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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur inre och yttre motivation kopplas till 

psykosocial arbetsmiljö. Vidare var det intressant att undersöka ifall eventuella skillnader förelåg 

mellan könen och även mellan anställningstid kopplat till inre och yttre motivation. 

Undersökningen utfördes på ett IT-företag, där data samlades in genom att digitala enkäter sändes ut 

till företagets alla 675 anställda och besvarades av 228 respondenter. Enkäten byggde på två delar: 

WEIMS som bygger på påståenden kring inre och yttre motivation som är teoretiskt grundade i Self 

determination theory samt dimensioner från COPSOQ som mäter psykosocial arbetsmiljö. 

Resultaten visade på en signifikant korrelation mellan inre motivation och psykosocial arbetsmiljö. 

Resultaten om skillnader mellan könen visade att det inte förelåg någon skillnad i skattning av inre 

eller yttre motivation, angående skillnader i motivation beroende på olika lång anställningstid 

förelåg en signifikant skillnad med svag effektstyrka. 
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Inledning 

 

             Dagens arbetsliv kräver en motiverad arbetskraft som både representerar en viktig 

konkurrensfördel och en strategisk tillgång för organisationer (Tremblay, Blanchard, Taylor, 

Pelletier & Villeneuve, 2009). Flera teoretiker inom området bland annat Herzberg (1959) samt 

Chalofsky och Krishna (2009) stödjer idén om att individen har ett naturligt, inre behov av att verka 

i en arbetssituation som de upplever som meningsfull. På individnivå ifrågasätts ofta orsaker till 

beteenden genom att analysera motivationsmönster. Utifrån det synsättet är utgångspunkten att en 

individ har en karaktäristisk profil när det gäller: intresse, utbildning, arbete och karriär (Bakka, 

Fivelsdal & Lindkvist, 2006). Några exempel på värden som kommer att få större betydelse för 

individens motivation på framtidens arbetsmarknad enligt Ledarna Sveriges chefsorganisation är 

b.la. utvecklingsmöjligheter och inflytande på arbetsplatsen. Det är värden som är specifika för en 

viss organisation och anses svårare att kopiera av andra organisationer än lön och ekonomisk 

kompensation (Escudero, 2008).  

          Motivation är ett ämne som det görs många studier kring och som ständigt diskuteras. Ett 

samband som det däremot inte finns så många studier kring är det mellan motivation och 

psykosocial arbetsmiljö. Vi definierar psykosocial arbetsmiljö enligt Hammer et al (2004) som 

menar att psykosocial arbetsmiljö är de sociala och psykologiska faktorer som individen upplever 

på sin arbetsplats. Den psykosociala arbetsmiljön är en bidragande organisationsfaktor som 

påverkar individens motivation och vilja att utvecklas och stanna kvar på arbetsplatsen. Chalofsky 

och Krishna (2009) anser att engagemang tillhör inre motivation. Engagemang som en del av den 

psykosociala arbetsmiljön definieras som när individen i en arbetssituation är villig att anstränga sig 

extra för organisationen, har avsikt att förbli en del av den samt accepterar de övergripande målen. 

Engagemang i sin tur har en stark korrelation med arbetsprestation (Chalofsky & Krishna).                          

Det är viktigt att anta en helhetssyn utifrån individens upplevelse av arbetssituationen. Inre 

motivation är en individuell process som till stor del formas av faktorerna i arbetsmiljön och 

därmed den psykosociala arbetsmiljön. Faktorer i omgivningen påverkar den inre motivationen på 

ett flerdimensionell plan. För att kunna förstå hur faktorer i omgivningen påverkar individens inre 

motivation, och i slutändan arbetsprestation är det väsentligt att undersöka vilka faktorer i den 

psykosociala arbetsmiljön som påverkar motivation (Chalofsky & Krishna). Därför är det av 

intresse att göra en studie om motivation och psykosocial arbetsmiljö för att se eventuella 

kopplingar mellan dem. I dagsläget finns det inte så många studier som ser till helheten därför anser 

vi att det finns utrymme för vidare forskning. 
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Teorier 

  Definition av motivation 

 

       Motivation kan ursprungligen härledas ifrån det latinska ordet motus som bl.a. betyder drift, 

känsla och lidelse (Bakka et al., 2006.) Tremblay et al (2009) definierar motivation i en 

arbetssituation som en uppsättning energiska kraftansamlingar som är en individuell process hos 

individen och som i sin tur påverkar styrkan och riktningen av arbetsrelaterat beteende. Deci och 

Ryan (2000) gör skillnad på motivation och delar upp den i inre och yttre motivation. Inre kan 

härledas till behov som finns inneboende hos individen. Yttre motivation är någonting konkret som 

ligger utanför individen t.ex. ekonomisk kompensation som en drivkraft för att utföra ett önskat 

arbetsrelaterat beteende.                                                                                                                                                                                                                                

Inre motivation 

        Den inre motivationen är en drivkraft som finns naturligt hos individen, en slags medfödd 

nyfikenhet att utföra nya aktiviteter (Deci & Ryan, 2000). Ett inneboende behov av kompetens och 

självbestämda mål driver en pågående process inom individen av sökande efter att anta nya 

utmaningar. Behoven är inneboende på så sätt att det finns en nyfikenhet till utveckling och en 

strävan efter att utöka den egna kompetensen samt att rikta sin energi mot självbestämda mål. Den 

primära belöningen för att uppnå dessa självbestämda mål är en upplevelse av autonomi. I det här 

sammanhanget definieras autonomi som individens upplevelse av kontroll som kan ses i förhållande 

till omgivningen i en given arbetssituation. Den inre motivationen finns medfödd hos individen där 

aktiviteterna i sig själva ger individen en känsla av bekräftelse. Individen söker utmaningar som 

passar dennes kompetens, det är väsentligt att dessa inte är för avancerade eller tvärtom att de 

uppfattas som för enkla. En utmaning i det här sammanhanget är någonting som kräver att individen 

tänjer på sin kognitiva förmåga och prövar en ny aktivitet (Deci & Ryan). 

