




”Self-determination theory and work motivation” av
Marylène Gagné & Edward Deci i Journal of Organizational behavior år 
2005 Citerat av 8152

”Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, 
social development, and well-being” av Richard Ryan och Edward Deci 
i  American Psychologist år 2000 Citerat av 42462

• Utvecklad under 40 år av psykologisk forskning av 
hundratals forskare i hela världen (genom 
laboratorieexperiment och fältarbete)

• Det är inte bara mängden motivation som räknas utan 
typen av motivation (kontrollerad och autonom)

• Människor som drivs av autonom motivation presterar 
bättre och mår bättre

SJÄLVBESTÄMMANDE-
TEORIN

https://scholar.google.se/scholar?cites=6729131344232348698&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=sv
https://scholar.google.se/scholar?cites=15644609030187358110&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=sv




För att vi ska uppleva 
autonom motivation måste
våra grundläggande
psykologiska behov vara
tillfredsställda

SJÄLVBESTÄMMANDE-
TEORIN



Den ideelle
upplever sig kunna  

styra sitt arbetssätt med  
utgångspunkt i sitt 

personliga 
engagemang.

Den ideelle  
tror på sin egen för- 
måga att bidra till  

arbetet för att uppnå  
föreningens mål.

Behovet av upplevd 
SAMHÖRIGHET  
är tillfredsställt.

Behovet av upplevd 
KOMPETENS  

är tillfredsställt.

Behovet av upplevd 
AUTONOMI  

är tillfredsställt.

Den ideelle 
upplever sig ha 

tillfredsställande och 
stödjande relationer 

i arbetsgruppen.

Vilka behov är tillfredsställda och otillfredsställda i mitt 
ideella engagemang?



Ledaren hjälper medlemmarna
att känna SAMHÖRIGHET genom:
• Varmt och respektfullt

bemötande
• Aktivt lyssnande
• Bekräftande av andras

perspektiv
• Emotionellt stöd
• Klargörande av roller
• Stärkande av den 

gemensamma identiteten



Ledaren hjälper medlemmarna att
känna KOMPETENS genom:
• Positiv feedback
• Tillvarata starka sidor
• Fokus på lärande och utveckling
• Tydliga ramar och mål
• Höga förväntningar
• Tillgång till resurser och material



Ledaren hjälper medlemmarna
att känna AUTONOMI genom:
• Uppmuntrande av initiativ
• Valmöjligheter i arbetet
• Tydliggörande av arbetets

syfte
• Välkomnande av kritiska

synpunkter
• Icke-kontrollerande

kommunikation
• Undvikande av belöningar, 

straff och jämförelser



SAMHÖRIGHET KOMPETENS AUTONOMI

Varmt och respektfullt
bemötande

Aktivt lyssnande

Bekräftande av andras
perspektiv

Emotionellt stöd

Klargörande av roller

Stärkande av den 
gemensamma
identiteten

Positiv feedback

Tillvarata starka sidor

Fokus på lärande och
utveckling

Tydliga ramar och mål

Höga förväntningar

Tillgång till resurser och
material

Uppmuntrande av
initiativ

Valmöjligheter i arbetet

Tydliggörande av
arbetets syfte

Välkomnande av kritiska
synpunkter

Icke-kontrollerande
kommunikation

Undvikande av
belöningar, straff och
jämförelser

Vilka av dessa beteenden ser jag ofta bland ledare i min förening och 
vilka saknar jag? 



”Folk kommer på styrelsemötena men de 
gör ingenting, de tar inte på sig nåt. De 
bara kommer på styrelsemötena. Och det 
tycker jag är väldigt tråkigt. De går runt och 
tycker att andra ska fixa allting.” 

– Gudrun,65 år, ordförande



Grupp-
dynamik

Besluts-
processer

LivspusselSakfrågor

FYRA ASPEKTER I FOKUS



LIVSPUSSLET 
I FOKUS



Ledarskapets 
uppgift

Att anpassa  
arbetsformer efter 

individernas 
förutsättningar.

Det här hämmar 
motivationen

Att känna stress och  
inte hinna med allt man 

tagit på sig.

Det här främjar 
motivationen

Att få ihop de olika  
bitarna i sin tillvaro varav 
det ideella arbetet är en.



SAKFRÅGORNA
I FOKUS



Det här främjar 
motivationen

Att få jobba 
med de frågor man 

är personligt 
engagerad i.

Det här hämmar 
motivationen

Att hjärtefrågor  
nedprioriteras 
och att inte få 

jobba med det man 
brinner för.

Ledarskapets 
uppgift

Att utgå från  
individens engage-
mang i sakfrågorna 

och ge stor frihet  
i arbetet.



GRUPPDYNAMIK
I  FOKUS



Det här främjar 
motivationen

Att vara en del av en grupp 
och ha en tydlig 

roll och ett tydligt 
ansvar.

Det här hämmar 
motivationen

Att känna sig otrygg,  
exkluderad och osäker 

på sin egen roll 
i gruppen.

