNWS) (Brien, Forest, Mageau, Boudrias, Desrumaux, 

Brunet, & Morin, 2012) bestående av 11 frågor, också med en sjugradig skala. Resultatet blev 

positivt i form av att lärarnas känsla av kompetens ökade efter de hade blivit utbildade i att stärka 

varandra i sina tre grundläggande psykologiska behov. Även den autonoma motivationen ökade. 

Kontrollgruppens upplevelse av kompetens eller autonoma motivation hade under tiden inte ökat. 

En annan studie som också berörde autonom motivation och socialt stöd av grundläggande 

psykologiska behov var den av Collie, Shapka, Perry och Martin (2016). De genomförde en 

studie av 485 kanadensiska lärare som fick fylla i en enkät gällande upplevt socialt stöd för 

autonom motivation, tillfredsställelse av grundläggande psykologiska behov och upplevd allmänt 

välbefinnande, jobbtillfredsställelse och engagemang. Analysen gjordes med hjälp av 

faktoranalys och strukturell ekvationsmodellering. Studien kom fram till att det sociala stöd man 

upplevde att man fick gällande autonom motivation kunde förutspå tillfredsställelse av de 

grundläggande psykologiska behoven enligt SDT. Upplevelsen av tillfredsställelse av de tre olika 

grundläggande psykologiska behoven, kunde i sin tur på förutsäga jobbtillfredsställelse, 

välbefinnande och engagemang. 
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Deci och Ryan (2017) visar i sina studier på att ledningens aktiva stöd för autonomi kan förutsäga 

större tillfredsställelse inte bara av behovet av autonomi utan också för kompetens och 

samhörighet. De menar att autonomi på så vis kan ses ha en särskild ställning bland de tre 

grundläggande psykologiska behoven. 

En studie utförd av Collie och Andrew (2017) visade också på vikten av upplevd autonomi. 115 

matematiklärare i gymnasiet fick svara på upplevd autonomi samt upplevd anpassningsförmåga, 

det vill säga förmågan att anpassa sig till förändrade krav och situationer samt upplevt 

välbefinnande och engagemang. Sambandet mellan dessa konstrukt undersöktes. Parallellt 

undersöktes också sambandet mellan lärarnas skattning av ovanstående parametrar och elevernas 

prestation i matematik. Analysen gjordes med hjälp av strukturell ekvationsmodellering. Studien 

visade att upplevd autonomi hade ett positivt samband med upplevd anpassningsförmåga. Den 

visade också på att det fanns ett positivt samband mellan dessa båda och välbefinnande samt 

engagemang. Utöver det kunde ett samband konstateras mellan ovanstående och elevernas 

prestation. 

Definition av viktiga begrepp 

De oberoende variablerna är tre; Behovet av att känna sig kompetent, behovet av autonomi samt 

behovet av samhörighet definierade enligt Self Determination Theory. Detta har mättes med 

Basic Psychological Needs Scales (www.selfdeterminationtheory.com, 2019). 

 

Enligt SDT definieras behovet av att känna autonomi som upplevelsen att få och kunna 

bestämma över sitt eget liv, att ha frihet att göra sina egna val och utföra sina egna handlingar 

utifrån sina egna värderingar och intressen. Behovet av att känna sig kompetent definieras enligt 

SDT som att känna att man på ett effektivt och kompetent vis kan interagera med den omgivande 

miljön och få uttryck för sin kapacitet och sin talang. Behovet av att känna samhörighet 

definieras enligt SDT som upplevelsen att känna närhet och tydlig koppling till människor i sin 

omgivning samt att känna att man bryr sig om andra och att uppleva att andra bryr sig om mig. 