 

Yttre motivation 

Det krävs oftast mer än att väcka en inre nyfikenhet och inneboende intresse hos individen 

för att driva denne att utföra arbetsrelaterade uppgifter, i synnerhet de uppgifter som denne inte 

finner tilltalande. Ofta krävs det extern stimulans för att uppmuntra individen att följa riktningen 

mot organisationens uppsatta mål. Yttre motivation innebär ofta att någon form av belöning, 

vanligtvis att en slags ekonomisk kompensation tilldelas för måluppfyllelse (Deci & Ryan, 2000).  

Ekonomisk kompensation kan t.ex. tilldelas i form av: individuell lönesättning, bonus och 

optionsprogram. Bonus ges ofta som ett tillägg till grundlönen genom ett fast prestationstillägg, ett 

konkret exempel är den så kallade 80/20-regeln där 80 procent är en fast del och där övriga 20 
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procent är en rörlig del (Edberg, 2008). Optionsprogram är en möjlighet som innebär att individen 

kan teckna aktier i det egna företaget. Belöning som ett system kan användas som en 

konkurrensfördel för att locka och motivera kompetent personal (Edberg). Olika slags belöning kan 

även vara en del av ett situationsbetingat belöningssystem, där ekonomisk kompensation 

standardiserat tilldelas för utförd arbetsuppgift (Eisenberger, Roades & Cameron, 1999). 

 

Herzbergs tvåfaktorsteori 

På slutet av femtiotalet grundade Fredrick Herzberg tvåfaktorteorin som har sitt ursprung i 

Maslows behovshierarki (Bakka et al., 2006). Enligt tvåfaktorteorin menar Herzberg (1959) att det 

finns två övergripande kategorier av faktorer som påverkar arbetsmotivation: så kallade 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer. De som benämns som hygienfaktorer t.ex. lön, 

företagspolicy och arbetsförhållanden påverkar graden av otillfredsställelse men kan inte i sig utlösa 

motivation. Motivationsfaktorerna som berörs i teorin är följande: prestation, erkännande, ansvar 

och utvecklingsmöjligheter (Herzberg). Motivationsfaktorerna skapar motivation genom 

arbetstillfredsställelse om de finns men medför inte negativa konsekvenser av t.ex. otillfredsställelse 

om de saknas. Det är de aktuella arbetsuppgifterna som sätter gränserna för 

motivationsfaktorernas utrymme på arbetsplatsen. Exempelvis genererar utvecklingsmöjligheter och 

erkännande ökad motivation om de finns men inte otillfredsställelse om de inte finns, medan lön 

reducerar otillfredsställelse om det är berättigat efter individens arbetsinsats men kan inte skapa 

tillfredsställelse eller öka motivation. Hygienfaktorerna utgår istället från organisationen och 

människors psykosociala arbetsmiljö och relateras till otillfredsställelse, vilket influeras av: status, 

trygghet i arbetssituationen samt mellanmänskliga relationer (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Trots 

skillnader i kultur har det framkommit tecken på att trivsel är kopplat till en enskild arbetsuppgift 

medan otillfredsställelse sammankopplas med organisationen i sin helhet (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Uppdelningen av faktorerna i två kategorier har fått kritik i senare forskning som alltför 

snävt dragen. Mycket tyder på att det finns överlappningar och otydliga gränser mellan 

otillfredsställelse och tillfredsställelse samt att flera av hygienfaktorerna kan ha en motiverande 

effekt (Bakka et al., 2006.) 
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Self determination theory  

Self determination theory (SDT) ämnar besvara varför en individ gör sina val utifrån 

teorierna om inre och yttre motivation (Deci & Ryan, 2000). Självbestämmande är centralt för 

utvecklingen av den inre motivationen. Teorin utgår ifrån tre stycken grundläggande psykologiska 

behov: kompetens, samhörighet och autonomi. SDT fokuserar på olika varianter av motivation som 

prediktorer för: arbetsprestation och tillfredsställande relationer på arbetsplatsen (Deci & Ryan, 

2008). Det är nödvändigt att kunna mäta riktningen av energin över tid för att få ett underlag för att 

kunna främja arbetsmotivation och i förlängningen öka prestation i arbetssituationen (Tremblay et 

al., 2009). En annan utgångspunkt är att individen söker sig till sammanhang och utför uppgifter 

som är utmanande eller som ger en estetisk tillfredsställelse. Att arbeta räknas inte av Deci och 

Ryan (2000) helt till dessa sammanhang utan det behövs någon form av extern faktor som driver 

individen att utföra sitt åtagande mot arbetsgivaren.  