Ledarskapets 
uppgift

Att Inkludera,  
skapa samhörighet,  
ge tydliga regler och  

fördela ansvar.



BESLUTSPROCESSERNA
I FOKUS



Ledarskapets 
uppgift

Att organisera diskussioner 
och demokratiska besluts-

processer.

Det här hämmar 
motivationen

Att bli kontrollerad 
och inte kunna vara med 

och påverka.

Det här främjar 
motivationen

Att känna delaktighet  
och in!ytande i  

beslutsprocesserna.



Att få ihop de olika  
bitarna i sin tillvaro  

varav det ideella  
arbetet är en.

Att få jobba med de  
frågor man är per- 

sonligt engagerad i.

Att vara en del av en 
grupp och ha en tydlig 

roll och ett tydligt 
ansvar.

Att känna delaktighet och 
in!ytande i 

beslutsprocesserna.

Att känna stress och  
inte hinna med allt  

man tagit på sig.

Att hjärtefrågor  
nedprioriteras och att 
inte få jobba med det 

man brinner för.

Att känna sig otrygg,  
exkluderad och osäker 

på sin egen roll 
i gruppen.

Att bli kontrollerad 
och inte kunna vara med 

och påverka.

Att anpassa  
arbetsformer efter 

individernas 
förutsättningar.

Att utgå från individens 
engagemang i sak- 

frågorna och ge stor  
frihet i arbetet.

Att Inkludera,  
skapa samhörighet,  
ge tydliga regler och  

fördela ansvar.

Att organisera diskus-
sioner och demokratiska 

beslutsprocesser.

Det här främjar 
motivationen

Det här hämmar 
motivationen

Ledarskapets upp-
gift
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Volontär-

samordning

Empowerment-
facilitering

Team 
building

Ordförandeskap

Vilka av dessa sätt att resonera och leda känner jag igen 
från min förening och vilka skulle jag vilja se mer av?



Olika sätt att leda 
behövs och 

kompletterar 
varandra

Olika sätt att leda 
kan komma i 
konflikt med 

varandra

Varför är det så?

Volontär-
samordning

Empowerment-
facilitering

Team 
building

Ordförandeskap



ÅTER TILL
SJÄLVBESTÄMMANDETEORIN

SAMHÖRIGHET KOMPETENS AUTONOMI

Varmt och respektfullt
bemötande

Aktivt lyssnande

Bekräftande av andras
perspektiv

Emotionellt stöd

Klargörande av roller

Stärkande av den 
gemensamma
identiteten

Positiv feedback

Tillvarata starka sidor

Fokus på lärande och
utveckling

Tydliga ramar och mål

Höga förväntningar

Tillgång till resurser och
material

Uppmuntrande av
initiativ

Valmöjligheter i arbetet

Tydliggörande av
arbetets syfte

Välkomnande av kritiska
synpunkter

Icke-kontrollerande
kommunikation

Undvikande av
belöningar, straff och
jämförelser



SAKFRÅGOR

GRUPP-
DYNAMIK

BESLUTS–
PROCESSER

LIVSPUSSEL

UTGÅ FRÅN INDIVIDEN
Lyssna och anpassa efter

individernas önskemål och
förutsättningar

ARBETA TILLSAMMANS
Underlätta samarbete och

kommunikation

UNDVIKA STYRNING
Decentralisera beslutsmakt
och handlingsutrymme

AKTIVT LEDARSKAP
Ta initiativ och ansvar för att
saker ska hända

Kompetens
motverka stress

Kompetens
individen gör det 
denne är bra på

Autonomi
låter individen välja

Autonomi
delaktighet i
beslutsprocesser

Samhörighet
demokratiska samtal

Samhörighet
arbeta med 
grupprocessen

Kompetens
mötesteknik och 
struktur

Vilka ledarskapsdilemman känner jag igen från min förening?

Olika sätt att leda 
kompletterar varandra 

eftersom människor har 
olika behov 

Olika sätt att leda kommer i 
konflikt med varandra 

eftersom det som 
tillfredsställer vissa behov kan 

hämma tillfredsställande av 
andra behov





TACK!
aron.schoug@edu.su.se



SAMHÖRIGHET KOMPETENS AUTONOMI

Varmt och respektfullt
bemötande

Aktivt lyssnande

Bekräftande av andras
perspektiv

Emotionellt stöd

Klargörande av roller

Stärkande av den 
gemensamma
identiteten

Positiv feedback

Tillvarata starka sidor

Fokus på lärande och
utveckling

Tydliga ramar och mål

Höga förväntningar

Tillgång till resurser och
material

Uppmuntrande av
initiativ

Valmöjligheter i arbetet

Tydliggörande av
arbetets syfte

Välkomnande av kritiska
synpunkter

Icke-kontrollerande
kommunikation

Undvikande av
belöningar, straff och
jämförelser

1. Vilka ledarskapsbeteenden behöver vi utveckla för att skapa större 
engagemang i  våra föreningar?  Hur åstadkommer vi det?


