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Sammanfattning 

Att vara motiverad beskrivs som att ha en drivkraft att göra någonting, antingen genom 
uppskattning av aktiviteten eller påverkan från omgivning. Enligt den 
självbestämmande teorin har medarbetare tre grundläggande behov; kompetens, 
självständighet och samhörighet som måste vara i balans för att medarbetare ska kunna 
bli motiverade. Medarbetare kan på en arbetsplats vara omotiverade eller motiverad att 
utföra sina uppgifter. Genom att vara motiverad kan medarbetaren antingen uppleva 
inre- eller yttre motivation, där den inre motivationen karaktäriseras av medarbetarens 
egna inre vilja att engagera sig i arbetsuppgifter. Litteratur av bland annat Vallerand och 
Houlfort (2003) visar att när ledare påverkar medarbetare att uppnå mål med hjälp av 
yttre motivationskällor så som bonus eller tidsfrist upplevs yttre motivation. När 
medarbetare upplever inre motivation kan arbetspassion utvecklas om de värdesätter 
arbetsuppgiften. Arbetspassion definieras som ” Ett starkt intresse för en aktivitet som 
individen tycker om, anser vara viktiga och villiga att investerar tid och energi på”. 
Tidigare forskning har visat att medarbetare som upplever arbetspassion uppnår högre 
prestationer och välbefinnande, vilket innebär att de ledare som kan skapa arbetsmiljöer 
som främjar de tre grundläggande behoven även har de medarbetare som upplever högre 
arbetspassion. 

Syftet med studien är att utveckla och pröva en modell, för att förklara om de 
grundläggande behoven inom självbestämmande teorin och ledarstil kan påverka 
arbetspassion, och i så fall hur. För att besvara syftet har vi använt en kvantitativ metod 
där vi valt att undersöka empirin i form av en enkätstudie. Enkäten skickades till 
tidigare studenter vid Luleå Tekniska Universitet som idag är medarbetare i olika 
verksamheter. Det insamlade materialet har sedan analyserats i statistikprogrammet 
SPSS för att pröva samband mellan medarbetares tre grundläggande behov och 
arbetspassion, ledarstil och arbetspassion samt om de tre grundläggande behoven och 
ledarstil tillsammans kan påverka arbetspassionen hos medarbetarna    
 
Studien visar att medarbetare som uppnår balans inom de tre grundläggande behoven 
upplever harmonisk arbetspassion. Studien visar även att det inte finns något samband 
mellan de tre grundläggande behoven och tvångsmässig arbetspassion, vilket är i linje 
med den självbestämmande teorin.  Studien indikerar även att det finns ett samband 
mellan det prestationsinriktade ledarskapet och harmonisk arbetspassion, vilket kan 
förklaras av att den prestationsinriktade ledaren enligt House (1996) fokuserar på att öka 
den inre motivationen bland medarbetarna vilket i tidigare studier visat sig leda till 
arbetspassion. 
 
 

Nyckelord:! Passion, work passion, motivation, Self-determination theory, Path- goal 
theory, leadership behavior, leadership, engagement samt dessa ord med svensk 
översättning. 
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Abstract 

Being motivated is described as having an incentive to do something, either through 
appreciation of the activity or through the influence of the environment. According to 
the Self-determination theory employees have three basic psychological needs: 
competence, autonomy and relatedness that must be in balance for employees to be 
motivated. Employees can be intrinsic-, extrinsic or unmotivated, where intrinsic 
motivation is characterized by employees' own inner desire to engage in a work related 
project. Literature on the subject has shown that when leaders influence employees to 
achieve goals with extrinsic means, for example with bonus or deadline the employees 
become external motivated. If an employee value a work related project and also being 
internally motivated while engaging in it, work passion can develop. Work passion is 
defined as “a strong inclination toward an activity that people like, that they find 
important, and in which they invest time and energy. 

Previous research has shown that employees who experience work passion achieve high 
performance and well -being.  This means that leaders who can create work 
environments that promote employee´s to find balance in the three basic needs may 
have employees who experience work passion. 

The purposes of the study is to develop and test a model by explaining if the three basic 
needs of self-determination theory can affect passion and if leadership style can 
influence work passion amongst employee, and if an relation exists between these 
variables we will explain how. To answer these questions, we have used a quantitative 
method and chose to look at the empirical data in form of a questionnaire-survey which 
was send to earlier students at Luleå University of Technology which today are 
employees in various organisations. The collected material, we analysed in the 
statistical software SPSS to see if there is a connection between employee's three basic 
needs and passion, and leadership style and passion. 

The study shows that when employees have balance within the three basic needs they 
experiencing harmonious work passion. The study displays that there is no correlation 
between the three basic needs and obsessive work passion, which is in line with the self-
determination theory. The study also indicates that there is a correlation between the 
performance-oriented leadership and harmonious passion, which can be explained by 
the focus on intrinsic motivation of the performance- oriented leader. 

 

Key words:!Passion, work passion, motivation, Self-determination theory, Path- goal 
theory, leadership behaviour, leadership and engagement. These words were also 
translated into Swedish.  
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1.#Inledning$!
Under flera år har forskare, organisationer och ledare försökt skapa motiverande 
arbetsmiljöer för att inspirera och öka arbetspassionen hos medarbetare (Zigarmi et al 
2011). Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002, s. 290) betraktade de klassiska 
organisationsteorierna den arbetande människan som någon som kunde styras på samma 
sätt som maskiner vilket innebar monotont arbete, prestationspress, tråkiga 
arbetsuppgifter och isolering från medarbetare. Konsekvenserna av detta blev bland 
annat belastningsskador och psykiska problem. Crozier (1964) visade i sin studie att 
medarbetare även började smita från arbetet när kontrollen över dem ökade. Detta ledde 
till en motreaktion hos arbetarna, vilket resulterade i försök att hitta balans mellan 
organisationers krav på produktivitet och människors behov. Vidare ökade intresset för 
hur arbetsförhållanden skulle kunna utformas så att de anställda blev motiverade att 
prestera i arbetet (ex. Mayo 1949; Maslow 1954; Trist 1981). 

Medarbetares hälsa och välbefinnande är ett stort forskningsområde enligt Danna och 
Griffin (1999) samt Seligman och Csikszentmihalyi (2000). Argyris (1973) framhåller i 
sin studie att de organisationer som ser till medarbetarnas välbefinnande även är de 
effektivaste. Vidare argumenterar Argyris (1973) att organisationer som anpassat sin 
struktur och sitt belöningssystem till rådande utveckling samt givit medarbetare 
varierande arbetsuppgifter leder till effektiva organisationer med tillfredsställda och 
presterande medarbetare. Detta är i linje med Forest et.al (2012) som anser att 
organisationer som hittar balans mellan att vara produktiv och effektiv får medarbetare 
att utvecklas och trivas. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002, sid. 20) kan organisationer 
genom sina ledare påverka människors handlingar, attityder och processer genom eget 
beteende. Detta är i likhet med Blanchards (1993) som i sin forskning visat att 
relationen mellan medarbetare och chefer har inverkan på hälsa och välbefinnande hos 
medarbetarna. Forskning av Boyd (1997) har visat att medarbetare som inte mår bra på 
sitt arbete är mindre produktiva, fattar sämre beslut och har hög frånvaro.  

Strategiskt ledarskap har en indirekt påverkan på arbetspassion, genom politik, metoder, 
vision och värderingar som framgår av Zigarmi et. al (2011). Vallerand & Houlfort 
(2003), Vallerand (2012) och Mageau et. al (2005) har visat att individer som upplever 
arbetspassion har positiv påverkan på prestationer, uthållighet, resultat och 
välbefinnande. Enligt Vallerand och Houlfort (2003) definieras arbetspassion som “Ett 
starkt intresse till en handling som individer tycker om, anser vara viktiga och villiga att 
investerar tid och energi på” och arbetspassionen delas vidare in i två typer; harmonisk 
och tvångsmässig arbetspassion.  
 
Arbetspassion kan härledas från den inre motivationen där individen frivilligt väljer att 
engagerar sig i arbetet och harmonisk arbetspassion utvecklas då medarbetare 
värdesätter arbetet högt (Vallerand och Houlfort, 2003). Medarbetare som upplever 
harmonisk arbetspassion kan även kontrollera sin arbetspassion. Vidare anser Vallerand 
och Houlfort (2003) att individer som upplever tvångsmässig arbetspassion känner sig 
tvingade att engagera sig och kan inte föreställa sig ett liv utan sitt arbete, de blir 
känslomässigt beroende och den tvångsmässiga arbetspassionen kontrollerar därmed 
medarbetaren. Medarbetare kan även uppleva tvångsmässig arbetspassion då de 
påverkas av yttre faktorer såsom tidsfrist eller bonus vilket gör att medarbetare känner 
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sig tvungna att engagera sig, och arbetspassionen kontrollerar på så vis medarbetaren 
(ibid). 
 
Tidigare studier av Richer et al (2002) visar relevansen av att ha passionerade 
medarbetare inom en organisation, där bland annat personalomsättning minskar och 
därmed kostnader om medarbetarna upplever arbetspassion. Enligt Drath och Palus 
(1994) och House (1999) ska en ledare kunna motivera och engagera sina medarbetare 
för att de ska uppleva arbetspassion. Studier gjorda av Houlfort et al (2003b) har visat 
att organisatoriskt stöd såsom en flexibel, säker och hälsosam arbetsplats samt att 
medarbetare värderar sitt arbete skapar en arbetsmiljö som främjar harmonisk 
arbetspassion och psykologisk anpassning. Sociala faktorer har stor betydelse för 
arbetspassion samt vilken typ av arbetspassion som sedan utvecklas, vilket härleds från 
den inre motivationen (Vallerand och Mageau et al, 2003). Den självbestämmande 
teorin1 förklarar att det är de sociala faktorerna som underlättar eller försvårar 
motivation och den psykologiska anpassningen. Enligt Ryan och Deci (2000a) handlar 
motivation om vad som får individer att agera, tänka och utvecklas, vidare anser de även 
att det centrala inom forskningen om motivation handlar om förhållanden och processer 
som underlättar prestationer, hälsa, utveckling och livskraften i det mänskliga beteendet. 
 
Enligt den självbestämmande teorin (Ryan och Deci, 2000a) har medarbetare tre 
grundläggande behov som måste vara likvärdigt uppfyllda och i balans för att de ska bli 
inre motiverade och därefter kunna uppleva arbetspassion. Dessa behov är kompetens, 
självständighet och samhörighet och är tillika grunden för teorin. Tidigare forskning av 
Baard, Deci och Ryan (1998) har visat att det finns ett samband på arbetsplatser mellan 
tillfredsställelsen av de tre grundläggande behoven och högre välbefinnande hos 
medarbetarna. Medarbetarnas välbefinnande avspeglas i organisationens 
prestationsförmåga samt den tid medarbetarna väljer att stanna kvar på arbetsplatsen 
(Richer et al, 2002).  
 
Forest et al (2012) har bekräftat att harmonisk arbetspassion får positiva effekter på 
medarbetares välbefinnande och dess prestationer, men det saknas forskning som visar 
på vilka faktorer som leder till utveckling av den harmoniska arbetspassionen. Deci och 
Ryan (2000a) har visat att motivation går att påverka och Drath och Palus anser att 
ledare ska kunna motivera och engagera medarbetarna. Utifrån tidigare forskning 
framstår det som relevant att studera om ledarstil och de tre grundläggande behoven kan 
påverka arbetspassion och i så fall på vilket sätt.  

1.10Syfte0
Utifrån problemdiskussionen är vårt syfte att;  
Utveckla och testa en modell för arbetspassion genom att förklara om de tre 
grundläggande behoven; kompetens, självständighet och samhörighet samt ledarstil kan 
påverka arbetspassion, och i så fall hur. 
! 0

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Self - Determination theory!



!
!

3!

1.20Disposition0
Rapporten disponeras enligt följande: 

!

Figur!1.!Disposition!

Kapitel 2 består av en presentation av de teorier och den litteratur som tillsammans 
utgör referensramen för den empiriska undersökningen. 

Kapitel 3 redogör för den metod som används för att utföra den empiriska studien, där 
bland annat ansats, metodsynsätt och metodstrategi har beskrivits.  

Kapitel 4 inleds med en grundläggande beskrivning av det insamlade materialet. Vidare 
har vi beskrivit de tre grundläggande behovens påverkan på arbetspassion samt en 
beskrivning på ledarstilens möjlighet att påverka arbetspassionen hos medarbetarna. 
Med utgångspunkt från den teoretiska referensramen och det insamlade materialet från 
vår undersökning görs en analys.  

Kapitel 5 en kort sammanfattning leder till studiens slutsatser. Teoretiskt och praktiskt 
bidrag samt förslag till vidare forskning.  
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2.#Teoretisk#referensram!
2.10Självbestämmande0teori00
Den självbestämmande teorin förklarar att sociala faktorer underlättar eller försvårar 
motivation och psykologisk anpassningen hos medarbetare. Motiverade medarbetare har 
enligt Ryan och Deci (2000b) en drivkraft att göra någonting, antingen genom 
uppskattning av aktiviteten eller påverkan från omgivningen. Saknas drivkraften hos 
medarbetarna beskrivs de av Ryan och Deci (2000b) som omotiverade. Teorin 
framhåller vidare att individer har tre grundläggande behov; kompetens, självständighet 
och samhörighet som måste vara i balans för varje enskild medarbetare det vill säga 
likvärdigt uppfyllda för att medarbetare ska utvecklas och uppnå ett högre 
välbefinnande och därmed högre arbetsprestationer (Deci & Ryan 2000, Sheldon och 
Niemic 2006, Vallerand, Koestner & Pelletier, 2008).  
 