  Organismic integration theory (OIT). Den första subteorin till SDT introducerades för att 

kunna urskilja olika typer av yttre motivation genom att undersöka vilka faktorer i omgivningen 

som framhäver respektive underminerar integrering av beteenden kopplade till en viss typ av 

motivation (Deci & Ryan, 2000). Typerna av motivation ses i det här sammanhanget som ett 

kontinuum från inre motivation till amotivation där det bland annat ingår flera dimensioner av yttre 

motivation: identifierad kontroll, introjicerad kontroll, yttre kontroll samt integrerad kontroll, se 

figur 1. Anledningen till att yttre motivation delas upp i olika nivåer är att dessa kan vara reglerade 

av externa faktorer eller relativt självbestämmande, styrda av individens mål och värderingar. Från 

den ena ytterligheten beskrivs ett passivt beteende från individen som amotivation. Yttre kontroll 

syftar till att arbetsuppgifterna utförs för att uppnå en extern belöning. Introjicerad kontroll syftar 

till att drivkraften regleras av individens självkänsla och värderingar. Identifierad kontroll sker när 

individen identifierar sig med värderingar i den sociala kontexten på arbetsplatsen och accepterar 

dem. Integrerad kontroll sker när individen identifierar sig med värderingarna till den grad att de 

tillägnas som sina egna. Integrering tillhör den form av yttre motivation som anses vara mest 

självbestämmande. Inre motivation, integrerad kontroll och identifierad kontroll anses vara 

fulländade självbestämmande mål enligt SDT som leder till optimal arbetsprestation och åtagande 

medan yttre kontroll och amotivation bedöms att vara mer osjälvständiga mål och därmed mindre 

fördelaktiga. OIT menar att belöning genom ekonomisk kompensation för måluppfyllelse sänker 

den inre motivationen därför att den gör individen mindre självständig genom att sänka dennes 

valfrihet (Tremblay et al., 2009). 
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Figur 1. Kategorier av motivation utifrån OIT, till den grad en individs beteende kan härledas ifrån 

självbestämmande (Ericsson & Kruse, 2009). Tremblay et al. (2009) utformade WEIMS: Work 

Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale utifrån det här kontinuumet. Resultaten av originalstudien 

visade att upplevd valfrihet ledde till högre arbetstillfredsställelse, engagemang samt åtagande för 

arbetsplatsen.   

 

   Kognitiv värderingsteori. Den andra subteorin till SDT vars syfte är att identifiera och 

förklara i vilka mellanmänskliga situationer som den inre motivationen kan utvecklas. I 

interaktionen mellan individer genom processer och strukturer på arbetsplatsen (t.ex. 

belöningssystem och feedback) kan den inre motivationen i dessa situationer öka genom att det 

tillfredsställer de psykologiska behoven: autonomi, kompetens och samhörighet (Tremblay et al, 

2009). Deci och Ryan (2000) hävdar att dessa behov reduceras av yttre motivationsfaktorer t.ex. 

situationsbetingad ekonomisk kompensation, genom brist på självbestämmande och därmed 

undermineras den inre motivationen som är betydelsefull för arbetsprestationen. Eisenberger et al. 

(1999) är kritiska till att det ges en alltför enkel bild av situationsbetingad ekonomisk 

kompensation, där det enbart bedöms sänka den inre motivationen hos individen. De menar istället 

att information om villkoren och omgivningen där kompensationen ges, gör att individens 

upplevelse av självbestämmande ökar genom kontrollen som den informationen ger. På så vis blir 

individen en del av sin omgivning och inte enbart underkastad av den. Det kan även uppstå 

situationer där en tidigare ouppnåelig belöning kan uppnås betingad av att möta ett specifikt 

kriterium för arbetsprestation, då ökar upplevelse av självbestämmande och resulterar i en ökad 
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känsla av inre motivation (Eisenberger et al).  

 

Definition psykosocial arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö är de sociala och psykologiska faktorer som individen upplever på 

sin arbetsplats enligt Hammer et al (2004). Theorell (2003) definierar den psykosociala arbetsmiljön 

som samspelet i båda riktningarna mellan psykiska och sociala faktorer. Rubenowitz (2004) gör en 

sammanställning på fem huvudrubriker av vad som enligt forskningsrön kännetecknar en god 

psykosocial arbetsmiljö. Den första rubriken är egenkontroll som handlar om att ha inflytande i 

arbetet genom att individen har möjlighet att påverka utformningen av arbetet. Nästa rubrik är ett 

positivt arbetsledningsklimat som handlar om att det finns ett bra samarbetsklimat mellan alla 

anställda på olika nivåer i företaget. Den tredje rubriken han tar upp är stimulans från arbetet, att det 

finns utvecklingsmöjligheter att kunna använda sina talanger och kunskaper. De två sista rubrikerna 

är att det ska råda en god arbetsgemenskap och att arbetsbelastningen är optimal både ur fysisk och 

psykisk aspekt. När dessa punkter uppfylls så blir resultatet för individerna på arbetsplatsen ett 

större arbetsengagemang och personlig tillfredsställelse. Vi har bland annat utifrån denna 

beskrivning valt att inom den psykosociala arbetsmiljön fokusera på engagemang, inflytande samt 

utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen.  

 

Engagemang 

När en anställd är engagerad i en organisation är de enligt Organ (1988) villiga att gå längre 

än de förpliktelser som arbetet och arbetsposition medför genom att bidra konstruktivt till sin 

arbetsplats. Liknande skriver Mowday, Steers och Porter (1979) att engagemang är mer än endast en 

passiv lojalitet, utan det är ett aktivt förhållande där den anställde är villig att bidra med något från 

sig själv för att organisationen ska bli framgångsrik.  