(Deci & Ryan, 2017) 

 

Den beroende variabeln var arbetsmotivation, mätt enligt Sveriges Kommuner och Landstings 

(SKR) enkät Hållbart Medarbetarengagemang i Kommuner och Regioner, se bilaga 2. (Lutz, 

2019). SKR använder sig av de frågor vi använt oss av för att möjliggöra analyser av och 

http://www.selfdeterminationtheory.com/
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jämförelser mellan kommunernas och regionernas organisationer, bl.a. skolverksamheten, utifrån 

aspekten arbetsmotivation samt för att möjliggöra analyser av kopplingen mellan 

arbetsgivarpolitik och verksamhetsresultat både på lokal och central nivå. 

 

Syfte och Hypotes 

Studiens syfte är att undersöka om tillfredsställelse av grundläggande psykologiska behov hos 

lärare kan predicera deras upplevda arbetsmotivation, mätt enligt SKL:s enkät Hållbart 

Medarbetarengagemang i Kommuner och Regioner. 

 

H1 Upplevd tillfredsställelse av de tre grundläggande psykologiska behoven enligt Self 

Determination Theory, kompetens, autonomi och samhörighet predicerar lärares 

arbetsmotivation. 

 

H0 Upplevd tillfredsställelse av de tre grundläggande psykologiska behoven enligt Self 

Determination Theory, kompetens, autonomi och samhörighet predicerar inte lärares 

arbetsmotivation. 

 

Metod 

Instrument och procedur 

I denna studie användes The Basic Need Satisfaction at Work Scale (BNS) som består av 21 

frågor i en sjugradig skala. The Basic Need Satisfaction at Work Scale som är originalet till deras 

formulär används ofta (Deci, Ryan, Gagné, Leone, Usunov, & Kornazheva, 2001; Ilardi, Leone, 

Kasser, & Ryan, 1993; Kasser, Davey, & Ryan, 1992).  Frågorna har använts i flera 

vetenskapliga undersökningar. Skalan har utvecklats och validerats av Chen et al. (2015), där 

sedermera Schultz et al. (2015) anpassat frågorna till arbetssituationer.  Även Tafvelin och 

Stenling (2018) har validerat skalan i svenska förhållanden. Gällande motivation användes 

Sveriges Kommuner och Regioners formulär HKL, Hållbart Medarbetarengagemang i 

Kommuner och Regioner. Det frågades också om demografiska uppgifter såsom kön, födelseår, 

lärarbehörighet och antal år som yrkesverksamma lärare. 

  

Basic Need Satisfaction at Work Scale undersöker inre arbetsmotivation med 21 påståenden 

avseende autonomibehovet, kompetensbehovet och samhörighetsbehovet. Varje påstående hade 
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en likertskala mellan 1 - 7 där 1 står för instämmer inte alls, och 7 instämmer helt. 

Respondenterna svarade ur deras egen upplevelse.  

 

För att få bra spridning bland respondenterna gjordes ett slumpmässigt urval bland skolor i 

Stockholm och Skåne med hjälp av www.skolkollen.se, enkäten skickades också till ett 

medlemsforum för lärare med omkring 10 000 medlemmar. Där skolorna kontaktades fick rektor 

avgöra om lärarna skulle vara föremål för deltagande i studien. Rektorerna förmedlade i sin tur 

formuläret till målgruppen lärare. Antalet utskick och att de hamnade hos rätt individer kom att 

ligga på rektorerna. En hög grad av anonymitet kunde uppnås.  

 

Formulären var webbaserade utan möjlighet till spårning, tillräckligt många respondenter kunde 

nås och anonymitet bibehållas. Datamaterialet analyserades i statistikprogrammet SPSS. 

Respondenterna gjorde skattningar gällande grundläggande psykologiska behov och motivation 

enligt skalorna beskrivna i skattningsformuläret i bilaga 1 och 2. Följebrevet finns i bilaga 3. 

 

Oberoende variabel: Behoven av att känna sig kompetent, behovet av självbestämmande eller 

autonomi samt social meningsfullhet 

 

Beroende variabel: upplevd arbetsmotivation 

 

Kontrollvariabler: För att kunna analysera datamaterialet ytterligare mättes också 

respondenternas kön, ålder och behörighet som lärare och yrkesverksamma år som lärare. 