Kompetens är enligt Ryan och Deci (1985) den färdighet som krävs för att på ett 
effektivt sätt kunna hantera och anpassa sig med omgivningen. Den egna inre 
upplevelsen av att vara kompetent uppstår när ens förmågor utvecklas och fördjupas 
samt genom känslan av att klara av en arbetsuppgift som är tillräckligt utmanande. 
Behovet av att känna sig kompetent gör att medarbetare söker efter arbetsuppgifter som 
är tillräckligt utmanande för deras förmåga, vilket innebär att de som känner sig 
kompetenta inför en arbetsuppgift även upplever inre motivation (Deci & Ryan, 1985).  

Samhörighet handlar enligt Deci et al. (2006) om individens upplevelse av att ha 
tillfredsställande och stödjande sociala relationer. Jacobsen och Thorsvik (2002 sid. 
299) anser att arbetet är en plats där medarbetare skall trivs och samtidigt ska kunna 
identifiera sig med organisationens värderingar och mål. Detta ger enligt Meyer och 
Allen (1997) samt Mowday et al (1979) medarbetare en känsla av förpliktelse gentemot 
organisationen. Meyer och Allen (1997) menar även att en individ som känner 
samhörighet till sina medarbetare och tillhörighet till organisationen stannar längre 
inom organisationen. Medarbetare har på så vis enligt Mowday et al. (1979) 
internaliserat organisationens värderingar till sina egna. Behovet av samhörighet ligger i 
linje med tidigare motivationsstudier av bland annat McClelland (1990) och Maslow 
(1954), såsom dessa forskare framhåller även Ryan och Deci att alla människor har ett 
grundläggande behov av att vara tillsammans med andra. Maslow betonar att bristande 
tillfredställelse av sociala behov så som samhörighet är bland de vanligaste orsakerna 
till anpassningssvårigheter i samhället.  

Självständighet avser individers upplevelser av att agera med en känsla av val, vilja och 
självbestämmande (Deci & Ryan 2000a). Enligt Hackman och Oldham (1975) handlar 
medarbetares självständighet om den utsträckning medarbetare upplever att de har 
möjlighet och tillåtelse att använda sin egen bedömningsförmåga för att själv kunna 
välja och påverka hur arbetsuppgifter ska utföras.  
 
Den självbestämmande teorin innefattar fem underteorier som var och en beskriver 
olika delar av motivation och psykologisk anpassning. Kognitiv utvärderingsteori2 och 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Cognitive evaluation theory!
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organisk integrationsteori3 är de två underteorier som är mest relevant för denna studies 
syfte. Dessa två teorier är även grunden i den hierarkiska modellen som ger ett 
flerdimensionellt perspektiv på medarbetares motivation. Den kognitiva 
utvärderingsteorin beskriver skillnader inom den inre motivationen som härleds till 
arbetspassion. Den organiska integrationsteorin beskriver olika former av yttre 
motivation och kontextuella faktorer såsom chefer och ledare, som antingen främjar 
eller hindrar internalisering och psykologisk anpassning som leder till arbetspassion. 

2.1.10Kognitiva0utvärderingsteorin00
Den kognitiva utvärderingsteorin förklarar skillnader inom den inre motivationen. Den 
inre motivationen förklaras av Ryan och Deci (2000b) som att medarbetare drivs av 
egen vilja att utför arbetsuppgifter som de är intresserade av, som skapar glädje och ger 
en inneboende tillfredsställelse för dem. Teorin framhåller att sociala och omgivande 
faktorer såsom ledare kan underlätta eller försvåra den inre motivationen och kan 
därmed påverka balansen av de tre grundläggande behoven; kompetens, självständighet 
och samhörighet. Exempelvis kan ledare använda sig av belöningar, tidsfrister och 
återkoppling eftersom dessa påverkar medarbetarens egen vilja (Ryan & Deci, 2000a). 
Tidigare forskning av Deci och Ryan (1975, 2000b) har visat att yttre belöningar som 
exempelvis förmåner och bonus kan skada den inre motivationen. För att stärka 
medarbetarnas inre motivation bör medarbetare enligt Deci, Koestner och Ryan (1999) 
få en större självstävständighet genom känslan av att själv kunna välja hur uppgifter ska 
utföras, utan press från omgivningen. 

2.1.20Organisk0integrationsteori0
Organisk integrationsteori behandlar internaliseringsprocesser för olika typer av 
motivation. Internaliseringen4 är enligt Ryan och Deci (2000a) uppdelad på en skala 
anordnad från vänster (omotiverad) till höger (inre motiverad) med avseende på vilken 
grad som motivationen utgår från jaget, där självbestämmandet ökar ju längre till höger 
på skalan individen befinner sig. Ryan och Deci (2000a) anser att internalisering och 
integration underlättas av kontextuella stöd för självständighet, kompetens och 
samhörighet. Det vill säga att medarbetare är mer benägna att internalisera och integrera 
mål, strategier och rutiner om de upplever att de uppfyller och når balans i de tre 
grundläggande behoven (Ryan & Deci, 2000a). 

2.1.30Hierarkiska0modellen0av0inre0och0yttre0motivation00
Den hierarkiska modellen av inre och yttre motivation ger enligt Vallerand och Lalande 
(2011) en detaljerad beskrivning av hur sociala och personliga faktorer påverkar 
motivationen i tid och rum samt att de olika typerna av motivation (inre-, yttre- och 
omotiverad) leder till olika konsekvenser; känsla, tanke eller beteende. Den hierarkiska 
modellen består av två dimensioner; den personliga dimensionen som beskrivs vertikalt 
och den psykosociala dimensionen som beskrivs som horisontell, se figur 2. Exempelvis 
på psykosociala faktorer är samarbete mellan kollegor, möjlighet till personlig 
utveckling på arbetsplatsen och ledarskap.(Vallerand, 2012) 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Organismic integration theory!
4 Internalisering är en process vilket individer tar till sig andras förslag, tankar och värderingar och gör 
dem till sina egna (Ryan och Deci 2000a).  
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Figur!2.!Hierarkiska!modellen.!Omarbetad!från!Vallerand!och!Lalande!(2011)!

 
Den personliga dimensionen (vertikal) av modellen består av tre generella nivåer av 
motivation. Högst upp på det vertikala intervallet finns den övergripande nivån som 
beskriver grunderna för motivation och avser medarbetares personlighet och deras 
allmänna motivation för att samverka med andra medarbetare. Kontextuella nivån 
kommer därefter, denna nivå representerar olika livssituationer så som arbete, 
utbildning och fritid. Denna nivå går närmare in på individens preferenser för den inre 
motivationen, som exempelvis vilka arbetsuppgifter medarbetare föredrar att göra. Ett 
exempel på en kontextuell faktor är en medarbetares ledare. Denna ledare kan positivt 
påverka en medarbetares motivation genom att tillgodose de tre grundläggande behoven 
vilket kan utmynna i konsekvensen av att medarbetaren får en känsla av arbetspassion 
för sitt arbete (Vallerand och Lalande, 2011). Den sista nivån, situationsnivån, ligger 
längs ner på intervallet och är den mest specifika av dessa tre motivationsnivåerna. 
Nivån visar vad medarbetaren känner för typ av motivation för en speciell aktivitet vid 
en given tidpunkt och tillfälle, som till exempel motivationsnivån för ett arbetsprojekt 
med angiven tidsåtgång, planerat av medarbetarens ledare.  (ibid.)  
  
Den psykosociala dimensionen (horisontell) av modellen består enligt Vallerand och 
Lalande (2011) av sammanhängande kausalitet på varje nivå av modellen. 
Orsakssambandet börjar med sociala faktorer som exempelvis i den kontextuella nivån 
består av en medarbetares ledare. Denna sociala faktor det vill säga ledaren påverkar de 
tre grundläggande behoven från självbestämmande teorin som i sin tur frambringar 
någon form av motivation; inre-, yttre- eller omotiverad. Detta ger slutligen enligt 
Vallerand (2012) en konsekvens hos medarbetaren som visar sig som en känsla, tanke 
eller beteende där känsla och beteende representerar arbetspassion. Detta ligger i linje 
med Jacobsen och Thorsvik (2002 s.20) som påstår att ledare kan påverka medarbetares 
handlingar och attityder genom deras sätt att agera och styra. 
 
Vallerand och Lalande (2011) anser att ju mer en medarbetares grundläggande behov 
vårdas i allmänhet, i ett givet sammanhang såsom i arbetet, desto mer kommer 
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medarbetaren att delta i arbetet på ett självständigt sätt genom att bli inre motiverad. I 
varje nivå leder inre motivation till de mest positiva konsekvenserna vilket enligt 
Vallerand och Houlfort (2003) gör att medarbetarna kan uppleva arbetspassion.  

2.20Arbetspassion0
Individer spenderar stor del av sin vakna tid på arbetet och för flertalet medarbetare blir 
det även en viktig del av livet och en del av deras identitet som representerar vem de är. 
Om dessa medarbetare värdesätter sitt arbete högt och spenderar mycket tid på det, har 
de enligt Vallerand och Houlfort (2003) utvecklat passion för sitt arbete. Vallerand och 
Houlfort (2003) definierar arbetspassion som: “Ett starkt intresse för en arbetsuppgift 
som individen tycker om, anser vara viktiga och är villiga att investerar tid och energi 
på”. 
 
Enligt Vallerand och Houlfort (2003) finns det två processer som påverkar om 
medarbetare upplever arbetspassion. Den första processen innebär att medarbetaren 
måste uppskatta arbetet och tycka att det är intressant och meningsfullt. Uppskattningen 
gör att arbetet internaliseras till en del av medarbetarens identitet som gör att 
medarbetaren blir inre motiverad (Ryan & Deci, 2000a). För att arbetspassion ska 
utvecklas måste medarbetaren även värdesätta arbetet högt. Den andra processen är 
internaliseringsprocessen som grundar sig i hur medarbetaren internaliserar aktiviteten 
till sin identitet och kan enligt Vallerand (2012) ske på två sätt; självständig eller 
kontrollerad internalisering. Självständig internalisering innebär att medarbetaren 
frivilligt väljer att engagera sig i en arbetsuppgift och agerar i en arbetsmiljö där de tre 
grundläggande behoven är i balans, vilket leder till att harmonisk arbetspassion 
utvecklas. Den tvångsmässiga arbetspassionen uppstår vid en kontrollerad 
internaliseringsprocess och innebär att medarbetare väljer att utföra en handling genom 
press eller påverkan från sig själva eller från sociala faktorer. Detta leder till att det blir 
en konflikt inom medarbetaren på grund av att handlingen inte stämmer överens med 
dennes grundvärderingar och identitet vilket gör att de tre grundläggande behoven 
hämmas. Exempel på kontrollerad internaliseringsprocess är belöning, bonus eller 
slutdatum för en arbetsuppgift eller ett projekt som är sammankopplat till social 
acceptans och självkänsla (Vallerand & Houlfort 2003, Vallerand et al 2003). 
 
Internaliseringsprocessen påverkas i sin tur av två faktorer där medarbetarens 
personlighet är den ena och sociala faktorer på en arbetsplats såsom en medarbetares 
ledare är den andra. Enligt Vallerand och Houlfort (2003) är det de tre grundläggande 
behoven från självbestämmande teorin som avgör vilken arbetspassion som 
medarbetaren kommer att utveckla för arbetet. Den harmoniska arbetspassionen 
utvecklas när medarbetaren uppnår balans inom de tre grundläggande behoven, brist på 
balans inom behoven medför att tvångsmässig passion utvecklas. Det som kan skapa 
brist på balans är exempelvis utanförskap inom arbetsgruppen, otillräcklig kunskap eller 
bristande information om arbetsuppgiften. Medarbetare upplever balans inom de tre 
grundläggande behoven olika då de har olika preferenser och balansen är därför inte lika 
mellan medarbetare. (Vallerand & Houlfort 2003)  

02.2.10Harmonisk0arbetspassion0
Den harmoniska arbetspassionen påverkas av medarbetarens inre motivation där de 
frivilligt väljer att engagera sig i en arbetsuppgift. Harmonisk arbetspassion 
karaktäriseras av ett stark men kontrollerat begär av att engagera sig i arbetet och 
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innebär att medarbetaren kan kontrollera sin passion för arbetet. Självständig 
internalisering har visat sig påverka medarbetaren positivt som blir engagerad i den 
tänkta uppgiften på ett mer flexibelt sätt och har bättre fokus (Vallerand & Houlfort 
2003). Medarbetaren väljer själv hur uppgifter skall utföras och påverkas inte av 
omgivningen. Detta främjar positiva beteendekonsekvenser under och efter 
arbetsuppgiften. Den harmoniska arbetspassionen leder till att medarbetare upplever en 
högre grad av välbefinnande (Vallerand 2012). 

2.2.20Tvångsmässig0arbetspassion0
Den tvångsmässiga arbetspassionen innebär att medarbetaren inte kan kontrollera 
arbetssituationen och passionen för arbetet kontrollerar istället medarbetaren, detta 
innebär att ett tvångsmässigt beteende har utvecklas och kan jämföras med ett 
spelberoende. Tvångsmässig arbetspassion leder ofta till att medarbetare inte kan leva 
utan sitt arbete och blir således känslomässigt beroende av sitt arbete (Vallerand & 
Houlfort 2003). Den tvångsmässiga arbetspassionen innebär att medarbetaren blir 
kontrollerad och styrd av arbetspassionen där förnuft och kontroll försvinner. Individer 
som är styrda av en tvångsmässig arbetspassion kan uppleva negativa 
beteendekonsekvenser under och efter utförd arbetsaktivitet. (Vallerand & Houlfort 
2003). 
 
