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Inre och yttre motivation 

Hur upplevs de och hur relateras de till prestation? 
 

Elin Schildt 

 

 

Motivation är ett centralt begrepp inom psykologisk forskning och är 

väsentligt i organisationer för att skapa förståelse om hur aktiviteter på 

arbetet påverkar anställdas motivation och prestation. 

Motivationsfaktorer förklaras bero på både inre och yttre drivkrafter. 

De inre drivkrafterna styrs av individens intressen och tillfredsställelse 

i arbetsuppgifter på arbetet, medan de yttre förklaras som exempelvis 

belöning och att uppnå företagsmål. Denna studie bygger på åtta 

intervjuer där syftet var att undersöka subjektiva upplevelser av inre 

och yttre motivation på arbetsplatsen. Resultatet analyserades med 

hjälp av metoden meningskoncentrering vilket uppvisade 4 teman i 

faktorn inre motivation: frihet, välbefinnande, mål och delaktighet. 6 

teman upptäcktes i yttre motivation: belöningar, fysisk arbetsmiljö, 

sociala förhållanden, feedback, ledarskap/struktur samt 

kommunikation/samarbeten. Enligt resultatet kan yttre faktorer skapa 

möjligheter och förutsättningar för motivation, men det som driver är 

individens inre motivation.  

 

Keywords: extrinsic motivation, intrinsic motivation, work 

performance, work passion 

 

 

Inledning 

 
Motivation brukar beskrivas som ett grundläggande ämnesområde inom psykologi och 

organisatoriska studier. Grant (2008) beskriver motivation som orsakerna som driver oss att 

utföra handlingar och menar att en förståelse för motivation är relevant för att kunna förklara 

både individuella och organisationsrelaterade beteenden. Begreppet motivation beskriver den 

psykologiska process som innefattar interna och externa faktorer, vilka förklarar varför 

människors beteende uppstår, upprätthålls och avslutas (Vallerand, 2012). 

Motivationsteorier kan inte fullt ut förklara varför individer beter sig som de gör, för att 

kunna redogöra för detta måste motivationsförklaringen ingå i en mer omfattande individuellt 

anpassad modell för beteende (Abrahamsson & Andersen, 2005). De personliga faktorerna 

som kan påverka en individs beteende delas av Abrahamsson och Andersen upp i (1) 

motivationsmässiga variabler, (2) färdigheter eller faktorer som hänger samman med 

personlighetsdrag samt (3) kognitiva variabler (uppfattningar och värderingar). Vidare menar 

författarna att både motiv och värderingar påverkar hur en individ beter sig samt att det är 

väldigt individuellt vad som mer precist påverkar en individs motivation.  

Den här studien kommer att behandla olika former av motivation samt studera vilka 

faktorer som kan ha en effekt på individers beteende på arbetsplatsen, i syfte att skapa 

förståelse för vad som kan påverka arbetsmotivation och prestation. 
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Motivationsteorier 

 
Maslow (1970) redogör för en motivationsteori där han menar att människans behov styrs av 

så kallade psykologiska drifter. Modellen som förklarar hur människan prioriterar sina behov 

beskrivs som en behovstrappa med fem trappsteg eller nivåer. Den grundläggande idén för 

modellen förklarar att behoven på en lägre nivå i behovstrappan först ska bli tillfredsställda 

innan de högre målen blir viktiga. De fem nivåerna i behovstrappan är: (1) fysiologiska 

behov, (2) trygghetsbehov, (3) sociala behov som kärlek och gemenskap, (4) behov av status 

och uppskattning samt (5) behov av självförverkligande. Abrahamsson och Andersen (2005) 

förklarar att teorin inte kan förklara specifika handlingar i specifika situationer, utan att man 

behöver ha i beräkning att behoven inte styr människan direkt då människan kan påverkas av 

flera olika faktorer. Maslow (1970) förklarar vidare att behovshierarkin har gett intryck att de 

fem behoven behöver följa en viss ordning, att om ett behov är tillfredsställt kan nästa behov 

tillfredsställas. Modellen förklaras fortfarande som en hierarki, men Maslow menar att ett 

behov inte måste vara totalt tillfredsställt innan nästa tar sin början. 

En annan teori som är väl etablerad inom motivationsforskning är Herzbergs tvåfaktorteori. 

Herzberg utformade en teori där han försökte förstå hur aktiviteter på arbetet påverkar 

motivation och prestation, samt hur arbetstillfredsställelse bäst kan förstås. I modellen menas 

att motivationen till att arbeta starkt påverkas av om arbetet ger en utmaning och erbjuder 

möjligheter till utveckling (Herzberg, 1969). Motivationsteorin delas upp i två dimensioner 

som beskrivs som motivationsfaktorer och hygienfaktorer (senare kallad underhållsfaktor), 

där motivationsfaktorerna till exempel utgörs av prestationer, ansvar och uppskattning på 

arbetet. Dessa faktorer leder till motivation om de uppfylls, då individen beskrivs ha en 

önskan om att få dessa behov tillfredsställda. Hygienfaktorerna förklaras av Herzberg vara 

ekonomisk belöning, relationer till kollegor, status och trygghet med anställningen. 