             Meyer och Allen (1991) delar in engagemang i de tre delarna: affektiv, varaktigt samt 

normativt tillstånd. Engagemang som grundas i individens känslomässiga anknytning till den 

organisation individen finns inom benämns som affektivt engagemang. Vidare kan affektivt 

engagemang delas in i tre olika undergrupper av engagemang; Individens engagemang gentemot 

rådande värderingar i organisationen, individens vilja att arbeta för organisationen för att nå 

uppsatta mål samt individens starka önskan att få stanna inom organisationen (Porter, Steers, 

Mowday & Boulian, 1974). Varaktigt engagemang innebär att individernas engagemang är 

medvetet och grundas i att individen vill behålla en tillgång som de värderar högt som en 

lönehöjning eller befordran (Becker, 1960). Grundtanken med normativt engagemang är kopplat till 

det normativa trycket att handla på ett visst sätt för att möta organisationens intressen (Wiener, 

1982) samt en känsla av plikt att stanna kvar i organisationen (Colquitt, Lepine & Wesson, 2009). 
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Affektivt och normativt engagemang är de två komponenter som Meyer och Allen 

(1997;2007) förutspår att framgångsrik arbetsprestation baseras på. Meyer och Allen (1997) har i 

sin granskning av litteratur inom detta ämne dragit slutsatsen att de flesta forskare medhåller i synen 

på att engagemang är ett psykiskt tillstånd som kännetecknar individens förhållande till 

organisationen. 

 

Inflytande på arbetet 

Landy och Conte (2010) skriver om vikten av att individen, genom att kunna påverka sitt 

eget arbete, känner sig motiverad att utföra ett bra arbete. Enligt Kaufmann och Kaufmann (2003) 

råder en samstämd uppfattning att inflytande kan beskrivas som att kunna åstadkomma en 

förändring i andras beteende. Oade (2010) definierar inflytande på arbetsplatsen genom att dela upp 

den i tre delar; förmågan att kunna ta med sig och använda nyckelinformation på ett övertalande sätt 

i debatter, förmågan att veta hur man ska använda sin tolkning av fakta och åsikter så att ens 

kollegor vidarebefordrar information och börjar tänka i samma tankebanor samt förmågan att 

övertygande förmedla sin position så att kollegor ändrar sina förslag och planer efter detta. Vidare 

skriver Oade att fördelarna för individen av att ha inflytande är att det ger en möjlighet att kunna 

påverka organisationens mål och syfte. För medarbetare med stort inflytande är det viktigaste inte 

att de själva får ekonomiska belöningar utan att organisationen som de verkar inom når sina 

uppsatta mål och lyckas (Oade.) 

  

Utvecklingsmöjligheter 

Utveckling av individen på arbetsplatsen är enligt Ellström (1992) av allt mer avgörande 

samt ökande betydelse för den teknologiska och ekonomiska utvecklingen i arbetslivet. Angelöw 

(2006) pekar på vikten av att se individen som en tillgång och en nödvändighet för utvecklingen av 

organisationen.   

Dahlgren (1990) skriver att för att kunna tillgodose de anställdas krav på utveckling i arbetet 

bör varje organisation erbjuda utvecklingsmöjligheter. Granberg (2009) anser att individen ständigt 

strävar efter att förstå och hantera omvärlden. Vidare beskriver han att individen genom tilldelning 

av större uppgifter som utökade befogenheter och större deltagande identifierar och tolkar de nya 

uppgifterna och tillförskaffar sig tillräckligt med kunskaper för att kunna axla ansvaret för större 

uppgifter.  

Kock (2011) sammanfattar tidigare forskning med att individens motivationsnivå påverkas 

positivt av kompetensutveckling.  Om individen upplever utvecklingsmöjligheterna som hämmande 

kan det leda till att personen istället formar en självbild som stämmer in med den aktuella 

situationen.  
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Det kan i sin tur resultera i passivitet och att individen inte anstränger sig utöver de förväntade 

arbetsuppgifter för vilka individen är anställd av organisationen (Kanter, 1997). 

 

Demografiska variabler 

Kön och motivation. Eskildsen (2004) har i sina studier uppvisat att det inte föreligger någon 

skillnad mellan kön och motivation. Det motsägs av andra studier som undersökt sambandet mellan 

kön och motivation som har kommit fram till slutsatsen att kvinnor i större utbredning än män har 

en hög arbetsmotivation (Clark et al, 1996; Kalleberg & Mastekaasa, 2001;Sousa-Poza & Sousa-

Poza, 2000). Studier utförda av Theandersson (2000) indikerar att den instrumentella inställningen 

till arbetet är mer vanlig bland män än kvinnor och att lön i högre grad anses viktigt av män än 

kvinnor. Goldthorpe (1971) pekar på att inom den kvinnliga kulturen finns ett intresse för 

arbetsgruppen och sociala relationer, vilket enligt Theandersson är känslomässigt belönande.  
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Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur inre och yttre motivation kopplas till psykosocial 

arbetsmiljö. Vi har valt att ha en riktad hypotes grundad i en tidigare studie av Chalofsky och 

Krishna (2009) som fann ett samband mellan inre motivation och psykosocial arbetsmiljö. Det finns 

en brist på ytterligare studier därför väljer vi att rikta hypotesen för att se om vi kommer till samma 

slutsats. Syftet är också att undersöka om det finns en skillnad mellan könen beroende på inre eller 

yttre motivation samt skillnad utifrån anställningstid. Tidigare har en studie gjorts om kopplingen 

mellan anställningstid och huruvida de som har längre anställningstid drivs mer av inre motivation 

eller yttre motivation än de som har kortare anställningstid. Utifrån den studien fanns det inga 

signifikanta skillnader mellan olika lång anställningstid (Stålring & Stridh, 2008). Vår studie kan 

därför vara intressant eftersom tidigare forskning endast vidrör denna variabel i liten utsträckning. 