Houlfort et al (2009) har visat att medarbetare med någon form av arbetspassion (d.v.s. 
harmonisk eller tvångsmässig) till sitt arbete har en högre nivå av de tre grundläggande 
behoven; kompetens, självständighet och samhörighet än medarbetare som inte 
upplever arbetspassion.  

 
Hypotes 1a: De tre grundläggande behoven påverkar positivt harmonisk 
arbetspassion. 

Hypotes 1b: De tre grundläggande behoven påverkar positivt tvångsmässig 
arbetspassion. 

  
Medarbetare som inte upplever arbetspassion är antingen omotiverad eller påverkad av 
yttre motivationsfaktorer såsom höga krav och bonussystem vilket gör att medarbetare 
inte värdesätter eller uppskattar sitt arbete. Hög nivå av balans av de tre grundläggande 
behoven leder enligt Ryan och Deci (2000a) till att medarbetarna uppnår högre 
prestationer och välbefinnande samt psykologisk anpassning och personlig utveckling. 
Vidare har balansen av de tre grundläggande behoven konstaterats av Deci et al (1989) 
och Vallerand et al (1997) utgöra ett betydande samband mellan harmonisk 
arbetspassion och psykologisk anpassning, vilket ger positiva konsekvenser i arbetet. 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002 s. 472) är det ledarens uppgift att skapa en 
arbetsmiljö som främjar motivation och arbetspassion bland medarbetarna för att uppnå 
höga prestationer och välbefinnande.  

2.30Ledarskap0och0ledarstilar0
Jacobsen och Thorsvik (2002, s.472) hävdar att de organisationer som lyckas utveckla 
arbetsvillkor som gynnar och motiverar kompetensutveckling samt behåller och 
attrahera nya medarbetare är de som uppnår höga prestationer. Detta grundar Jacobsen 
och Thorsvik i de förändringarna som skett i samhället där internationaliseringen av 
marknader och ekonomins globalisering som skapar en mer heterogen och dynamisk 
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omvärld. Dessa förändringar som enligt Jacobsen och Thorsvik (2002 s.472) blivit en 
standard både inom offentlig och privat sektor blir en utmaning för ledare i dessa 
organisationer. Ledarna måste ha ett kontinuerligt strategiskt tänkande i den dagliga 
verksamheten för att kunna utforma organisationer som snabbt anpassar sig till 
omvärldens krav. Detta förutsätter att ledaren enligt Jacobsen och Thorsvik (2002 s.472) 
lyckas använda en ledarstil som skapar motivation bland medarbetare för att nå 
organisationens mål. 

Ledarskap är ett fenomen som länge har intresserat individer men det var inte förrän på 
1900-talet som den vetenskapliga forskningen tog fart. Enligt Yukl (2012) är beteende 
den aspekt av ledarskap som blivit föremål för de flesta studierna inom ämnet där 
tyngdpunkten har legat på att studera effektiviteten i ledarskapet. Ledarskap har många 
definitioner, redan på 70-talet skrev Stogdill (1974 s.269) efter en omfattande 
litteraturstudie att “det finns nästan lika många definitioner av ledarskap som det finns 
personer som försökt definiera begreppet”. Tabell 1 visar en översikt över definitioner 
av ledarskap.  
 
Tabell!1.!!Definitioner!av!ledarskap!

Definition! Författare!

!

Ledarskap! är! ”beteende! hos! en! individ! .! .! .! som!
leder! aktiviteter! i! en! grupp!mot! ett! gemensamt!
mål”!
!

!
Hemphill!&!Coons,!1957.!Sid!7!

!

”Ledarskap!utövas!när!människor!.!.!.!mobiliserar!
.! .! .! institutionella,! politiska,! psykologiska! och!
övriga!resurser!för!att!väcka!motiv!hos,!engagera!
och!tillfredsställa!anhängarna”!
!

!
Burns,!1978.!Sid!18!

!

”Ledarskap! är! processen! att! ge! mening! åt! det!
som!människor!gör! tillsammans! i! syfte!att! skapa!
förståelse!och!engagemang”!
!

!
Drath!&!Palus,!1994.!Sid!4!
!

!
Ledarskap! är! ”en! individs! förmåga! att! påverka,!
motivera!och!möjliggöra!för!andra!att!bidra!till!en!
organisations!effektivitet!och!framgång”!
!

!
House!et!al!1999.!Sid!184!
!

!

Baserat på tabell 1 lyder vår definition av ledarskap inom en organisation enligt 
följande; ledarskap utövas av en person som använder en ledarstil för att få 
medarbetare att medverka i organisationen för att uppnå mål genom arbetspassion. 

Den litteratur om ledarstilar som är aktuella idag är även de som var aktuella runt 1960-
talet (se tabell 2). Detta grundar sig enligt Jacobsen och Thorsvik (2002 s.472) i att 
litteraturen förklarar förhållandet mellan ledare och medarbetare. Fast organisationers 
yttre handlingsmiljö ser annorlunda ut idag jämfört med 1960-talet, på grund av de 
tidigare nämnda förändringar som organisationer möter, har inte förhållandet mellan 
ledare och medarbetare förändrats och inte heller hur ledaren ska förhålla sig till 
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medarbetarna. Jacobsen och Thorsvik (2002 s.473) anser att det är situationen som 
ledaren befinner sig i som istället har förändrats.  

Redan 1939 identifiera en forskargrupp ledd av Kurt Lewin olika ledarskapsstilar; 
auktoritär, demokratisk och delegerande (Lewin et al., 1939). Det var dessa 
ledarskapsstilar som var grunden för den fortsatta ledarskapsforskningen vilket visas i 
tabell 2. Lewins forskning stöds av Likert (1961) som även han beskriver tre 
ledarskapsstilar vilka i linje med Lewin (1939) och Hersey och Blanchard (1969) 
särskiljs med utgångspunkt i relationen till medarbetarna vid beslutsprocessen.  Stogdill 
och Coons (1957) samt Blake och Mouton (1969) definierade sina ledarskapsstilar med 
utgångspunkt i hur medarbetar- eller uppgiftsinriktad ledaren är. House (1971) 
förklarade ledaren med utgångspunkt i situationen och hur ledarens beteende påverkar 
medarbetarnas prestationer.     
 
Tabell!2.!Ledarstilar!

Ledarstil!–!Huvudkriterier! Författare!

• !

• Auktoritär!!

Tar!beslut!utan!att!konsultera!med!andra.!Har!tydliga!förväntningar!
på!vad!som!behöver!göras,!när!det!ska!göras!och!hur!det!ska!göras.!
Tydlig!uppdelning!mellan!ledare!och!anhängare.!

• Demokratisk!!
• Involverar!medarbetarna!i!beslutsprocessen!men!behåller!sista!ordet!

över!beslutsfattandet.!Ger!vägledning!till!gruppmedlemmar,!men!
också!deltar!i!gruppen.!

• Delegerande!

• Frånvaro! av! ledarskap.! Ledare! ger! liten! eller! ingen! vägledning! till!
medarbetare.!Har!fullt!förtroende!för!medarbetarna!och!ger!på!så!vis!
medarbetarna!möjlighet!att!själva!fatta!beslut!!
!

!
Lewin,!K.,!Lippit,!R.!&!White,!
R.K.!(1939)!

• !

• Medarbetarorienterad!

Ledaren! fokuserar! på! relationer! och! vill! skapa! respekt,! vänskap! och!
stödjande! relationer.! Fokuserar! på! att! tillfredsställa! medarbetarnas!
behov.!!

• Uppgiftsorienterad!

Klargör! hur! uppgifter! ska! utföras! och! hur! samspelet! mellan!
medarbetare!skall!utföras!för!att!effektivt!klara!av!arbetsuppgifterna.!
!

!
Stogdill,! R.M,! &! Coons! A.E!
(1957).!

• !

• Demokratisk!

Konfererar! med! sina! medarbetare! och! fattar! beslut! med! dem.!
Kommunikationen!går!både!uppifrån!och!ner!och!nerifrån!och!upp.!!

• Auktoritärt!

Fattar! själv! beslut! och! ger! sedan! andra! i! uppdrag! att! uppfylla! dem.!
Kommunikationen!sker!uppifrån!och!ner!

• Låt!gå!

Ledaren!frånträder!sin!beslutanderätt!och!medarbetarna!får!sköta!sig!
själva!och!fatta!besluten.!
!

!
Likert,!R.!(1961)!

• !

• Produktionsinriktad!!

Intresserad!att!målet!med!en!uppgift!ska!nås.!Fokuserar!på!uppgiften!
och! är! ointresserad! av! interaktion! och! relationer! med! eller! mellan!

!
Blake,! R.R.! &! Mouton,! J.S!
(1969)!
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medarbetare.!
• Medarbetarinriktad!

Intresserad! av! att! påverka! det! sätt! medarbetare! samverkar! och!
integrerar.!Ger!stor!handlingsfrihet!till!medarbetare!och!deras!känslor!
och!krav!är!av!stor!vikt.!!
!

• !

• Instruerande!

Hög!grad!av!detaljstyrning!med!instruktioner!och!tät!uppföljning.!!
• Deltagande!

Ledare! och! medarbetare! fattar! beslut! tillsammans.! Stödjande!
beteende!där!behov!av!struktur!är!litet.!

• Delegerande!

Ledare!delegerar!beslutsfattande!och!genomförande!till!gruppen!eller!
individen.!!

• Rådgivande!

Ledare! tar! själv! besluten,! informerar! sina! medarbetare! och! stöttar!
dem!genom!att!ge!konkreta!råd.!Ledaren!ger!ramar!och!strukturer.!
!

!
Hersey,!P.,!&!Blanchard,!K.!H.!
(1969)!

• !

• Vägledande!

Ger! medarbetaren! tydliga! instruktioner! angående! uppgiften,! vilka!
förväntningar!som!finns!samt!hur!och!när!uppgiften!ska!lösas.!!

• Stödjande!!

Karaktäriseras! av! att! vara! vänlig! och! tillgänglig! samt! bidra! till!
välbefinnande! och! uppfyllande! av! de! mänskliga! behoven! hos!
medarbetarna.!

• Deltagande!

Rådfrågar!medarbetarna!och!lyssnar!på!deras!åsikter!och!förslag!och!
använder!sig!av!detta!vid!det!fortsatta!arbetet.!

• Prestationsinriktad!

Utmanar! medarbetarna! att! prestera! på! den! absolut! högsta! nivån!
samt! hålla! hög! kvalitet! i! arbetet.! Strävar! efter! förbättrade!
prestationer!och!visar!tilltro!till!medarbetares!förmåga!att!nå!resultat.!
!

!
House,!R.!J.!(1971)!

 

Den ledarskapsteori som tar hänsyn till situationen som ledaren befinner sig i men även 
beaktar de tidigare nämnda utgångspunkterna för ledarens beteende gentemot 
medarbetarna är Houses (1971) målvägsteori. Målvägsteorin är således den 
ledarskapsteori som framstår som mest relevant för denna studies syfte. 

2.3.10Målvägsteorin0
Målvägsteorin härstammar från förväntningsteorin och är en motivationsteori som enligt 
Yukl (2012, s. 173) anser att medarbetarna blir motiverade om de känner att de är 
kompetenta och besitter rätt kunskap för att ta sig an och klara av en uppgift. 
Målvägsteorin uppkom vidare för att förklara hur ledare agerar för att motivera 
medarbetarna att bli produktiva och nöjda med sitt arbete. House (1971) framhåller att 
ledarens inverkan på medarbetares arbetsinsats och välbefinnande på arbetet, är 
beroende av faktorer från situationen som arbetsuppgifternas karaktär och egenskaper 
hos medarbetare. Detta är i likhet med Ryan och Deci (2000a) som framhåller 
internaliseringsprocessen för att skapa arbetspassion som grundas i medarbetarnas 
egenskaper samt balans inom de grundläggande behoven.  
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Enligt Stinson och Johnson (1975) förklarar målvägsteorin hur ledare kan hjälpa 
medarbetare mot ett mål genom att välja ett specifikt beteende som bäst passar 
medarbetarnas behov och dennes arbetssituation. Yukl (2012 s.174) hävdar att ledaren 
kan genom sin ledarstil förändra medarbetares förväntningar och inställning och därmed 
stärka deras arbetspassion, vilket är i linje med Ryan och Deci (2000a) förklaring av 
internaliseringsprocessen. För ledaren är då utmaningen att använda en ledarstil som på 
bästa sätt möter medarbetarnas behov. Ledarstilarna i målvägsteorin delas in i fyra 
kategorier; vägledande-, stödjande-, deltagande och prestationsinriktat ledarskap. 

Vägledande0ledarskap0
En ledare som använder ett vägledande ledarskap ger enligt House (1996) medarbetare 
tydliga instruktioner angående arbetsuppgifter och vilka förväntningar som finns på 
medarbetaren detta i linje med Hersey och Blanchard (1969) instruerande ledarskap. 
Den vägledande ledaren är även tydlig med tidsramen för att slutföra uppgiften och hur 
uppgiften ska utföras. Detta ligger i linje med den auktoritära ledarstilen som Lewin 
et.al (1939) hävdar har tydliga förväntningar på vad som behöver göras, när det ska 
göras och hur det ska göras. Den vägledande ledarstilen i likhet med Stogdill och Coons 
(1957) uppgiftsorienterad ledarstil sätter upp regler och föreskrifter för att tydliggöra för 
medarbetaren. Den vägledande ledarstilen passar bra till komplexa och ostrukturerade 
arbetsuppgifter och i situationer där medarbetarna är oerfarna. I en sådan situation 
menar Yukl (2012 s.176) att medarbetarnas förväntningar på att klara uppgiften är låga 
oberoende på hur mycket arbete som läggs ner av medarbetarna. Om ledaren enligt 
Yukl (2012, s. 176) i denna situation tydliggör arbetsroller som i sin tur bidrar till att 
ökade förväntningar av att klara arbetsuppgiften förbättras också arbetsprestationen.  