Kontrollvariabeln ålder delades in i 10-årsintervaller efter födelseår. 

 

Uträkning 

Self Determination Theory: För varje behov räknades ett medelvärde ut. Vissa frågor behövde 

reverseras (R) genom att subtrahera 8 från respondentens svar.  

Underskalorna utgjordes av följande: 

Autonomi: 1, 5(R), 8, 11(R), 13, 17, 20(R)  

Kompetens: 3(R), 4, 10, 12, 14(R), 19(R)  

Samhörighet: 2, 6, 7(R), 9, 15, 16(R), 18(R), 21 

 

http://www.skolkollen.se/
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Motivation: För att mäta utfallet på den beroenden variabeln motivation lades värdena på de tre 

underskalorna ihop och medelvärde räknades ut och denna score användes som motivation för 

varje respondent. 

 

Genom multipel regressionsanalys undersöktes om det fanns ett statistiskt samband mellan 

responsvariabeln motivation och de oberoende variablerna från BNS-skalan att med hjälp av ett 

eller flera av variablerna på BNS-skalan kunde predicera utfallet för den beroende variabeln 

motivation. 

 

Deltagare 

Deltagarna i studien utgjordes av grundskole- och gymnasielärare från skolor runt om i Sverige. 

Enkäten skickades ut till 4 skolor i Stockholmsområdet och 1 skola i Skåne samt till ett 

gemensamt forum för verksamma lärare. 175 personer svarade på enkäten. 30 stycken var män 

och 145 stycken var kvinnor. Detta innebär 82,9% kvinnor och 17,1% män. Enligt statistik från 

SCB1 (2019) och SCB2 (2019) var fördelningen år 2018 80,7% kvinnor och 19,3% män i 

grundskolan och i gymnasieskolan 51,9 % kvinnor och 48,1 % män. Medelåldern var 42 år. 85,7 

procent hade lärarlegitimation och 14,3 procent hade inte lärarlegitimation. I genomsnitt hade 

lärarna arbetat som lärare i 12,7 år med en standardavvikelse på 10. Den som arbetat längst hade 

arbetat i 43 år och den som arbetat kortast mindre än ett år. 

 

Power 

Poweranalys gjordes genom att utgå från att ett P-värde under 0,05 bedömdes som statistiskt 

signifikant. Korrelationskoefficient på 0,5 som rimlig. Med 5% felmarginal sattes ett 95-% 

konfidensintervall på 0,475-0,63. Med 80% statistisk Power gav detta behov av enkätsvar från 80 

personer. Denna undersökning hade 175 svar, som då får anses vara tillräckligt för angiven 

effektstorlek. 

 

Dataanalys 

Denna kvantitativa studie gjordes med multipel regressionsanalys. Data samlades in från olika 

lärare för att undersöka om skillnader i data mellan dessa lärare gällande en eller flera av de 

oberoende variablerna i BNS-skalan kunde predicera utfall gällande motivation.  
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Individer med lärarbehörighet och visst antal år som yrkesverksam visade skillnad i upplevd 

motivation. 

 

Data analyserades med statistikprogrammet SPSS. Signifikansnivån i studien sattes till p < 0,05. 

 

Forskningsetik 

Undersökningen har följt vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed (Vetenskapsrådet, 

2002), vilket enligt Langemar (2018) uppnår godtagbar etisk nivå i undersökningen. 

Medverkandet var frivilligt och helt anonymt. I länken beskrevs att studien var en del av 

kandidatkurs i psykologi vid Linnéuniversitetet samt att materialet kan bli offentligt och även 

användas i forskningsändamål. Deltagarna erbjöds att ta del av den färdiga studien om de 

önskade. Det gick inte att koppla svaren till en specifik skola.  