 

Hypoteser 

Vi har utgått ifrån en riktad hypotes samt två nollhypoteser i vår undersökning: 

1. Det finns en starkare korrelation mellan inre motivation och psykosocial arbetsmiljö 

än mellan yttre motivation och psykosocial arbetsmiljö. 

2. H0= Det finns inte någon skillnad mellan könen gällande inre eller yttre motivation  

            H1= Det finns en skillnad mellan könen gällande inre eller yttre motivation. 

3. H0= Det finns inte någon skillnad mellan olika lång anställningstid gällande inre eller yttre 

motivation. 

H1= Det finns en skillnad mellan olika lång anställningstid gällande inre eller yttre 

motivation. 
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Metod 

Deltagare 

 

         Vi valde att arbeta med kvantitativ metod för att få information från ett stort antal deltagare, 

675 digitala enkäter skickades ut till medarbetare på ett globalt marknadsledande IT-företag i Lund. 

Det valda företaget är en arbetsplats där de anställda till stor del består av högskoleutbildad 

arbetskraft. 

         I vår enkät ingick först frågor rörande bakgrundsinformation som är av intresse för vår 

undersökning av motivation i arbetssituationen: kön, ålder delades in i tre grupper (20-35 år, 36-51 

år och 51 eller äldre) samt anställningstid som delades in (0-2 år, 3-5 år och 5 eller fler år). Antal 

svarande respondenter var 228 deltagare (169 män, 59 kvinnor) vilket motsvarar en svarsfrekvens 

på 33,4%. 115 respondenter var i åldern 20-35, 102 i åldern 36-51 år samt 11 stycken var 51 år eller 

äldre. Anställningstiden var fördelad så att 91 respondenter har varit anställda 0-2 år, 63 stycken 3-5 

år och 71 stycken 5 eller fler år. 

 

Material 

       Vi använde oss av två mätinstrument. Det första är en svensk version av: Work extrinsic and 

intrinsic motivation scale (WEIMS). Den skapades av Tremblay et al (2009) och har använts av Ek 

och Modén (2010). WEIMS bygger på 18 påståenden kring inre och yttre motivation som är 

teoretiskt grundade i Deci och Ryans (2000) SDT. För vart och ett av påståendena tog deltagarna 

ställning till dessa på en 7-gradig likertskala. Påståendena bildade tillsammans sex stycken 

summavariabler för sex olika typer av motivation, Cronbachs alfa i tidigare studier har för samtliga 

legat på .67 (Ek, Modén 2010). Exempel påstående om inre motivation från WEIMS fråga 4: för att 

jag finner stort nöje i att lära mig nya saker och extern reglering fråga 9: för att jag tjänar bra med 

pengar på mitt arbete. Det andra mätinstrumentet som användes var Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire (COPSOQ) som är ett standardiserat mätinstrument som mäter psykosocial 

arbetsmiljö. Det har i tidigare studier visat tillfredställande nivåer gällande reliabilitet respektive 

validitet. Den skapades av Kristensen, Hannerz, Høgh och Borg (2005) har använts tidigare av 

bland annat Arvidsson (2006). Vi valde att plocka ut 3 dimensioner från COPSOQ: inflytande på 

arbetsplatsen, utvecklingsmöjligheter samt engagemang för arbetsplatsen, sammanlagt 20 frågor. Vi 

valde dem för att vi anser att de viktiga variabler för individen i dagens arbetsliv som är av intresse 

att koppla samman med motivation. Cronbachs alfa per dimension: inflytande på arbetsplatsen .68, 

utvecklingsmöjligheter .71 samt engagemang för arbetsplatsen .52. Exempel fråga 27 inflytande: 

kan du påverka hur mycket arbete du blir tilldelad? fråga 35 utvecklingsmöjligheter: erbjuder ditt 

arbete någon möjlighet att utveckla dina färdigheter? fråga 26 engagemang: känner du att 

arbetsplatsens problem också är dina problem? 
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Procedur 

Genom vår kontaktperson på företaget fick vi hjälp att distribuera vår enkät digitalt genom 

att vi bifogade en länk som alla anställda fick via sin mail. En nackdel med att skicka enkäter 

digitalt är att deltagarna inte hade möjlighet att ställa frågor till oss om de inte förstod någon 

specifik fråga från enkäten. Ytterligare nackdelar med att använda sig av en digital enkät är att 

grupper utan datorer på arbetsplatsen kan bli uteslutna, brist på kontroll över datainsamlingen, samt 

att responsbias dvs. att respondenten svarar det de tror att vi vill att de ska svara och inte det de 

egentligen skulle ha svarat utan denna påverkan (Shaugnessy, Zechmeister & Zechmeister, 2009). 

Deltagarna garanterades anonymitet genom att vi enbart kunde se tidstämpel, bakgrundsinformation 

samt svaren på enkätfrågorna.  