Stödjande0ledarskap0
Ett stödjande ledarskap karaktäriseras enligt House (1996) av att vara tillgänglig för 
medarbetarna, skapa ett vänskapligt klimat och att bidra till välbefinnande och 
uppfyllande av de mänskliga behoven hos medarbetarna. Detta är i linje med Stogdill 
och Coons (1957) medarbetarorienterade ledare som fokuserar på att skapa vänskap och 
stödjande relationer samt att tillfredsställa medarbetarnas behov. Med arbetsuppgifter 
som har stor osäkerhet med sig, är stressande eller långtråkiga är ett stödjande ledarskap 
att föredra enligt Yukl (2012, s.175).  Genom att ledaren använder sig av den stödjande 
ledarstilen i de nämnda situationerna anser House (1971) att det bidrar till att 
medarbetarnas självförtroende stärks och oron minskar. Denna positiva effekt grundar 
sig i att medarbetarnas behov sätts i fokus och ledaren finns som stöd som är i linje med 
Hersey och Blanchard (1969) rådgivande ledare som stöttar sina medarbetare och ger 
råd. 

Deltagande0ledarskap0
Den deltagande ledaren rådfrågar medarbetarna och lyssnar på deras åsikter och förslag 
samt använder sig av medarbetarnas idéer vid det fortsatta arbetet. Detta ligger i linje 
med Hersey och Blanchard (1969) samt Lewin, Lippit och White (1939) vilka har en 
ledarstil som involverar medarbetarna i beslutsprocessen. Likert (1961) tar även upp i 
sin demokratiska ledarstil vikten av att engagera medarbetarna i beslutsprocessen. 
Enligt House (1996) ska ett deltagande ledarskap ge effekter av att medarbetarnas egna 
mål överensstämmer med organisationens på grund av att roller tydliggörs. House 
(1996) hävdar vidare att den deltagande ledaren ökar medarbetarnas prestationer på 
grund av att medarbetarna får en känsla av självbestämmanderätt och press att prestera 
när de involveras i beslutsprocessen. Deltagande ledning passar enligt Yukl (2012, 
s.177) bra till ostrukturerade arbetsuppgifter på grund av att roller tydliggörs.  
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Prestationsinriktat0ledarskap0
En ledare som använder sig av prestationsinriktat ledarskap utmanar och uppmuntrar 
medarbetarna att prestera på absolut högsta nivån, detta i linje med Stogdill och Coons 
(1957) uppgiftsorienterade ledarstil. Detta enligt House (1996) åstadkommer ledaren 
genom att sätta utmanande mål samt söka kontinuerligt efter förbättringsmöjligheter. 
Likhet finns även med Blake och Mouton (1969) produktionsinriktade ledare som är 
intresserad av att målet med en uppgift ska nås. Förutom de höga kraven medarbetarna 
har på sig visar ledaren en hög grad av självförtroende som medarbetarna enligt House 
(1996) kan ta efter och därmed nå de högt uppsatta målen. Yukl (2012, s.177) hävdar 
vidare att medarbetarna kan nå målen på grund av att den prestationsinriktade ledaren 
förstärker medarbetarnas förväntningar på att nå målet och ökar deras självförtroende. 
Dessa konsekvenser gör att varierande och komplexa arbetsuppgifter passar enligt Yukl 
(2012, s.177) ett prestationsinriktat ledarskap. 
 

Hypotes 2a: Ledarstilarna 1) vägledande; 2) stödjande; 3) deltagande; och 4) 
prestationsinriktad påverkar enskilt harmonisk arbetspassion positivt. 

Hypotes 2b: Ledarstilarna 1) vägledande; 2) stödjande; 3) deltagande; och 4) 
prestationsinriktad påverkar enskilt tvångsmässig arbetspassion positivt. 

Hypotes 3a: De tre grundläggande behoven inom den självbestämmande teorin 
och typ av ledarstil sammantaget påverkar harmonisk arbetspassion positivt. 

Hypotes 3b: De tre grundläggande behoven inom den självbestämmande teorin 
och typ av ledarstil sammantaget påverkar tvångsmässig arbetspassion positivt. 

2.40Analysmodell00
Utifrån referensramen har en analysmodell utvecklats för att prova våra hypoteser. 
Modellen är uppbyggd av tre delar; självbestämmande teorin, ledarstilar och 
arbetspassion. Modellen föreslår samband mellan de tre grundläggande behoven från 
den självbestämmande teorin5; kompetens, självständighet och samhörighet och 
arbetspassion vilket mynnar ut i hypotes 1a och 1b. Modellen inkluderar två former av 
arbetspassion, nämligen harmonisk och tvångsmässig arbetspassion.  

Samband mellan ledarstil baserad på mål-vägsteorin; prestationsinriktat, deltagande, 
stödjande samt vägledande ledarskap och arbetspassion ingår också i modellen för att se 
om det finns samband mellan dessa; hypotes 2a och 2b.   

Vidare föreslår även modellen samband mellan de tre grundläggande behoven och 
ledarstil tillsammans kan påverka medarbetarnas arbetspassion det vill säga hypotes 3a 
och 3b. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Vidare i studien benämns den självbestämmande teorin som SDT.!
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3.!Metod 

3.10Vetenskaplig0ansats0och0metodsynsätt0
Utifrån den teoretiska referensramen och analysmodellen har samband mellan den 
självbestämmande teorin och arbetspassion samt ledarstil och arbetspassion i empirin 
undersökts. Den teoretiska referensramen skapades genom valda delar från olika teorier 
som sedan utvecklades till en analysmodell med teoretiskt deducerade hypoteser. Detta 
val innebar att en deduktiv ansats användes (Hellevik 1984). Genom att den objektiva 
verkligheten förklarades utifrån valda hypoteser valdes ett analytiskt synsätt som 
fungerade som ett hjälpmedel för att förklara och kartlägga de då rådande 
kausalsamband mellan de tre grundläggande behoven och arbetspassion, mellan ledarstil 
och arbetspassion samt mellan de tre grundläggande behoven tillsammans med ledarstil 
och arbetspassion.   

3.20Litteratursökning0
För att hitta relevant litteratur inom valt område började vi, utifrån valt syfte, bryta ut 
nyckelord som vi sedan använde oss av i PRIMO för att hitta böcker och vetenskapliga 
artiklar. Vi har även använt oss av olika artikeldatabaser så som ProQuest och Scopus 
samt Google Scholar för att få en mer omfattande bild av motivation, arbetspassion och 
ledarskap. 
Exempel på sökord som användes i studien: passion, work passion, motivation, Self-
determination theory. Path- goal theory, leadership behavior, leadership, engagement. 
Vi har även sökt dessa ord med svensk översättning.  

3.30Metodstrategi00
Studien är av kvantitativ karaktär där jämförbar data analyserats i siffermönster, vilket 
är i linje med Helleviks (1987 s.13) definition av en kvantitativ metod. Surveystudie 
tillämpades eftersom denna metod används för att beskriva och förklara företeelser och 
utförs antingen genom intervju eller enkät (Svenning, 2003, s.80). En surveystudie är 
även enligt Svenning (2003, s.81) lämpligt att använda vid mätning av förhållanden i en 
population vid ett visst tillfälle, det vill säga att en tvärsnittsstudie var att föredra i vårt 
fall där vi ville undersöka den upplevda arbetspassionen vid studiens tillfälle.  
 
Utifrån syftet undersöktes relationer mellan de tre grundläggande behoven och 
arbetspassion samt ledarstil och arbetspassion empiriskt. För att undersöka detta i 
empirin utformades en enkät för insamling av primär data, eftersom tidigare studiers 
material ej var lämpligt att använda i förhållande till vårt syfte. Enligt Evans och Mathur 
(2005) gjorde enkäten det möjligt för oss att ställa samma fråga till flera individer och 
respondenterna kunde i lugn och ro besvara frågorna utan påverkan från oss som utförde 
studien. Valet att utföra en enkät begränsade inte studien till ett visst område, vilket 
betydde att respondenterna kunde befinna sig på olika geografiska områden. Enkäten 
gjorde att vi kunnat fånga upp uppfattningar från ett relativt stort urval, kring 
medarbetarnas upplevelse av de grundläggande behoven, ledarskap och arbetspassion. 
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3.400Urval0

3.4.10Urvalsstorlek0
För att använda lämplig urvalsstorlek utgick vi från Hair, Anderson, Tatham och Black 
(1995 s.12) som rekommenderar en svarsstorlek på 130 individer med en 
signifikansnivå på 5 procent och effekt nivå (power level) på 80 procent. Uträkningen 
av urvalsstorleken gjordes genom att hänsyn togs till förväntad svarsfrekvens som enligt 
Bartholomew and Smith (2006) var 27 procent år 2006. Enligt Bickart och Schmittlein 
(1999) har svarsfrekvensen för enkätstudier minskat med åren och Dennis (2003) 
hävdar vidare att den faktiska svarsfrekvensen är situationsberoende och förändras över 
tid. Utifrån detta resonemang ansåg vi att en svarsfrekvens på 13 procent var lämpligt 
att utgå ifrån i vår beräkning av urvalsstorlek vilket gav oss en urvalsgrupp på 1000 
individer (130/0.13=1000). 

3.4.20Val0av0respondenter0
Vår population bestod av 7869 tidigare studenter från Luleå Tekniska Universitet, som 
registrerat sig i universitetets Alumni databas. Vi valde denna databas för att få en bred 
spridning av respondenternas utbildning. Vi valde att göra ett obundet slumpmässigt 
urval eftersom det enligt Körner och Wahlgren (2002 s.30) ger alla i populationen 
samma möjlighet att bli utvald och denna grupp kan då representerar hela populationen.  
 
För att kunna göra ett obundet slumpmässigt urval fördes listan med kontaktuppgifter 
över till Excel. I listan fanns 2189 individer som inte angett mailadress, vilket gjorde att 
de inte kunde delta i vår studie eftersom enkäten skulle besvaras elektroniskt. Vidare 
hittade vi 343 personer som driver eget företag och 31 stycken pensionärer som inte 
heller var representativa för denna studie eftersom pensionärer saknar arbete och 
personer som driver eget företag inte har någon chef. När vi tagit bort dessa är vår 
slutliga population 5306 personer. Av populationen gjorde vi sedan ett obundet 
slumpmässigt urval med hjälp av Excels slumpfunktion, där varje alumni fick ett eget 
tal mellan 0 och 1 som exempelvis 0.3071. Dessa tal valde vi sedan att sortera utifrån 
minsta till största tal för att därefter välja de 1000 första personerna på listan som får 
representera vårt urval (Arbnorb Bjerke s. 253). Detta förfarande är enligt Svenning 
(2003 s. 103) att föredra då programmet ger ett statistiskt sätt säkrare och enklare urval 
än att utföra urvalet manuellt. Enkäten mailades sedan ut till de obundet slumpmässigt 
utvalda.  

3.50Utformning0av0enkät00
Vi valde att göra en elektronisk enkät eftersom tidigare studier av bland annat Sheehan 
och Hoy, (1999) samt Evants och Matur (2005) visat att det sparar både tid och pengar. 
Postenkät kräver mer administrativ tid eftersom enkäten ska skrivas ut, kuverteras, 
frankeras och postas och detta görs även vid påminnelser. När respondenterna svarat ska 
materialet behandlas manuellt. Med hjälp av den elektroniska enkäten nådde vi fler 
individer på kortare tid och det krävdes mindre administration och inget porto (Evants 
och Matur, 2005). Enligt Sheehan och McMillan (1999) är svarstiden kortare med den 
elektroniska enkäten jämfört med en postenkät, detta gör den elektroniska enkäten mer 
tidseffektiv och mindre kostsam.  
 
Evasys var det program vi använde oss av för att utforma och skicka enkäten till vår 
urvalsgrupp. I dataprogrammet utformas enkäten efter önskemål. Programmet 
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registrerar vilka som svarat samtidigt som svaren blir anonyma. Detta gör att inga 
påminnelser skickas till de som redan besvarat enkäten. Programmet sammanställde 
sedan de besvarade enkäterna och filen flyttades till mjukvaruprogrammet SPSS för 
vidare analys. 

3.5.10Enkätens0design0och0variabelbeskrivning0
Största delen av frågorna till enkäten kommer från frågepaket som testats och använts 
av tidigare forskare, vilket innebar att de flesta frågorna är beprövade och validerade 
(Chandler och Lyon, 2001). Detta är enligt Ejlertsson (2005 s.8) en fördel då vi på så vis 
har ett material att jämföra vår analys mot. 
 
Enkäten bestod av sex delar med totalt 79 frågor med en beräknad svarstid på cirka 10 
minuter. Forskning har visat på olika resultat avseende enkätens längd och dess 
påverkan på svarsfrekvensen. Brown, (1965) Bruvold och Comer (1988) anser inte att 
enkätens längd påverkar resultatet medan forskare som bland annat Schwendig och 
Kilpatick (1992) och Yammarino et al (1991) anser att längden på enkäten påverkar 
svarsfrekvensen negativt. I en studie gjord av Eichner och Habermehl (1981) blev 
resultatet att längre enkätstudier hade högre svarsfrekvens än de kortare. De anser 
vidare att enkätens längd inte ensam kan förklara enkätens svarsfrekvens.  
 