 

Resultat 

Syftet med studien var att undersöka om tillfredsställelse av grundläggande psykologiska behov 

hos lärare predicerar deras upplevda arbetsmotivation. Som teoretisk utgångspunkt användes 

motivation och Self Determination Theory.  

 

Multipel regressionsanalys har visat att modellen som helhet eller några av variablerna på BNS-

skalan, dvs autonomi, kompetens och samhörighet, kan predicera utfallet för den beroende 

variabeln motivation för de undersökta lärarna. Detta överensstämde med Deci & Ryans (2000) 

teori om att individer blir mer motiverade och trivs bättre på arbetet när de tre inre psykologiska 

behoven är tillfredsställda, jämfört med om bara yttre påverkan och belöning finns. Det som 

skiljer vårt resultat från teorin är att variabeln samhörighet vid en multipel regressionsanalys inte 

kan predicera motivation hos lärarna, då utfallet inte är signifikant, se nedan. 

 

Motivation mättes utifrån frågor framtagna av Sveriges Kommuner och Landstings enkät Hållbart 

Medarbetarengagemang i Kommuner och Regioner (Lutz, 2016). 

Korrelationsanalys genomfördes mellan variablerna visar ett tydligt positivt samband mellan 

autonomi och motivation där R Square = 0,374. Samma samband, R Square = 0,374 fanns mellan 



 

 

 

 

11 

kompetens och motivation. Sambandet mellan samhörighet och motivation var avsevärt lägre, R 

Square = 0,103. 

En linjär regressionsanalys, s.k. entermetod genomfördes. Här undersöktes att residualerna inte 

var korrelerade med varandra. Durbin Watson var på 1,525, vilket bekräftar residualerna inte 

korrelerar med varandra (då värdet är mellan 1 och 3). Residualerna var normalfördelade. 

Datamaterialet uppfyllde kraven för homoskedasticitet. 

En outlier identifierades endast i form av att denna respondent skattade motivation = 1, dvs det 

lägsta värdet. Detta värde utelämnades inte ur analysen. 

En så kallad ”collinearity diagnostics” genomfördes för att se att prediktorvariablerna inte var 

alltför starkt korrelerade med varandra. Toleransvärdena för multikolloniaritet var acceptabla, de 

låg samtliga över 0,2 (0,459 för autonomi, 0,499 för kompetens och 0,721 för samhörighet) och 

VIF-värdena låg långt under 10 (2,178, för autonomi, 2,004 för kompetens och 1,387 för 

samhörighet). Detta innebär att prediktorerna inte korrelerar för starkt med varandra. 

Analysen bestod av två delar, dels av modellen som helhet och dels av prediktorerna, det vill säga 

de oberoende variablerna, behov av: autonomi, kompetens och samhörighet. 

Hela modellen hade en R Square på 0,441. Det betyder att hela modellen, med samtliga 

prediktorer, kan förutspå 44,1% av variationen i Y-axeln (motivation), vilket får anses som starkt. 

Statistiskt Power var stark vilket visade sig i justerat R Square som var nästan lika hög, 0,431.  

I ANOVA gavs frihetsgraderna 3 och 171 (totalt 174). F-värdet var 44,936 och P-värde på 

mindre än 0,01 vilket innebär att resultatet var signifikant. 

Därmed kan nollhypotesen, H0 förkastas. Behoven av att känna sig kompetent, behovet av 

autonomi samt social meningsfullhet inte påverkar lärares arbetsmotivation. 

De enskilda prediktorernas påverkan på den oberoende variabeln motivation, visade att 

effektstorleken för ”autonomi” var 0,374 standardavvikelser (standardiserad koefficient beta) och 

för kompetens 0,365 standardavvikelser (standardiserad koefficient beta). Båda dessa har p-

värden under 0,01. Således var resultaten för dessa signifikanta. 
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Prediktorn samhörighet hade däremot ett lågt T-värde -0,521 och P värde 0,603, det var inte 

signifikant. Värdena för samhörighet bidrog inte till variationen för värdena gällande motivation 

när värdena för autonomi och kompetens hölls konstanta. Det unika bidraget för samhörighet var 

inte signifikant.  