 

Statistisk analys 

För att kunna sammanställa resultaten gjordes en korrelationsanalys för hypotes 1, ett t-test 

för hypotes 2 samt en envägs Anova för oberoende grupper för hypotes 3. Material från enkäterna 

som hade mer än 5% missing values exkluderades från undersökningen.  
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Resultat 

            En korrelationsstudie utfördes för att undersöka om det fanns korrelationer mellan inre 

motivation och de tre valda variablerna i den psykosociala arbetsmiljön: utvecklingsmöjligheter, 

engagemang på arbetsplatsen och inflytande på arbetsplatsen. Dessa resultat visas i Tabell 1. 

Samband kunde utläsas mellan alla tre variablerna utvecklingsmöjligheter, 

engagemang på arbetsplatsen, samt inflytande på arbetsplatsen med inre motivation. 

Korrelationen uppvisade en starkt signifikant positiv korrelation mellan variablerna 

utvecklingsmöjligheter och inre motivation, r=.51, p < .01. (Pallant, 2010). Mellan variablerna 

engagemang på arbetsplatsen och inre motivation fanns en medelstark positiv korrelation, r=.46, p < 

.01. Sista variabeln inflytande på arbetsplatsen korrelerade även den medelstarkt med variabeln inre 

motivation, r=.47, p < .01. För att besvara hypotes 1 användes Fishers test för att kunna testa 

signifikansstyrka. Inre motivation korrelerar till synes starkare med samtliga variabler från 

psykosocial arbetsmiljö än yttre motivation med undantag för korrelationen mellan identifierad 

kontroll och engagemang för arbetsplatsen r=.04, p < .01. Därmed bekräftades hypotes 1 gällande 

starkare korrelation mellan inre motivation och psykosocial arbetsmiljö, än korrelation mellan yttre 

motivation och psykosocial arbetsmiljö. 
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Tabell 1 

Korrelation: korrelation mellan inre motivation och psykosocial arbetsmiljö samt korrelationen mellan yttre motivation och psykosocial arbetsmiljö. 

 

Variabler M SD α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Inre motivation 
5.56 1.43 0.89 -         

2. Integrerad kontroll 
4.17 1.37 0.78 .50** -        

3. Identifierad kontroll 
3.54 1.44 0.68 .36** .48** -       

4. Introjicerad kontroll 
4.11 1.46 0.72 .40** .50** .63** -      

5. Yttre kontroll 
4.29 1.15 0.49 .11* .27** .35** .29** -     

6. Amotivation 
1.90 1.20 0.73 -.39** -.12* -.01 -.02 .06 -    

7. Utvecklings- 

möjligheter 
3.76 .53 0.71 .51** .29** .18** .19** .11* -27** -   

8. Engagemang på     

arbetsplatsen 
3.35 .66 0.52 .46** .45** .32** .27** .13* -.38** .36** -  

9. Inflytande på 

arbetsplatsen 
3.48 .40 0.68 .37** .26** .17** .22** .02 -.44** .52** .37** - 

* p < .05, ** p < .01 
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Vidare gjordes ett t-test för en jämförelse mellan kön och skillnader i skattning av 

motivation, detta resultat visas i tabell 2. Inga signifikanta skillnader fanns mellan könen gällande 

skattning av motivation. Därmed behålls nollhypotesen. 

 

 

Tabell 2  

T-test: skillnad mellan skattning av motivation mellan män och kvinnor på de olika faktorerna. 

 

                                                     Kvinnor   Män 

                                   N=169                                 n=59  

Variabler M SD M SD t-värde df 

Inre motivation  5.61 1.36 5.54 1.45 .33 221 

Integrerad kontroll  4.16 1.45 4.17 1.35 -.39 218 

Identifierad 

kontroll  
3.68 1.56 3.49 1.40 .87 224 

Introjicerad 

kontroll 
3.92 1.44 4.18 1.46 -1.17 217 

Yttre kontroll 4.31 1.05 4.29 1.19 .14 222 

Amotivation  1.67 .89 1.99 1.29 -1.78 221 
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En envägs oberoende Anova genomfördes för att undersöka påverkan av anställningstid på 

hur man skattade inre och yttre motivation, detta resultat visas i tabell 3.  Deltagarna delades in i tre 

grupper i förhållande till deras anställningstid (Grupp 1: 0-2 år; Grupp 2: 3-5 år; Grupp 3: 5 år eller 

fler) 

Tabell 3  

Envägs Anova: skillnad i motivation beroende av anställningstid. 

 

 0-2 års 

anställningstid 

 

3-5 års 

anställningstid 

5 eller fler års 

anställningstid 

  

 Variabler M SD M SD M SD df F 

Inre motivation  5.68 1.29 5.48 1.55 5.47 1.51 223 .39 

Integrerad 

kontroll  
4.35 1.30 4.02 1.38 4.12 1.44 220 1.68 

Identifierad 

kontroll  
3.93 1.50 3.46 1.37 3.16 1.31 226 4.43* 

Introjicerad 

kontroll  
4.41 1.39 4.03 1.53 3.81 1.44 219 2.44 

Yttre kontroll  4.31 1.21 4.30 1.06 4.26 1.19 224 .95 

Amotivation  1.71 1.00 2.06 1.12 2.05 1.47 223 1.97 

*p < .05 

Resultatet visade på en statistisk signifikant skillnad och en skillnad i medelvärdes poäng 

mellan grupperna. Effektstorleken, uträknad genom att använda Eta squared var .056 vilket är ett 

värde som indikerar en svag effekt (Pallant, 2010). Post-hoc jämförelsen gjordes genom att använda 