Samtliga frågor med undantag av de demografiska frågorna besvarades på en 7 gradig 
Likert skala, från 1(Instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt). I linje med Hellevik 
(1987 s.125) använde vi Likert skalan, där vi ville att respondenterna svarade på olika 
påståenden angående den upplevelse som skulle mätas. Detta för att respondenterna 
skulle ta ställning i frågan. Vidare anser Ejvegård (2009 s.57) att skalor bör ha udda 
steg, där det finns en tendens att centralisera svaren vilket visar tecken på osäkerhet.  
 
Den första delen av enkäten bestod av demografiska frågor. Dessa valdes att ställa för 
att kunna användas som kontrollfrågor. Exempel på dessa frågor är kön, ålder, 
utbildning och antal år på det senaste arbetet. Frågor som kön besvaras på en 
nominalskala, det vill säga att variabelns värde endast kan beskrivas med ord (Djurfelt 
et. al, 2010, s.42). [1.1 - 1.6] (Bilaga 1) 
 
Enkätens andra del handlade om arbetspassion och innehöll totalt 16 frågor. Frågorna 
kom ursprungligen från Vallerand et. al (2003) forskning om passion, dessa har sedan 
omarbetats av Thorgren och Wincent (2013). Vi har använt oss av Thorgrens och 
Wincents (2013) frågor vilket är i linje med tidigare studier (Mageau et al., 2005; 
Ratelle, Vallerand, Mageau, Rousseau, & Provencher, 2004) som menar att det är bra att 
använda frågor som använts i tidigare studier då de validerats. Arbetspassions 
formuläret använde sju frågor som mätte harmonisk arbetspassion [2.1 -2.7], sju frågor 
som mätte tvångsmässig arbetspassion [2.8 -2.14] och de resterande två frågorna 
användes som kontrollfrågor för arbetspassion [2.15 -2.16]. Exempel på en fråga för 
harmonisk arbetspassion är: “Mitt arbete är i harmoni med andra saker som händer i 
mitt liv” [2.2] och ett exempel på en fråga för tvångsmässig arbetspassion är “Jag har 
nästan en besatt känsla av mitt arbete” [2.11]. För variabeln harmonisk arbetspassion 
var ChronbachAlpah6 0,867 (se tabell 3) och för tvångsmässig arbetspassion 0,854 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Chronbacs alpha är ett mått (0-1) på reliabilitet. Enligt Hair et. al (1998, s.118) är ett Chronbacs alpha 
över 0.7 en indikation på ett bra statistiskt värde. Nunally (1994, s.228) anser att värden över 0.6 är 
statistiskt godtagbara.!
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vilket visade att tillförlitligheten av de underliggande variablerna är höga. [2.1 - 2.16] 
(Bilaga1) 
 
Tredje delen av enkäten mätte medarbetares tre grundläggande behov (kompetens 
självständighet och samhörighet) som härstammar från självbestämmandeteorin (SDT). 
För att mäta självständighet [3.1, 3.4, 3.7, 3.10, 3.13] och samhörighet [3.2, 3.5, 3.8, 
3.11, 3.14] har vi använt frågepaket från en studie gjord av Nimon et. al (2011). I 
studien mättes samhörighet till chefer och medarbetare som två olika variabler. Till vår 
studie önskade vi en gemensam variabel eftersom teorin framhåller samhörighet som ett 
generellt begrepp. Därför valde vi att omarbeta dessa två frågepaket till en variabel 
(Malmström, 2007 s.59). Ett exempel på detta är “Mina kollegor och mina närmsta 
chefer anstränger sig för att skapa en relation med mig” [3.5]. Frågor till kompetens 
[3.3, 3.6, 3.9, 3.12, 3.15] var svåra att få tillgång till och därför valde vi att utforma dem 
själva7 vilket är i linje med Chandler och Lyon (2001). Utformningen gjordes genom att 
först operationalisera begreppet via teori för att klargöra vad som avses med begreppet 
kompetens (Ruane, 2006). Frågorna testades sedan i vår kontrollenkät. För att vidare få 
en variabel som överensstämmer med självbestämmande teorin la vi samman de tre 
variablerna till en gemensam variabel för SDT, detta är i linje med Ryan och Deci 
(2000a). När dessa tre frågepaket vägts samman uppgick Chronbachs Alpha till 0.85.  
 
Den fjärde delen av enkäten handlade om ledarstilar där frågorna kom från 
målvägsteorin (Northouse, 2012, s.155)8. Denna teori har kategoriserat fyra olika 
ledarstilar; vägledande [4.6, 4.17, 4.21, 5.7], prestationsinriktat [4.7, 4.11, 4.15, 4.22], 
deltagande [4.3, 4.5, 4.8, 4.14, 4.20]  och stödjande [4.2, 4.13, 4.18, 4.23]. För att mäta 
varje ledarstil används fem frågor till varje ledarstil.  Chronbachs Alpha för ledarstilar 
är 0.69 (prestationsinriktat), 0.738 (vägledande) 0.811 (stödjande) och 0.838 
(deltagande).  
 
Tabell!3.!Variabelbeskrivning!

!
Signifikansnivå! Varians! Laddningar! Cronbach!Alpha!

Harmonisk!arbetspassion! P<!0,001! 56,60%! >!0,657! 0,867!
Tvångsmässig!arbetspassion!! P<!0,001! 52,80%! >!0,636! 0,845!
Självständighet! P<!0,001! 53,20%! >!0,576! 0,770!
Kompetens! P<!0,001! 44,60%! >!0,531! 0,676!
Samhörighet! P<!0,001! 62,80%! >!0,703! 0,850!
SDT!alla! P<!0,001! 77,88%! >!0,868! 0,850!
Stödjande!ledarskap! P<!0,001! 64,30%! >!0,754! 0,811!
Deltagande!ledarskap! P<!0,001! 61,84%! >!0,587! 0,838!
Vägledande!ledarskap! P<!0,001! 56,24%! >!0,702! 0,738!
Prestationsinriktat!ledarskap! P<!0,001! 52,21%! >!0,680! 0,690!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Hittat en studie som är gjord på de tre grundläggande behoven ”Work is my passion” av Forest et.al 
2011, där vi mailat författaren för att få tillgång till frågebatteriet men författaren valde att inte svara. 
8!Frågorna till målvägsteorin kommer fråm A Path-Goal Theory Investigation of Superior Subordinate 
Relationships, av J. Indvik (opublicerad doktorsavhandling). Baserad på arbetet av House och Dessler 
(1974) och House (1977).!
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3.5.20Kontrollenkät0
Enligt Svenning (2003 s.115) är det bra att prova enkäten på en mindre grupp för att 
upptäcka felaktigheter i frågornas utformning såsom ofullständiga och oförståeliga 
frågor och därigenom undvika missförstånd som kan leda till felaktiga svar och en 
studie som inte blir trovärdig. Vår enkät provades på klasskamrater som vi delade upp i 
två grupper, där ena gruppen fokuserade på hur frågorna var ställda och den andra fyllde 
i enkäten för att se hur lång tid det tog att besvara den. Utifrån våra klasskamraters 
synpunkter anpassade vi sedan frågorna i enkäten som skickades till vårt urval. 

3.60Datainsamling0
Av de 1000 enkäter som skickades fick vi 322 svar (43.6% kvinnor, 56.4% män), vilket 
innebar en svarsfrekvens på 32.2%. 80.9% av de som svarade var sammanboende och 
19.1% bodde ensam. Den största gruppen av de svarande (se tabell 4) var mellan 30-39 
år (37.4%) och åldersgruppen 60 år och äldre var den minst representerade gruppen 
(2.2%). Den utbildning som representerar den största gruppen är teknikvetenskap och 
matematik med 51.2%, de andra utbildningarna ligger fördelade på 8-12%. Majoriteten 
(71.1%) av respondenterna har varit på sin nuvarande arbetsplats i mindre än sex år.   
 
Enligt Svenning (2003 s.122) bör påminnelser skickas för att uppnå tillräcklig 
svarsfrekvens, han menar vidare att tre påminnelser ger en godtagbar svarsandel. Vår 
första påminnelse skickades efter sex dagar till de personer som inte svarat, vi hade vid 
denna tidpunkt fått 188 svar. Vår andra påminnelse skickades fem dagar senare då hade 
280 respondenter svarat. När vi stängde enkäten två dagar senare hade totalt 322 
respondenter svarat. Vi valde att motgå Svennings (2003 s.122) rekommendationer av 
att skicka tre påminnelser och istället godta två påminnelser, då vi redan uppnått högre 
svarsfrekvens än förväntat samt att vi sett att svarsfrekvensen avtagit kraftigt efter den 
andra påminnelsen.  
 
Tabell!4.!Beskrivande!data!

Kategori! Antal! Procent!
Ålder!

!!!!!<!29!
!!!!!30!–!39!
!!!!!40!–!49!
!!!!!50!–!59!
!!!!!>!60!

!
51!
120!
89!
54!
7!

!
15.9%!
37.4%!
27.7%!
16.8%!
2.2%!

Utbildning!

!!!!Ekonomi!och!samhälle!
!!!!Konst,!kommunikation!&!lärande!
!!!!Hälsovetenskap!
!!!!Samhällsbyggnad!&!naturresurser!
!!!!Systemd&!rymdteknik!
!!!!Teknikvetenskap!&!matematik!

!
37!
38!
25!
27!
26!
165!

!
11.6%!
11.9%!
7.9%!
8.5%!
8.2%!
51.9%!

År!på!arbetet!

!!!!!<!3!
!!!!4!–!6!
!!!!7!–!9!
!!!!10!–!12!
!!!!13!–!15!
!!!!>!16!

!
152!
77!
31!
17!
14!
31!

!
47.2%!
23.9%!
9.6%!
5.3%!
4.3%!
9.6%!
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3.6.10Bortfallsanalys0
Vårt externa bortfall det vill säga de enkäter som inte besvarats och skickats tillbaka till 
oss var 678 stycken (1000- 322). Av dessa har 25 individer meddelat via mail att de av 
olika anledningar inte kunnat delta. Vanliga anledningar var föräldra- och tjänstledighet 
samt individer som önskade ett engelskt alternativ av enkäten. Ett fåtal individer ansåg 
att enkäten för lång för att besvara. Genom att vi utförde en kontrollenkät samt att den 
var validerad av tidigare forskare borde vårt externa bortfall minska enligt Borg och 
Westerlund (2007, s.25).   

Det interna bortfallet vilket innebär att respondenter valt att inte besvara vissa frågor i 
frågeformuläret var lågt. Den lägsta svarsfrekvensen var på fråga [4.21] ”Min chef är 
otydlig när det gäller vad som förväntas av mig på mitt arbete” där 10 individer av 322 
(3.1%) avstod från att svara. Denna höga svarsfrekvens kan bero på att vi inte använt 
känsliga frågor samt att frågorna var lätta att förstå då de är validerade sedan tidigare 
(Borg och Westerlund, 2007, s.25).  

3.6.20Analysmetod0
För att analysera och sammanställa enkätmaterialet användes mjukvaruprogrammet 
SPSS 21.0. Vi gjorde KMO och Bartlett test9 som visade att alla variabler är 
signifikanta, det vill säga att data är användbar (Aronsson, 1997, s.266). 

Faktoranalyser utfördes på de oberoende variablerna (se tabell 5) för att kontrollera att 
variablerna mäter en faktor och på så vis få hållbara variabler för analysen, vilket avsåg 
att adressera reliabiliteten i studien. (Hair et. al, 1998, s. 91). Laddningar under 0.3 
valdes bort i programmets inställning eftersom laddningar över 0.3 anses vara 
meningsfulla vid tolkning av faktorer (Foster, 2001 s. 232). Exempel på en variabel som 
mätte två faktorer var de fem frågorna för kompetens [3.3, 3.6, 3.9, 3.12, 3.15]. För att 
skapa en variabel av dessa tilläts programmet generera en variabel genom funktionen 
”extract”.  Detta visade på en variabel med ett Chronbachs Alpha på 0.676. För att 
undersöka om bättre reliabilitet kunde uppnås valdes de två frågorna som avvek bort 
vilket gav ett Chronbachs Alpha på 0.685. Detta påverkade inte reliabiliteten nämnvärt 
och därför användes alla fem frågorna för kompetens.  
 
I den stödjande ledarstilen användes fyra variabler eftersom faktoranalysen visade att 
dessa frågor mätte två komponenter. Efter att ha tagit bort den fråga som avvek [4.9] 
uppnår Chronbachs Alpha till 0.811, vilket är statistiskt acceptabelt. Variabeln 
vägledande ledarstil visar även den på två komponenter, där programmet tilläts skapa 
en variabel. Detta gav inte tillräckligt bra resultat och istället togs den fråga som avvek 
bort [4.10]. Den vägledande variabeln visade då ett Cronbach Alpha på 0.738. Den sista 
ledarstilen som behandlades var prestationsinriktat ledarskap där även den visade på 
två komponenter. I denna variabel togs en fråga bort [4.19] och Cronbachs Alpha 
hamnade då på 0.690.  
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Ett!statistiskt!test!för!att!pröva!om!det!finns!korrelationer!mellan!variablerna. 



!
!

21!

Tabell!5.!Faktoranalys!

Faktornamn,!Chronbach!Alpha!
och!varians!

Variabler!och!faktorladdningar!

Harmonisk!arbetspassion!

!!!!(α=!0.867)!
!!!!(σ²=!56.7%)!
!!!!(p<!0.001)!
!

!