En korrelationsanalys för kontrollvariablerna, ålder, erfarenhet, lärarlegitimation och kön 

genomfördes. Denna visade att det inte fanns någon korrelation mellan motivation och någon av 

kontrollvariablerna. 

En övrig intressant iakttagelse var att 26,9% av respondenterna svarade 7, dvs “håller med helt 

och hållet” på frågan om de känner sig mycket pressade på jobbet. 18,9% svarade 6 och 18,9% 

svarade 5. Detta innebar att 64,7% av deltagarna i studien kände sig pressade eller mycket 

pressade på jobbet. 

 

Diskussion 

Resultatet för modellen som helhet var signifikant. Modellen kunde predicera 44,1% av 

variationen gällande motivation för de undersökta lärarna. Detta överensstämde med tidigare med 

bland annat Deci & Ryans (2000) forskning inom Self Determination Theory. Undersökningen 

bidrar nu med kunskap gällande svenska lärare. Den styrker även att SDT har evidens att gälla i 

olika kulturer och samhällen (Chirkov, Ryan & Sheldon, 2011). 

Hypotesen (H1) att upplevelsen av tillfredsställelse av de grundläggande behoven, enligt Self 

Determination Theory, behovet att känna sig kompetent, behovet av självbestämmande samt 

samhörighet, predicerar lärares arbetsmotivation, fick stöd i denna studie. Frågeställningen om 

tillfredsställelse av grundläggande psykologiska behov hos svenska lärare predicerade deras 

upplevda arbetsmotivation, får anses vara besvarad. 

Det högre predikationsvärdet gällande autonomi bekräftade också tidigare forskning om detta 

konstrukts betydelse. En miljö som främjar autonomi, i motsats till en mer kontrollerande miljö 

kan predicera större tillfredsställelse inte bara av behovet av autonomi utan också för kompetens 

och samhörighet. Läraryrket har många inslag av att vara kreativt. Deci & Ryan (2000, 2006) 

menade att autonom motivation var i synnerhet betydelsefullt för aktiviteter av kreativ karaktär 

och kräver uthållighet, engagemang personliga åtaganden och positiv självbild. Möjligen kan det 

förklara varför behovet av autonomi visade sig vara starkare korrelera med arbetsmotivation än 
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samhörighet i studien. De tidigare studierna av Collie et al., (2017) samt Jungert et al., visade på 

autonomibehovets starka betydelse. 

Undersökningen visar på en positiv korrelation mellan upplevd samhörighet och motivation. Vid 

regressionsanalysen då alla tre prediktorvariablerna tas med är värdena för samhörighet inte 

signifikanta för att kunna dra slutsatsen att upplevd samhörighet kan förutsäga graden av 

motivation till skillnad från upplevd autonomi och upplevd kompetens.  

I studien deltog 175 deltagare vilket får anses givit ett gott underlag för undersökningen, det 

ligger långt över målet som sattes för att uppnå rimlig statistisk Power för undersökningen. 

Fördelning kvinnor och män speglar den nationella könsfördelningen bland grundskolans lärarkår 

2018 enligt SCB. 

Metoddiskussion 

Urvalet blev geografiskt brett dels genom att flertalet skolor tillfrågades och genom att flertalet 

lärare fick möjlighet att svara på enkäten genom de rikstäckande forum som användes. Därav 

kunde flera respondenter nås vilket påverkade studiens statistiska Power positivt. Detta går att 

skönja dels i könsfördelningen som motsvarar den nationella könsfördelningen bland 

grundskolelärare. Det framgick däremot inte vilken nivå läraren arbetade på, därför kan inga 

säkra slutsatser dras att könsfördelningen speglade hela kåren eftersom den ser olika ut i grund- 

och gymnasieskola. Kön var dock en kontrollfaktor som inte visade någon signifikans. Det är 

ovisshet vilken typ av individ som väljer att svara på denna typ av enkät och vilken effekt det kan 

ha på utfallet. 