Tukey test, det indikerade på att medelvärdet för Grupp 1 (M=3.93, SD=1.50) skilde sig signifikant 

från Grupp 3 (M=3.16, SD=1.31). Grupp 2 (M=3.46, SD=1.37) skiljde sig inte signifikant från 

grupp 1 eller grupp 3. Det förelåg en statistisk signifikant skillnad på p< .05 nivån i variabeln 

identifierad kontroll för anställningsårsgrupperna grupp 1, 0-2 år och grupp 3, 5 eller fler år: F 

(3,226) = 4.43 p < .05.  
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Diskussion 
 

Vår undersöknings huvudsakliga syfte var att undersöka sambandet mellan inre eller yttre 

motivation och kopplat till de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna: utvecklingsmöjligheter, 

engagemang samt inflytande på arbetsplatsen. Resultatet visade att de individer som skattade högt 

på inre motivation även skattade högt på psykosocial arbetsmiljö. Vårt resultat stämmer överens 

med Chalofsky och Krishna (2009) som menar att inre motivation hör samman med psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer. Det skulle kunna innebära att om individen upplever att en god psykosocial 

arbetsmiljö är viktig motiveras denne till en högre grad av inre motivation, dock vet vi inte vad som 

orsakar vad. En annan möjlighet är att de som har skattat högt på yttre motivation kanske inte 

värderar den psykosociala arbetsmiljön lika högt för att fokus ligger mer på yttre påverkan, vilket 

möjligen gör att individen inte lägger lika stor vikt på det som händer nära i relationerna på 

arbetsplatsen.  

Vi anser att teorierna om inre motivation och psykosocial arbetsmiljö ligger nära varandra, 

inre motivation fokuserar på att individen vill uppnå ny kunskap samtidigt som psykosocial 

arbetsmiljö bland annat fokuserar på utvecklingsmöjligheter. Vi valde att plocka ut dimensionen 

utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen för att idag är utbildning och kompetensutveckling viktigt 

för individen på arbetsmarknaden då konkurrens om jobben är hård. Vi anser att det är en 

konkurrensfördel på arbetsmarknaden ur ett långsiktigt perspektiv då utvecklingsmöjligheter är 

någonting som individen bär med sig och själv förvaltar genom livet medan ekonomisk 

kompensation kan vara kopplad mer kortsiktigt till en specifik arbetsprestation. Vi tror att eftersom 

arbetsplatsen vi har valt verkar i en högteknologisk bransch där utveckling är ett måste för 

överlevnad kanske även organisationen ser positivt på att utveckla kompetenserna hos dess egna 

anställda. Om det är så kan det vara en bidragande faktor till vårt resultat då individen drivs mer av 

inre motivation som samvarierar med utvecklingsmöjligheter än yttre motivation. 

 Individer som skattat inre motivation högt tycker att självbestämmande är viktigt och 

upplever större inflytande, det stämmer överens med det som Oade (2009) skriver om när individen 

upplever att denne har ett stort inflytande är det viktigaste inte att själv få ekonomiska belöningar 

och utan att organisationen som de verkar inom når sina uppsatta mål. Det kan även kopplas 

samman med det som Organ (1988) skriver att engagemang sker när en anställd är villig att gå 

längre än de förpliktelser som arbetspositionen medför genom att bidra konstruktivt till sin 

arbetsplats. Vi tror att respondenterna bryr sig mer om organisationens överlevnad än egna 

kortsiktiga belöningar vilket gör att det blir en starkare koppling mellan inre motivation och 

psykosocial arbetsmiljö än med yttre motivation. 
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            En annan anledning till resultatets uppkomst skulle kunna vara att de respondenter som 

skattat högt på inre motivation redan har en hög levnadsstandard och därför inte drivs till lika hög 

grad av de yttre motivationsfaktorerna. De kanske fokuserar på andra värden i arbetssituationen till 

exempel som Deci och Ryan (2000) menar att autonomi och samhörighet är viktiga inre drivkrafter 

som t.ex. tar sig i uttryck genom att individen värdesätter att uppleva stimulans genom att anta nya 

utmaningar och nå ny kunskap. Samhörighet tar sig i uttryck genom att individen uppskattar att ha 

roligt och värna om relationerna på arbetsplatsen utifrån den kognitiva värderingsteorin (Deci & 

Ryan). Värderingsteorin tar även upp feedback och kommunikation som en djupare del av inre 

motivation och därför är inflytande på arbetsplatsen viktigt för vi anser att genom feedback och 

kommunikation har individen möjligt att få sin röst hörd i organisationen. Vi tror att en anställd som 

känner sig viktig för organisationen och som får gehör för sina åsikter kanske är mer benägen att 

drivas av inre motivation och se sig själv som en del av organisationen. 

Utifrån hypotes 2 ville vi undersöka om det fanns skillnader mellan könen i skattning av 

motivation. Vi valde att anta en nollhypotes där vi antog att ingen skillnad förelåg eftersom tidigare 

studier har haft olika slutsatser. 

Vårt resultat visade sig inte vara signifikant, det överensstämmer med Eskildsens (2004) 

studier som visar att det inte föreligger någon skillnad i skattning av motivation beroende på kön. 