Mitt!arbete!får!mig!att!uppleva!minnesvärda!erfarenheter!
(0.663)!
Mitt!arbete!är!i!harmoni!med!andra!saker!som!händer!i!mitt!liv!
(0.657)!
Alla!nya!saker!som!jag!upplever!inom!mitt!arbete!gör!att!jag!
uppskattar!det!ännu!mer!(0.750)!
Att!arbeta!tar!fram!kvaliteter!hos!mig!själv!som!jag!gillar!(0.827)!
Mitt!arbete!möjliggör!ett!liv!med!berikade!upplevelser!(0.760)!
För!mig!är!mitt!arbete!en!passion.!som!jag!dock!klarar!av!att!
styra!över!(0.741)!
Jag!tycker!om!mitt!arbete!(0.854)!
!

Tvångsmässig!arbetspassion!!

!!!!(α=!0.845)!
!!!!(σ²=!52.8%)!
!!!!(p<!0.001)!
!

Jag!kan!inte!se!framför!mig!ett!liv!utan!mitt!arbete!(0.658)!
Jag!är!känslomässigt!beroende!av!att!engagera!mig!i!mitt!arbete!
(0.737)!
Jag!har!svårt!att!kontrollera!mitt!behov!av!att!engagera!mig!i!mitt!
arbete!(0.742)!
Jag!har!nästan!en!besatt!känsla!av!mitt!arbete!(0.767)!
Driften!är!så!stark!att!jag!inte!kan!låta!bli!att!engagera!mig!i!mitt!
arbete!(0.803)!
Jag!kan!inte!föreställa!mig!ett!bra!liv!utan!mitt!arbete!(0.729)!
Min!sinnestämning!är!ett!resultat!av!hur!väl!det!går!för!mig!i!mitt!
arbete!(0.636)!
!

Självständighet!

!!!!(α=!0.770)!
!!!!(σ²=!53.2%)!
!!!!(p<!0.001)!
!

Jag!har!möjlighet!att!välja!hur!arbetsuppgifterna!ska!utföras!
(0.576)!
Jag!har!den!information!jag!behöver!för!att!fatta!beslut!inom!
mitt!arbete!(0.809)!
Jag!har!den!behörighet!jag!behöver!för!att!fatta!beslut!inom!mitt!
arbete!(0.755)!
!Jag!är!betrodd!att!utföra!mitt!arbete!utan!påverkan!från!andra!
(0.795)!
!Jag!vet!gränserna!för!min!egen!beslutanderätt!(0.685)!
!

Samhörighet!

!!!!(α=!0.850)!
!!!!(σ²=!62.8%)!
!!!!(p<!0.001)!
!

Jag!har!informella!konversationer!med!mina!kollegor!och!mina!
närmsta!chefer!(0.703)!
Mina!kollegor!och!mina!närmaste!chefer!anstränger!sig!för!att!
skapa!en!relation!med!mig!(0.825)!
Mina!kollegor!och!mina!närmsta!chefer!bryr!sig!om!mig!
personligen!(0.827)!
Mina!kollegor!och!mina!närmsta!chefer!har!ett!professionellt!
intresse!för!mig!(0.830)!
Jag!litar!på!att!mina!kollegor!och!mina!närmsta!chefer!agerar!i!
mitt!intresse!(0.768)!!
!

Kompetens
i
!!

!!!!(α=!0.676)!
!!!!(σ²=!44.6%)!
!!!!(p<!0.001)!
!

Jag!har!den!kunskap!jag!behöver!för!att!utföra!mitt!arbete!
(0.624)!
Jag!upplever!att!mina!arbetsuppgifter!är!tillräckligt!utmanande!
(0.531)!
Jag!känner!att!jag!har!den!kunskap!och!erfarenhet!jag!behöver!
för!att!ta!mig!an!nya!arbetsuppgifter!(0.727)!
Jag!anser!att!mitt!arbete!utvecklar!mina!förmågor!(0.746)!
Jag!ser!nya!arbetsuppgifter!som!en!rolig/spännande!utmaning!
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(0.689)!!
!

SDT!(Självständighet!
Samhörighet!och!kompetens)!
!!!!(α=!0.90)!
!!!!(σ²=!42.29%)!
!!!!(p<!0.001)!
!

Jag!har!möjlighet!att!välja!hur!arbetsuppgifterna!ska!utföras!
(0.586)!
Jag!har!den!information!jag!behöver!för!att!fatta!beslut!inom!
mitt!arbete!(0.715)!
Jag!har!den!behörighet!jag!behöver!för!att!fatta!beslut!inom!mitt!
arbete!(0.648)!
!Jag!är!betrodd!att!utföra!mitt!arbete!utan!påverkan!från!andra!
(0.719)!
!Jag!vet!gränserna!för!min!egen!beslutanderätt!(0.574)!
Jag!har!informella!konversationer!med!mina!kollegor!och!mina!
närmsta!chefer!(0.645)!
Mina!kollegor!och!mina!närmaste!chefer!anstränger!sig!för!att!
skapa!en!relation!med!mig!(0.730)!
Mina!kollegor!och!mina!närmsta!chefer!bryr!sig!om!mig!
personligen!(0.718)!
Mina!kollegor!och!mina!närmsta!chefer!har!ett!professionellt!
intresse!för!mig!(0.781)!
Jag!litar!på!att!mina!kollegor!och!mina!närmsta!chefer!agerar!i!
mitt!intresse!(0.699)!!
Jag!har!den!kunskap!jag!behöver!för!att!utföra!mitt!arbete!
(0.512)!
Jag!upplever!att!mina!arbetsuppgifter!är!tillräckligt!utmanande!
(0.542)!
Jag!känner!att!jag!har!den!kunskap!och!erfarenhet!jag!behöver!
för!att!ta!mig!an!nya!arbetsuppgifter!(0.592)!
Jag!anser!att!mitt!arbete!utvecklar!mina!förmågor!(0.689)!
Jag!ser!nya!arbetsuppgifter!som!en!rolig/spännande!utmaning!
(0.527)!!
!

Stödjande!ledarskap
i!

!!!!(α=!0.811)!
!!!!(σ²=!64.32%)!
!!!!(p<!0.001)!
!

Jag!upplever!att!jag!har!en!bra!relation!till!min!chef!(0.859)!
Jag!upplever!att!min!chef!säger!olämpliga!saker!som!kan!såra!mig!
(0.754)!
Min!chef!hjälper!mig!att!lösa!problem!så!att!jag!kan!utföra!mina!
uppgifter!(0.762)!
Jag!upplever!att!min!chef!tänker!på!mina!personliga!
behov(0.828)!

Prestationsinriktat!ledarskap
ii!

!!!!(α=!0.690)!
!!!!(σ²=!52.21%)!
!!!!(p<!0.001)!
!

Min!chef!har!tydliggjort!att!det!förväntas!att!jag!når!maximal!
prestationsnivå!(0.680)!
Jag!upplever!att!jag!arbetar!mot!lämpligt!uppsatta!mål!(0.689)!
Min!chef!uppmuntrar!mig!att!kontinuerligt!förbättra!mina!
prestationer!(0.756)!
Jag!upplever!att!jag!har!utmanande!mål!att!uppnå!(0.762)!!
!

Deltagande!ledarskap!

!!!!(α=!0.838)!
!!!!(σ²=!61.84%)!
!!!!(p<!0.001)!
!

Min!chef!rådfrågar!mig!och!mina!kollegor!angående!problem!
som!uppkommit!(0.852)!
Jag!upplever!att!min!chef!lyssnar!på!mina!idéer!och!förslag!
(0.849)!
Jag!upplever!att!min!chef!agerar!utan!att!konsultera!med!mig!
angående!arbetsrelaterade!frågor!(0.587)!
Min!chef!ber!mig!om!förslag!på!hur!vi!kan!utföra!olika!uppdrag!
(0.856)!
Min!chef!rådfrågar!mig!angående!vilka!arbetsuppgifter!vi!bör!
utföra!(0.753)!
!
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Vägledande!ledarskap
ii!

!!!!(α=!0.738)!
!!!!(σ²=56.24%)!
!!!!(p<!0.001)!
!

Jag!upplever!att!jag!får!den!information!jag!behöver!för!att!veta!
vad!jag!ska!göra!och!hur!det!ska!göras!(0.771)!
Min!chef!är!tydlig!med!att!tala!om!vilken!prestationsnivå!som!
förväntas!av!mig!(0.714)!
Min!chef!är!otydlig!när!det!gäller!vad!som!förväntas!av!mig!på!
mitt!arbete!(0.807)!
Jag!vet!exakt!vad!som!förväntas!av!mig!i!min!arbetsroll!(0.702)!!
!

!
! ! ! !
i!Faktoranalysen!visar!på!två!komponenter,!som!med!hjälp!av!SPSS!omvandlar!till!en!variabel!för!att!få!
bättre!värden.!
ii!Faktoranalysen!visar!på!två!komponenter,!Väljer!att!använda!fyra!variabler,!vilket!enligt!statistiska!
grunder!är!godtagbart!!
!

Vi testade antagandet om normalfördelning på alla våra oberoende variabler som visade 
att variablerna för ledarstilar inte var fullt perfekta, de hade tendens till svans. Dessa 
prövade vi att utföra logaritmer på för att försöka förbättra normalfördelningen men 
utan att lyckas (Borg och Westerlund, 2007, s.310). Vi valde att fortsätta med 
variablerna utan att vidare bearbeta dem då de anses vara statistiskt acceptabla. 
Variabeln för SDT visade på en bra anpassning till normalfördelningskurvan. (Hair et 
al, s.71)! 

För att se att inte två eller flera oberoende variabler var linjärt korrelerade med varandra 
det vill säga att de mäter liknande saker utfördes en multikollinearitets test10. Ju högre 
korrelationen är mellan en variabel och övriga oberoende variabler, desto större enligt 
Hair et. al (1998, s.156) kommer standardfelet att vara. Multikollineariteten leder till att 
skattningarna av regressionskoefficienterna blir mindre pålitliga i den meningen att de 
kommer variera betydligt mer mellan olika stickprov än vad de annars skulle göra.  

Regressionen av de oberoende variablerna mot varandra (t. ex SDT mot kön, ålder, 
boendeform, antal år på arbetet och ledarstilar) visade ett R2, det vill säga en 
förklaringsförmåga11 på 0.555, 0.481, 0.584, 0,537, 0.518, 0.152, 0.042, 0.331, 0.170, 
0.342 för de olika variablerna. Detta tydde på att multikollinearitet inte förelåg eftersom 
förklaringsförmågan låg långt under den kritiska gränsen för detta, det vill säga 0,8 
(Edlund, 1997 s.84). Även korrelationerna mellan de oberoende variablerna visade 
värden under 0.8, där det högsta värdet var 0.697 mellan deltagande och stödjande 
ledarskap. 

För att testa hypotes 1a och 1b användes först en enkel linjär regression (Ŷ = bx + a) 
mellan de tre grundläggande behoven (SDT) och harmonisk arbetspassion samt de tre 
grundläggande behoven (SDT) och tvångsmässig arbetspassion. Detta är i linje med 
Borg och Westerlynd (2007, s.310) som anser att en enkel regression används när det 
finns en kontinuerlig beroende variabel (Y= tvångsmässig/ harmonisk arbetspassion) 
vid undersökning av sambandet mellan den och en oberoende variabel (x= SDT). Syftet 
med regressionsanalysen var att finna en linje som sammanfattar sambandet mellan 
variablerna. Linjens lutning (B= ostandardiserad regressionskoefficient) var av stort 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Test utförts på variablerna kön, ålder, boendeform, antal år på arbetet, SDT och de fyra olika 
ledarstilarna.!
11!Ett mått på hur stor del av den totala variationen hos den beroende variabeln som förklaras av den 
regressionsmodell som används. 
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intresse; det är den faktor den beroende variabeln ändras med om den oberoende 
variabeln ändras en enhet. Brant lutning på linjen och då ett högt positivt B värde visar 
att den beroende variabeln är starkt positivt relaterad till den oberoende variabeln. 
(Aronsson, 1997, s.218). 

Efter den enkla regressionen av modell 1 skapades modell 1.1 genom att 
kontrollvariablerna; kön, boendeform, ålder, utbildning och antal år på arbetet tillades 
som oberoende variabler. Kontrollvariablerna kan påverka de andra variablerna genom 
att exempelvis slå ut de variabler som tidigare varit signifikanta. Modell 1.1 är en 
multipel regression (Ŷ = b1x1 + b2x2 +…+ a) vilken ska användas när studien har en 
beroende variabel (Y= tvångsmässig/ harmonisk arbetspassion) som vi ville testa mot 
flera oberoende variabler (x1= SDT, x2= kontroll variabel 1,…, x6 = kontrollvariabel 5). 
Multipla regressionsanalyser tolkas på samma sätt som enkla. Skillnaden är dock att 
förändringens storlek gäller då värdena på alla de övriga oberoende variablerna hålls 
konstanta (Aronsson, 1997, s.216). Ett problem som kunde uppstå är att 
förklaringsförmågan (Adjusted R2) alltid ökar med fler tillagda variabler och bör därför 
alltid ha goda skäl till varför variabler läggs till i modellen och inte inkludera dem bara 
för att de leder till en högre förklaringsförmåga av modellen eftersom detta kunde 
förändra tolkningen av övriga variablers samband med den beroende variabeln 
(Djurfeldt et.al, 2010, s. 218).  