 

Användningen av The Basic Need Satisfaction at Work Scale (BNS) var relevant för syftet. 

Frågorna har använts i flera vetenskapliga undersökningar och skalan har utvecklats och 

validerats väl även i svenska förhållanden, se teoriavsnittet, och är anpassade till 

arbetssituationer.   

 

Gällande arbetsmotivation användes Sveriges Kommuner och Regioners formulär HKL, Hållbart 

Medarbetarengagemang i Kommuner och Regioner. Bedömningen var att frågorna var adekvata 

så de tagits fram och används av Sveriges Kommuner och Regioner som är kommunernas 

arbetsgivarorganisation. Det finns andra verktyg som mäter arbetsmotivation som möjligen skulle 

kunna ha givit ett annat resultat. 
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En kvalitativ studie hade kunnat fungerat som ett komplement till denna studie, till exempel för 

fördjupning sig inom de olika områdena autonomi, kompetens och samhörighet. Detta skulle 

kunna leda till en djupare förklaring och exemplifiering av situationer som påverkat den inre 

motivationen. 

 

Slutord  

Sammanfattningsvis bekräftar undersökningen Decis och Ryans teori om att upplevd 

tillfredsställelse av de tre grundläggande psykologiska behoven kan predicera inre motivation. I 

denna studie användes Sveriges Kommuner och Landstings enkät Hållbart 

Medarbetarengagemang i Kommuner och Regioner definition av motivation som utfallsvariabel. 

Behovet av samhörighet, enligt Deci och Ryan (2017) kan inte ensamt predicera arbetsmotivation 

enligt SKL. 

 

Förslag till framtida studier 

Denna studie stannade vid att studera lärares upplevda motivation. Det skulle vara intressant att 

genom SDT undersöka hur lärarnas upplevda motivation korrelerar med elevernas resultat 

respektive elevernas egna motivation. 

 

Eftersom behovet samhörighet visade sig svagast i denna studie, medan Deci & Ryan (2017) 

menar att det är mycket starkt, så skulle det vara intressant att undersöka om det finns en skillnad 

eller om något annat påverkar just hos svenska lärare. 

 

En fortsättning på studien skulle vara att undersöka hur olika aktiviteter är kopplade till de 

psykologiska behoven, så att handlingsplaner, situationer och ledarskap kan utformas för att 

gynna dessa behov. 

 

Ledarskapet hos skolledning och även på kommunal och nationell nivå gällande skolan blir 

betydelsefull. Tydligt blir betydelsen av miljön och främjandet av autonom motivation. Hur kan 

det autonoma behovet stärkas?  Ett spännande område att studera vidare skulle vara sambandet 

mellan upplevd autonomi och motivation. Vilka åtgärder inom detta område skulle kunna minska 

personalomsättningen bland lärarna och den press som upplevs inom lärarkåren?  
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På vilket sätt påverkar kraven från skolverket lärarnas upplevelse av de grundläggande 

psykologiska behoven. Hur kan skolledningen motivera lärarna för att de ska kunna motivera 

eleverna? 
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Bilaga 1 Grundläggande psykologiska behov i arbetet på svenska 

 

Nedan finns frågorna till den enkät på svenska som motsvarar Basic Psychological Needs Scales 

(BPNS) (www.selfdeterminationtheory.org).   

 

BPNS är en familj av skalor, en som handlar om generell tillfredsställelse, en annan som handlar 

om specifika områden. Här inkluderas frågor om arbetstillfredsställelse och personliga relationer 

som består av 21 frågor avseende kompetens, autonomi och samhörighet, The Basic Need 

Satisfaction at Work Scale är den som har använts mest. (Deci, Ryan, Gagné, Leone, Usunov, 

& Kornazheva, 2001; Ilardi, Leone, Kasser, & Ryan, 1993; Kasser, Davey, & Ryan, 1992).  