En anledning till resultatet skulle kunna vara att vår arbetsplats består till stor del av individer med 

hög utbildningsnivå och liknande bakgrund vilket kan minska eventuella skillnader mellan könen. 

De flesta arbetar med samma typ arbetsuppgifter och har ungefär samma nivå av kunskap vilket 

möjligtvis skulle kunna ha en homogeniserande effekt och därmed minska den stereotypiska 

skillnaden mellan man och kvinna. Sammantaget skulle det kunna sudda ut eventuella skillnader 

mellan könen som visar sig i skattning av inre eller yttre motivation.  

Tidigare studier rörande motivation och kön har även kommit fram till motsatt slutsats från 

oss och sett att kvinnor i större utbredning än män har en hög arbetsmotivation (Clark et al, 1996; 

Kalleberg & Mastekaasa, 2001;Sousa-Poza & Sousa-Poza, 2000). Theandersson (2000) har i studier 

om anställdas inställning till sitt arbete påvisat att män i större grad än kvinnor prioriterar lön medan 

kvinnor i större utsträckning fokuserar på kamratskap samt möjlighet att lära sig nya uppgifter. Det 

är ytterligare en studie som stödjer att vårt resultat borde ha påvisat en skillnad mellan könen och 

skattning av inre motivation eller yttre motivation då lön enligt oss kan kopplas till yttre motivation 

och att utvecklingsmöjligheter hör till inre motivation.  

En kritik som kan ställas mot vår undersökning är att den innehåller större procentsats män 

än kvinnor vilket skulle kunna medföra att om samma studie genomfördes med en mer jämn 

könsfördelning skulle resultatet kunna bli annorlunda. Även en större och mer omfattande studie 

skulle kunna påvisa ett annat resultat än vårt. En ytterligare faktor att ha i åtanke är den som 
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Amabile (1993) skriver om, att ämnet motivation är väldigt komplext och påverkas förutom av yttre 

och inre faktorer även av personligheten som en variabel som påverkar skattning av motivation. Vi 

anser att det är en viktig punkt att tänka på att det är andra variabler som t.ex. ålder, personlighet, 

etnicitet som påverkar individens motivation förutom variabeln kön. 

Vi förkastar nollhypotesen utifrån vår tredje hypotes, att det föreligger en skillnad mellan 

grupper med olika lång anställningstid och skattning av inre motivation eller yttre motivation. Det 

viktigt att notera att den signifikanta skillnaden vi fann endast hade en svag effektstyrka, vi fick 

ingen övergripande skillnad mellan grupperna med olika lång anställningstiden och inre motivation 

eller de övriga dimensionerna som hör till yttre motivation (Deci & Ryan, 2000). 

Det är intressant att ifrågasätta varför det inte blev någon skillnad på de andra 

dimensionerna gällande anställningstid. Egentligen kan vi endast uttala oss om dimensionen 

identifierad kontroll. Vi fann att gruppen med anställningstid 0-2 år drivs mer av identifierad 

kontroll (en av de mer självständiga dimensionerna av yttre motivation i Organismic integration 

theory) än de som varit anställda 5 år eller fler. 

Varför det endast finns en skillnad i dimensionen identifierad kontroll mellan gruppen 0-2 år 

och 5 år eller fler, kan bero på att gruppen med kortare anställningstid just nu drivs mer av yttre 

motivation men identifierar sig till viss del med organisationens värderingar och börjar se dem som 

sina egna men inte till lika stor del som de som har varit anställda 5 år eller fler. 

Som tidigare framgår finns det inte särkskilt mycket forskning kring huruvida individer 

drivs mer av inre eller yttre motivation utifrån olika lång anställningstid (Stålring & Stridh, 2008). 

Grupper av individer med en viss anställningstid kanske är olika beroende på andra variabler än 

anställningstid som gör att de drivs av inre respektive yttre motivation på olika sätt. Andra variabler 

kan i det här sammanhanget vara att individerna befinner sig i olika ålder i livet eller att deras 

arbetsposition innebär befattningar på olika nivåer i företaget. De som har arbetat längre kan i större 

utsträckning ha arbetat med ledande befattningar, haft mer ansvar och variation i sitt arbete vilken 

kan ha influerat vilken typ av motivation som påverkar. 

Viktigt att tänka på gällande motivationsstudier är att individens motivation drivs av 

ständigt pågående processer och att det sannolikt inte finns så tydligt uppdelade skillnader. Där 

håller vi delvis med Bakka et al 2006 om kritiken mot Herzbergs tvåfaktorteori att hygienfaktorer 

och motivationsfaktorer blir tydligt uppdelade i kategorier och inte speglar en dynamisk process 

som vi förstår den. Vi har avgränsat oss mot motivation och psykosociala faktorer i 

arbetssituationen, rimligtvis är det många fler variabler som påverkar individens motivation som 

t.ex. socioekonomisk bakgrund och balans mellan arbetsliv och fritid. 
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Framtida forskning 

I framtiden skulle denna studie kunna följas upp med fler studier som undersöker inre 

motivation och fler dimensioner av psykosocial arbetsmiljö, för att öka förståelsen för hur 

dimensionerna hänger samman. Som ett komplement till kvantitativ metod kan även kvalitativ 

forskningsmetod med exempelvis intervjuer användas för att utöka förståelsen för de korrelationer 

som vi har hittat i vår studie. Det kan även vara av intresse att utföra studien inom ett annat 

arbetsområde eller att göra en mer omfattande studie med flera företag i olika branscher. 
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