För att se om modellen har en bra förklaringsgrad användes Adjusted R2 (AR2 = 
förklaringsförmåga) som visar den andel av den totala variationen i Y som kan förklara 
med hjälp av det linjära sambandet mellan x och y.!AR2 kan variera mellan 0 och 1 där 
hög AR2 = 1 visar på ett fullständigt samband och alla punkter ligger på linjen och 
AR2= 0 visar på att samband saknas och punkterna är helt spridda kring linjen12. Genom 
att vi använde oss av Adjusted R2 istället för R2 kompenserade och justerade vi för att 
små stickprov tenderarde att ligga något för högt i förklaringsgraden. Fortsättningsvis 
valde vi därför att använda oss av Adjusted R2. (Aronsson, 1997, s.207) 

För att testa hypotes 2 (a och b) och 3 (a och b) utförde vi multipla regressioner. I 
modell 2 testades först Hypotes 2 (a och b) genom att de fyra ledarskapsstilarna 
användes som oberoende variabler mot de beroende variablerna; harmonisk 
arbetspassion och  tvångsmässig arbetspassion. Modell 2 utökades sedan till modell 2.1 
genom att kontrollvariablerna, desamma som i modell 1.1, tillsattes.   

Hypotes 3a och 3b testades med hjälp av tre modeller. Den första modellen, modell 3, 
genomfördes med de tre grundläggande behoven (SDT) och de fyra ledarstilarna. Denna 
regression gjordes för att se om någon av variablerna slogs ut eller stärktes utifrån 
tidigare modell 1 och modell 2. Nästa steg i vår studie, modell 4, var att lägga till 
kontrollvariabler; kön, boendeform, ålder, utbildning och antal år på arbetet som 
oberoende variabler.  

I vår sista modell 5, tillsatte vi interaktionseffekter av de oberoende variablerna, det vill 
säga att de oberoende variablerna multiplicerats med en annan oberoende variabel, i vårt 
fall har vi multiplicerat varje ledarstil med variabeln för de tre grundläggande behoven. 
Interaktionseffekt föreligger om storleken på en variabels effekt beror på värdet av en 
annan variabel. För att se effekten av interaktionsvariabeln läggs dessa variabler in i en 
ny regressionsanalys tillsammans med de tidigare variablerna från modell 4. Om 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!R2 på 0,2 eller mindre visar på dålig förklaringsförmåga hos den oberoende variabeln (Aronsson, 1997, 
s.207)!
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variabeln är signifikant integrerar de två variablerna (de som multiplicerat med 
varandra). Detta betyder att de två integrerade variablerna kan skapa synergieffekter 
(Hair et al, 1998, s171).  

3.70Undersökningens0kvalité0

3.7.10Validitet0
Med utgångspunkt i det analytiska synsättet ville vi förklara och mäta en objektiv 
verklighet och det blev därför viktigt att bedöma mätresultatens validitet, det vill säga 
trovärdigheten i studien (Arbnor och Bjerke s. 256). Det var viktigt att validera frågorna 
i relation till syftet med respektive fråga och frågebatteri för att vara säkra på att mäta 
det vi avsåg att mäta (Ejlertsson, 2005, s.100). Vår enkät bestod av olika frågepaket där 
de flesta skapats och validerats av tidigare forskning såsom frågorna om arbetspassion 
som härstammar från Vallerand et al (2003). Dessa frågor har även använts inom svensk 
forskning där vi jämfört den svenska översättningen av variablerna med vår (Thorgren 
och Wincent, 2013). Då frågorna ursprungligen var på engelska ville vi kontrollera vår 
översättning av dessa för att säkerställa att de gav svar på det de avsåg samt att 
eliminera eventuella oklarheter, detta gjordes med hjälp av en kontrollenkät (Eijlertsson, 
2005 s. 35). Frågorna till kompetens som tillhör variabeln de tre grundläggande 
behoven konstruerade vi själva utifrån vår referensram och då blir innehållsvaliditeten 
viktig (Ejlertsson, 2005 s.102); för att utforma dessa frågor gjordes först en 
operationalisering, vilket innebar att vi definierade området som vi ansåg ingick i 
begreppet kompetens, och därefter skapade vi frågorna (ibid). Mailenkäten innebar att 
vi inte kunnat påverka respondenternas svar med våra åsikter och värderingar, vilket 
ökat studies validitet.  

3.7.20Reliabilitet0 0
Vid utförandet av en statistisk undersökning är det viktigt att kontrollera studiens 
tillförlitlighet, att uppnå hög reliabilitet, vilket innebär att se till att studien är 
genomförd på ett korrekt sätt och därmed minimera risken för innehåll av mätfel 
(Ejlertsson 2005, s. 103). När flera frågor tillsammans ska mäta en variabel används en 
metod som kallas för intern konsistens. Detta är ett reliabilitetstest som vi utförde i 
statistikprogrammet SPSS och som visar Cronbach Alpha. Alla tester visade ett bra 
Cronbach Alpha (se tabell 3). I vår enkät används minst fem frågor13 för att mäta varje 
variabel, detta för att vara säker att rätt begrepp mäts och för att generera stabila 
variabler (Malmström, 2007 s.81). För att säkerställa att dessa frågor tillsammans mäter 
en underliggande variabel gjorde vi en faktoranalys på samtliga frågepaket. 

 
 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13! Vid mätning av en variabel bör minst tre! frågor inkluderas för att vara statistiskt godtagbart. 
(Malmström, 2007, s.81). 

!
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4.!Resultat(och(analys!
4.10Medelvärde0och0standardavvikelse00
Medelvärdet och standardavvikelsen14 för våra undersökta variabler presenteras i tabell 
6. Medelvärdet för harmonisk arbetspassion (5.064) visar att de flesta av respondenterna 
har valt alternativ fem på den sjugradiga skalan, vilket innebär att respondenterna i 
genomsnitt upplever en relativ hög harmonisk arbetspassion. Spridningen för harmonisk 
arbetspassion är 1.039, vilket indikerar att svaren ligger mellan 4.024 och 6.103 på den 
7 gradiga skalan. Detta visar på en relativ hög samstämmighet i genomsnitt. 
Medelvärdet för tvångsmässig arbetspassion är 3.232 och standardavvikelsen är 1.206 
vilket visar på en relativt hög samstämmighet i genomsnitt. Respondenternas svar ligger 
då mellan 2.026 och 4.438 på skalan och innebär att respondenterna upplever en lägre 
nivå av tvångsmässig arbetspassion. (Djurfeldt et.al, 2010, 59-61) 
 
Tabell!6.!Medelvärde!och!Standardavvikelse!

!
Medelvärde! Standardavvikelse!

Harmonisk!arbetspassion! 5.064! 1.039!
Tvångsmässig!arbetspassion!! 3.232! 1.206!
SDT!! 5.655! 0.819!
Stödjande!ledarskap! 4.991! 1.252!
Deltagande!ledarskap! 4.802! 1.271!
Vägledande!ledarskap! 5.282! 1.278!
Prestationsinriktat!ledarskap! 4.799! 1.174!

4.20Regressionsanalys0
Hypotes 1a; de tre grundläggande behoven påverkar positivt harmonisk arbetspassion 
prövades i modell 1 (tabell 7) med en enkel regression och i modell 1.1 med en multipel 
regression. Regressionen mellan de tre grundläggande behoven (SDT) och harmonisk 
arbetspassion visar att den oberoende variabeln SDT förklarar 43 % (AR2=0.426) av 
variansen hos den beroende variabeln harmonisk arbetspassion. Standardiserad 
regressionskoefficienten (B=0.830) visar att harmonisk arbetspassion ökar med 0.83 
enheter om SDT ökar med en enhet. Vid tillägg av kontrollvariablerna (modell 1.1) 
ändrades resultatet inte nämnvärt (AR2=0.418, B=0.840), vilket ger bevis på att SDT i 
modell 1 har ett starkt samband till harmonisk arbetspassion. Detta styrker därmed 
hypotes 1a. Den självbestämmande teorin (Deci och Ryan 2000a) beskrev vikten av 
balans inom de tre grundläggande behoven kompetens, självständighet och samhörighet, 
för att uppnå höga prestationer och välbefinnande. Resultatet av regressionen i denna 
studie är i linje med Deci och Ryans forskning och visar ett starkt samband mellan 
harmonisk arbetspassion och de tre grundläggande behoven.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Standardavvikelsen beskriver spridningen runt medelvärdet, en låg standardavvikelse innebär att 
observationerna är samlade kring medelvärdet och en hög standardavvikelse innebär således stor 
spridning kring medelvärdet.!
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Modellen med tvångsmässig arbetspassion som beroende variabel, hypotes 1b; de tre 
grundläggande behoven påverkar positivt tvångsmässig arbetspassion visar ingen 
signifikans och en förklaringsförmåga på 0.3 % (AR2= 0.003) av SDT i modell 1. 
Modell 1.1 med kontrollvariablerna har även den en mycket låg förklaringsförmåga 
(AR2= 0.005). Detta pekar på att samband inte kunde visas mellan SDT och 
tvångsmässig arbetspassion vilket innebär att hypotes 1b inte kan stödjas. 

Prövningen i modell 2 och 2.1 av hypotes 2a; ledarstil påverkar positivt harmonisk 
arbetspassion och 2b; ledarstil påverkar positivt tvångsmässig arbetspassion utfördes 
för att se om positivt samband finns mellan ledarstil och de båda typerna av 
arbetspassion. Modell 2 och 2.1 (tabell 7) visar ett positivt samband mellan 
prestationsinriktat ledarskap och harmonisk arbetspassion (modell 2: B=0.370***, 
modell 2.1: B=0.265**). Tvångsmässig arbetspassion visade i både modell 2 och 2.1 en 
positiv relation (modell 2: B= 0.295***, modell 2.1 B=0.265***) till prestationsinriktat 
ledarskap men har en låg förklaringsgrad (modell 2: AR2=0.033, modell 2.1: 
AR2=0.031), vilket gör att hypotes 2b inte kan stödjas. Detta samband gäller när de 
oberoende variablerna, stödjande-, deltagande-, vägledande-, och prestationsinriktat 
ledarskap är oförändrade (Aronsson, 1997, s.216). Modell 2 bekräftar hypotes 2a och 
detta stärks av modell 2.1 där kontrollvariablerna kön, boendeform, ålder, utbildning 
och antal år på arbetet adderas. Modellen visar på ett positivt samband mellan 
prestationsinriktat ledarskap och harmonisk arbetspassion (B=0.337***) och har en bra 
förklaringsgrad (modell 2: AR2=0.260, modell 2.1: AR2=0.256). Trots att 
kontrollvariablerna adderades påverkades inte resultatet nämnvärt vilket tyder på ett 
starkt samband mellan prestationsinriktat ledarskap och harmonisk arbetspassion. Den 
prestationsinriktade ledaren uppmanar och uppmuntrar medarbetaren att prestera på hög 
nivå för att nå de utmanande målen. Detta skapar inre motivation bland medarbetarna 
enligt den självbestämmande teorin (Ryan och Deci 2000a) vilket är i linje med 
målvägsteorin (Yukl, 2012). Den prestationsinriktade ledaren stärker medarbetarnas 
självförtroende vilket innebär att medarbetarna upplever en högre grad av kompetens 
(Northouse 2012, s. 150). Studien finner inget samband mellan stödjande, vägledande 
eller deltagande ledarskap och harmonisk arbetspassion. Enligt den självbestämmande 
teorin är harmoniskt passionerade medarbetare inre motiverade och har starkt men 
kontrollerat begär att engagera sig i arbetsuppgiften (Vallerand och Houlfort 2003).  

Hypotes 3a De tre grundläggande behoven inom den självbestämmande teorin och 
ledarstil sammantaget påverkar harmonisk arbetspassion positivt och 3b De tre 
grundläggande behoven inom den självbestämmande teorin och ledarstil sammantaget 
påverkar tvångsmässig arbetspassion positivt har provats i tre steg (modell 3-5). Modell 
3 visar att det fanns ett positivt samband mellan de tre grundläggande behoven 
(B=0.775***) samt prestationsinriktat ledarskap (B=0.251***) och harmonisk 
arbetspassion.  Denna modell stärker de två tidigare modellerna och visar att det tre 
grundläggande behoven och prestationsinriktat ledarskap fortfarande är signifikanta. 
Modellen visar även ett negativt samband mellan harmonisk arbetspassion och 
vägledande ledarskap (B=-0.115*). Detta samband tolkas som att starkt vägledande 
ledarskap minskar den harmoniska arbetspassionen. Detta kan i enlighet med House 
(1996)  förklaras genom att medarbetarna får tydliga instruktioner på hur 
arbetsuppgifter ska lösas, tydliga regler samt för höga förväntningar på prestationer. 
Den vägledande ledaren främjar inte medarbetarnas självständighet som enligt 
Hackman och Oldham (1975) uppkommer när en medarbetare har möjlighet att själv 
påverka och välja hur arbetsuppgifter ska utföras. Detta kan indikera på obalans i de tre 
grundläggande behoven; kompetens, självständighet och samhörighet.  Kompetensen 
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hamnar i obalans eftersom medarbetare inte får några utmanande uppgifter att växa med 
vilket enligt Deci och Ryan (1985) är ett kriterium för att öka kompetensen hos 
medarbetare. Detta stöds av Vallerand (2012) samt Deci och Ryan (2000a) som hävdar 
att de tre grundläggande behoven måste vara i balans för att medarbetare ska bli inre 
motiverad och vidare få en känsla av harmonisk arbetspassion. Modellen antyder ett 
positivt samband mellan prestationsinriktat ledarskap och tvångsmässig arbetspassion 
(B= 0.281***), men modellens förklaringsförmåga är låg (AR2=0.032 dvs AR2 
understiger gränsen 0.2) och Hypotes 3b saknar därmed stöd i modellen och innebär att 
det inte finns något samband mellan prestationsinriktat ledarskap och tvångsmässig 
arbetspassion.  

I modell 4 tillsattes kontrollvariablerna; kön, boendeform, ålder, utbildning och antal år 
på arbetet till de oberoende variablerna; SDT, stödjande-, vägledande- prestation- och 
deltagande ledarskap. Effekten av kontrollvariablerna förändrade inte sambanden 
nämnvärt och samma variabler är signifikanta som i modell 3 (se tabell 7). Detta tyder 
fortfarande på att variablerna är signifikanta.  