 

Basic Need Satisfaction at Work  

När jag är på jobbet: Följande frågor handlar om dina känslor på jobbet under det senaste året. 

(Om du varit på arbetsplatsen mindre än ett år, tänk på hela den tid du arbetat på denna 

arbetsplats).  Ange hur väl påståendet stämmer för dig på din arbetsplats. Alla svar helt anonyma 

och kan inte spåras till en enskild person. Varje påstående måste fyllas i. Varje påstående har en 

skala mellan 1 till 7 där 1 står för stämmer inte alls och 7 stämmer helt och hållet. 

 

1. Jag känner att jag kan komma med förslag gällande hur mitt arbete ska utföras 

2. Jag gillar verkligen mina arbetskamrater  

3. Jag känner mig inte särskilt kompetent när jag är på jobbet  

4. På mitt arbete får jag höra att jag är bra på det jag gör 

5. Jag känner mig pressad på jobbet 

6. Jag kommer överens med mina arbetskamrater 

7. Jag håller mig mycket för mig själv när jag är på jobbet 

8. Jag kan fritt uttrycka mina åsikter och idéer på mitt arbete 

9. Jag anser att mina arbetskamrater är mina vänner 

10. Jag har fått lära mig intressanta saker på mitt arbete 

11. När jag är på jobbet är jag tvungen att göra som jag blir tillsagd 

12. För det mesta känner jag tillfredsställelse av att ha presterat något på mitt arbete 

13. På min arbetsplats tar man hänsyn till mina känslor 

14. På mitt arbete får jag inte stor chans att visa vad jag är kapabel till 

15. Mina arbetskamrater bryr sig om mig 

16. Det är inte många på mitt arbete som jag anser mig stå nära 

17. Jag känner att jag för det mesta kan vara mig själv på jobbet 

18. Mina arbetskamrater verkar inte gilla mig speciellt mycket 

19. På jobbet känner jag mig sällan duktig 

20. Det finns inte mycket utrymme för mig att bestämma själv hur jag ska utföra mitt arbete 

21. Mina arbetskamrater är vänliga mot mig 

 

 

  

http://www.selfdeterminationtheory.org/
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Bilaga 2 Enkätfrågor HME 

 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett index som beräknas utifrån resultaten för de tre 

delindex motivation, ledarskap och styrning. I denna uppsats användes motivationsdelen. Skalan 

att gradera påståendena var mellan: Stämmer inte alls - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - stämmer helt 

 

Motivation 

1a. Mitt arbete känns meningsfullt 

1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 

1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet 
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Bilaga 3 Följebrev enkät 

 

Enkät motivationsstudie bland lärare 

 

 

Hej! 

 

Detta frågeformulär är utformat för att bättre förstå lärares arbetsmotivation. 

Denna studie ingår i en kandidatuppsats vid psykologiska institutionen vid Linnéuniversitetet. 

 

Dina svar är mycket betydelsefulla och frågorna tar mellan 5-10 minuter att besvara. 

Vänligen svara så snart du kan, senast den 20 december 2019. Materialet kommer då att börja 

analyseras. 

 

Läs varje påstående och uppskatta hur du upplever påståendet på en skala mellan 1 till 7 där 1 = 

”Håller inte med” och 7 = ”Håller med helt och hållet”. 

 

Dina svar kommer att hållas strikt konfidentiella och kommer inte att identifieras med namn 

enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

 

Vid frågor eller funderingar kontakta oss gärna på pt222gr@student.lnu.se eller 

ml22mx@student.lnu.se. Som tack skickar vi dig gärna en kopia på den färdiga uppsatsen. 

 

Stort tack för din medverkan! 

 

Peter Tolstoy och Michael Lichtenstein 

 

 