För att prova analysmodellen ytterligare introduceras interaktionseffekter i modell 5 
(tabell 7) och visar att de tre grundläggande behoven och ledarstil tillsammans inte kan 
leda till harmonisk- eller tvångsmässig arbetspassion vilket innebär att studien inte 
finner något stöd för hypotes 3a ”De tre grundläggande behoven inom den 
självbestämmande teorin och ledarstil sammantaget påverkar harmonisk arbetspassion 
positivt” eller hypotes 3b ” De tre grundläggande behoven inom den självbestämmande 
teorin och ledarstil sammantaget påverkar tvångsmässig arbetspassion positivt”.  

Modell 5 visar även att de tidigare variablerna är fortsatt signifikanta och modellen har 
stark förklaringsgrad, vilket innebär att de tre grundläggande behoven och 
prestationsinriktat ledarskap fortfarande har ett positivt samband till harmonisk 
arbetspassion. Dock visar modellen att det prestationsinriktade ledarskapets signifikans 
sjunkit något (B=0.768*). Det vägledande ledarskapet har fortfarande ett negativt 
samband till harmonisk arbetspassion.  

Intressant att nämna angående modell 5 är att kontrollvariabeln ”antal år på arbetet” har 
ett negativt samband till harmonisk arbetspassion, vilket vi tolkar som att harmonisk 
arbetspassionen för arbetet minskar ju längre individen är på samma arbetsplats. Att 
medarbetares harmoniska arbetspassion minskar med åren är inget ovanligt enligt 
Vallerand och Houlfort (2003) och kan bero på att organisationen inte stödjer sina 
medarbetare samt att organisationen glömmer bort att underhålla förhållanden som 
gynnar de tre grundläggande behoven.  

Tabell!7.!Regressionsanalys!

! !!!!!!!!!!!Harmonisk!arbetspassion!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tvångsmässig!arbetspassion!
Oberoende!variabler! Adjusted!R2! B! Adjusted!R2! B!

Hypotes(1a(&(1b( ! ! ! !
Modell!1! 0.426! ! 0.003! !
!!!!!!SDT! ! 0.830***! ! 0.112!
Modell!1.1! 0.418! ! 0.005! !
!!!!!!SDT( ! 0.840***! ! 0.098!
!!!!!!Kön! ! d0.005! ! d0.204!
!!!!!!Boendeform! ! d0.012! ! 0.085!
!!!!!!Ålder! ! d0.053! ! d0.060!
!!!!!!Utbildning! ! d0.040! ! 0.035!
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*=!!p!!<!0.05,!**!=!p!<!0.01,!***!=!p!<!0.001!
 
  

!!!!!!År!på!arbetet! ! d0.058! ! d0.060!
Hypotes(2a(&(2b( ! ! ! !

Modell!2! 0.260! ! 0.033! !
!!!!!Stödjande! ! 0.059! ! d0.143!
!!!!!Vägledande! ! 0.017! ! d0.117!
!!!!!Prestation! ! 0.370***! ! 0.295***!
!!!!!Deltagande! ! 0.054! ! 0.054!
Modell!2.1! 0.256! ! 0.031! !
!!!!!Stödjande! ! 0.075! ! d0.161!
!!!!!Vägledande! ! 0.024! ! d0.098!
!!!!!Prestation! ! 0.337***! ! 0.265**!
!!!!!Deltagande! ! 0.048! ! 0.075!
!!!!!!Kön! ! 0.026! ! d0.175!
!!!!!!Boendeform! ! d0.015! ! 0.102!
!!!!!!Ålder! ! d0.046! ! d0.051!
!!!!!!Utbildning! ! d0.067*! ! 0.040!
!!!!!!År!på!arbetet! ! d0.019! ! d0.060!
Hypotes(3a(&(3b( ! ! ! !
Modell!3! 0.453! ! 0.032! !
!!!!!SDT!! ! 0.775***! ! 0.091!
!!!!!Stödjande! ! 0.004! ! d0.149!
!!!!!Vägledande! ! d0.115*! ! d0.132!
!!!!!Prestation! ! 0.251***! ! 0.281***!
!!!!!Deltagande! ! d0.064! ! 0.040!
Modell!4! 0.438! ! 0.029! !
!!!!!SDT! ! 0.810***! ! 0.087!
!!!!!Stödjande! ! 0.008! ! d0.168!
!!!!!Vägledande! ! d0.114*! ! d0.114*!
!!!!!Prestation! ! 0.225***! ! 0.253**!
!!!!!Deltagande! ! d0.070! ! 0.062!
!!!!!Kön! ! 0.029! ! d0.175!
!!!!!Boendeform! ! 0.004! ! 0.104!
!!!!!Ålder! ! d0.045! ! d0.051!
!!!!!Utbildning! ! d0.036! ! 0.044!
!!!!!År!på!arbetet! ! d0.047! ! d!0.063!
Modell!5! 0.456! ! 0.053! !
!!!!!SDT! ! 1.139***! ! 0.611!
!!!!!Stödjande! ! d0.50! ! 0.322!
!!!!!Vägledande! ! d0.663*! ! d0.735!
!!!!!Prestation! ! 0.768*! ! 0.313!
!!!!!Deltagande! ! 0.394! ! 0.764!
!!!!!Utbildning! ! d0.035! ! 0.028!
!!!!!År!på!arbetet! ! d0.056*! ! d0.069!
!!!!!Inter!Vägledande!x!SDT! ! 0.100! ! 0.117!
!!!!!Inter!Prestation!x!SDT! ! d0.095! ! d0.009!
!!!!!Inter!Deltagande!x!SDT! ! d0.081! ! d0.127!
!!!!!Inter!Stödjande!x!SDT! ! 0.004! ! d0.094!
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5.!Slutsats!
Resultaten visar att de tre grundläggande behoven eller prestationsinriktad ledarstil kan 
leda till medarbetare upplever harmonisk arbetspassion. Sambandet mellan de tre 
grundläggande behoven och harmonisk arbetspassion kan enligt Vallerand och Houlfort 
(2003) bero dels på att medarbetaren uppskattar arbetsuppgiften och tycker att det är 
intressant och meningsfullt vilket gör att arbetet internaliseras och blir en del av 
medarbetarens identitet. Sambandet kan även bero på internaliseringsprocessen, det vill 
säga hur medarbetare väljer att ta in organisationens värderingar, mål och visioner och 
göra dem till sina egna (Vallerand och Houlfort 2003). Internaliseringsprocessen 
påverkar vidare individers val av att engagera sig i arbetet och hur meningsfullt arbetet 
eller arbetsuppgiften blir för dem (Deci och Ryan 2000a, 2000b). De medarbetare som 
frivilligt väljer att internalisera organisationens värderingar och mål kan vidare av Deci 
och Ryan (2000a) beskrivas som villiga att lära sig nya saker och ser detta som 
spännande utmaningar som ökar deras förmågor. Vidare anser dessa medarbetare att det 
är viktigt att skapa goda relationer till sina medarbetare. Frivillig internalisering leder 
även till att medarbetare själva tar initiativ till hur arbetsuppgifter ska utföras och ger 
även lösningsförslag till eventuella problem inom organisationen. 
Internaliseringsprocessen förefaller kunna påverka medarbetarnas förmåga att uppnå 
balans inom de tre grundläggande behoven (Vallerand och Houlfort 2003). Studien 
framhåller att det prestationsinriktade ledarskapet påverkar den harmoniska 
arbetspassion positivt, vilket kan förklaras genom att den prestationsinriktade ledaren 
enligt House (1996) fokuserar på att öka den inre motivationen bland medarbetarna.  

Den stödjande ledaren fokuserar enligt House (1996) på relationer på arbetsplatsen. På 
så vis främjar den stödjande ledaren det grundläggande behovet samhörighet hos 
medarbetarna men det förefaller rimligt att anta att ledaren inte uppmärksammar 
medarbetarnas självständighet och kompetens lika mycket som samhörighet och obalans 
skapas inom de tre grundläggande behoven, vilket kan förklara varför studien inte finner 
ett samband mellan det stödjande ledarskapet och harmonisk arbetspassion.  

Den deltagande ledaren inriktar enligt House (1996) sitt ledarskap på att öka 
självständigheten hos medarbetarna vilket är i samma stil som den stödjande ledaren 
som endast fokuserar på ett av de tre grundläggande behoven och det förefaller rimligt 
att anta att det således uppstår en obalans inom de tre grundläggande behoven. Den 
vägledande ledaren använder sig av ett auktoritärt ledarsätt och vill enligt House (1996) 
ha full kontroll på sina medarbetare och deras arbetsuppgifter. Detta går emot Ryan och 
Decis (2000a) kriterier över hur en medarbetare blir inre motiverad och vidare hur 
denna kan känna harmonisk arbetspassion.!

 
Studien finner inget samband mellan de tre grundläggande behoven och tvångsmässig 
arbetspassion, vilket innebär att tvångsmässig arbetspassion inte kan förklaras av 
obalans inom de tre grundläggande behoven. Tvångsmässig arbetspassion beskrivs av 
teorin som en kontrollerad internaliseringsprocess där medarbetarna påverkas av sig 
själv eller sin omgivning. Den tvångsmässiga passionen kan även förklaras genom att 
arbetspassionen kontrollerar medarbetaren och arbetet blir en del av dennes identitet och 
kan liknas med ett spelberoende.(Vallerand och Houlfort, 2003) 
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Sammanfattningsvis kan sägas att de tre grundläggande behoven och prestationsinriktat 
ledarskap var för sig påverkar harmonisk arbetspassion positivt bland medarbetare. 
Trots att vi i vår analys testade modellen med flera kontrollvariabler så höll sig de 
grundläggande behoven starkt positiva genom hela analysen vilket innebär att balans 
inom de tre grundläggande behoven påverkar den harmoniska arbetspassionen positivt 
genom att balansen främjar den inre motivationen. Detta resonemang finner stöd av 
tidigare forskning av Deci och Ryan (2000a) samt Vallerand och Houlfort (2003). 
Studien visar inte på någon multippeleffekt av de grundläggande behoven och ledarstil, 
vilket innebär att de grundläggande behoven och ledarstil tillsammans inte samspelar 
vid påverkan av arbetspassion.  

5.10Studiens0bidrag0
Studien har kopplat samman den självbestämmande teorin som förklarar medarbetares 
tre grundläggande behov och målvägsteorin där olika ledarstilar beskrivs med 
arbetspassion. Detta visar faktorer som påverkar och främjar medarbetares arbetspassion 
vilket kan vara ett verktyg som ledare kan använda för att skapa ett mervärde för både 
organisationer och medarbetare. Organisationer gynnas av kunskap inom detta område 
och får positiva effekter på blad annat produktiviteten genom att hitta balans mellan 
effektivitet och välbefinnande hos medarbetarna. Vidare kan organisationer skapa en 
attraktiv arbetsplats genom att skapa engagerade och passionerade medarbetare. Dessa 
faktorer gör att organisationer kan uppnå kostnadsbesparingar genom låg frånvara samt 
att medarbetarna stannar längre på arbetsplatsen.  

Genom denna studie har vi kompletterat område arbetspassion genom att visa på 
faktorer som kan främja arbetspassion bland medarbetare och fyller därmed ett gap 
inom detta forskningsområde.   

Studien har bidragit till en ökad förståelse för faktorer som kan främja balansen inom 
medarbetarnas tre grundläggande behov och på så vis få medarbetare som upplever 
arbetspassion. Studien har även visat på en ledarstil (prestationsinriktad ledarstil) som 
främjar arbetspassion. Vidare kan studiens analysmodell ligga till grund för fortsatta 
studier inom detta område för att ta fram fler faktorer som kan påverka arbetspassion. 
Analysmodellen kan även användas inom olika organisationer för att reda ut vilken 
ledarstil som är lämplig att använda och analysmodellen är även användbar för att se om 
medarbetare upplever balans inom de tre grundläggande behoven.  

Då studiens enkätundersökning uppnådde relativt hög svarsfrekvensen anses 
arbetspassion vara ett forskningsområde som intresserar många och gör det till ett 
relevant forskningsområde.  

5.20Förslag0på0vidare0studier 
Vår analys har visat att de tre grundläggande behoven är viktiga för att medarbetare ska 
kunna uppleva harmonisk arbetspassion. I denna studie har vi i empirin tittat på hur 
tidigare studenter vid Luleå Tekniska Universitet upplever arbetspassion. Det skulle 
vara intressant att utför denna studie på olika yrken och utbildningsnivå och sedan 
jämföra dessa med varandra för att se likheter och skillnader inom ledarskap och 
ledarstil. Utifrån denna studie skulle vidare forskning kunna utföras för att hitta 
ytterligare faktorer som främjar arbetspassion. Ett annat intressant forskningsområde 
skulle vara att tydliggöra kausalsamband, vilket skulle innebära en longitudinell studie.   
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Denna studie visade ett positivt samband mellan prestationsinriktat ledarskap och 
harmonisk arbetspassion. En djupare analys av det prestationsinriktade ledarskapet för 
att hitta vilka faktorer i det ledarskapet som stöder den harmoniska arbetspassionen 
skulle vidare utveckla kunskapen kring arbetspassion.   

5.30Avslutande0ord0
Forskare, organisationer och ledare har under flera år försökt inspirera och motivera 
medarbetare för att skapa arbetsmiljöer som främjar arbetspassion. Vår studie har visat 
faktorer som främjar medarbetares arbetspassion och vi hoppas kunna bidra till fortsatt 
forskning om hur ledare kan främja medarbetarnas arbetspassion.  
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