Motivationsfaktorerna leder till trivsel när de finns, men inte till vantrivsel när de saknas. 

Hygienfaktorerna däremot kan skapa vantrivsel om de saknas, men de kan inte i sig skapa 

trivsel. 
Motivation beskrivs på ytterligare ett sätt av Locke (2000) med fyra centrala begrepp: 

behov, värden/värderingar, målsättning samt känslor. Locke menar att motivet till att vilja 

göra någonting kombineras av värden och känslor: ett motiv kan ses som en önskan att nå ett 

mål. Locke menar vidare att dessa motiv påverkar individer på tre olika sätt. För det första 

skapas anledningar till varför individen väjer att agera, för det andra påverkar mål och 

värderingar intensiteten av varför individen väljer att agera baserat på hur viktigt det anses 

vara i stunden. En individ förklaras lägga ner mer energi på aktiviteter som anses viktiga 

snarare än de aktiviteter som inte medför någonting som upplevs relevant. Vidare menar 

Locke att svårighetsgraden på målet eller aktiviteten är det tredje motivet som har betydelse 

för viljan av att utföra någonting: ett svårare mål leder till mer ansträngning än ett enklare 

mål. Ett direkt motiv skulle kunna vara önskan att lyckas och göra bra ifrån sig, även om 

Locke förklarar att det inte är kopplat till ett specifikt resultat. 

 

 

Olika former av motivation 
 

Ryan och Deci (2000) förklarar att individer inte bara kan uppleva olika mängd av motivation, 

utan också att individer kan uppleva olika slags motivation. Vallerand (2012) skriver att de 

två mest ledande varianterna av motivation brukar beskrivas som inre respektive yttre 

motivation. Inre motivation beskrivs i forskning som de drivkrafter som får individer att 

utföra en aktivitet på grund av fri vilja och den inre tillfredsställelse som främjar egenintresse, 

upplevd utveckling och glädje. Aktiviteten i sig sågs av individen som intressant och rolig, 
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utan påverkan från yttre faktorer (Deci & Ryan, 2000; Grant, 2008; Vallerand, 2012). Yttre 

motivation beskrivs av Deci och Ryan som en typisk kontrast mot inre motivation – en 

drivkraft för att uppnå ett visst mål, tillfredsställa ett behov, att undvika ett straff eller att 

belönas för att utföra arbetet. Det kan handla om ekonomisk belöning som exempelvis lön 

eller informativ belöning som feedback. Dessa två nu beskrivna typer av motivation, inre och 

yttre, är väl förenade med definitionen av motivation som Vallerand (2012) har uttalat 

gällande att faktorer både inom och utanför individens kontroll är en förklaring till hur 

individer motiveras till att utföra aktiviteter och agera. 

Till en början antogs den inre och den yttre motivationen ha en högst samspelande relation, 

det vill säga att om de två typerna av motivation kombinerades ledde det till den högsta 

möjliga nivån av motivation (Vallerand, 2012). Men Vallerand redogör för experiment där 

forskare har undersökt inre och yttre motivation hos individer, som förklarar att om forskarna 

leder individerna till att engagerade sig i nya intressanta aktivitet (inre motivation) för att få 

en ekonomisk belöning (yttre motivation) leder det till en minskad efterföljande inre 

motivation. Det indikerade att inre motivation försvagas av den styrande karaktären i att få 

belöning. Men en undersökning som Blustein (1988) presenterar visar att inre motivation kan 

skapas och upprätthållas i frånvaro av yttre belöningar. Undersökningen visar även att yttre 

faktorer där individer exempelvis får stöttning i självständighet och kompetens tenderar att 

gynna den inre motivationen, medan andra yttre faktorer där individerna blir kontrollerade 

och övervakade i hög grad tenderar att hämma den inre motivationen. 

Ryan och Deci (2000) skriver om en tredje form av motivation som de kallar amotivation. 

Denna typ av motivation definieras som en bristande intention att vilja genomföra en aktivitet. 

De menar att amotivation kommer från att individen inte värderar en aktivitet som viktig, att 

individen inte känner sig kompetent nog att klara den eller tron på att det inte ska ge ett 

önskvärt resultat. Både färdigheter att utföra en aktivitet och känslan av motivation är två 

faktorer som är nödvändiga för en individs prestation på arbetsplatsen, men Adler (2006) 

menar att dessa två begrepp inte är tillräckliga om de är separerade från varandra för att göra 

en bra prestation. Adler menar att förmåga och motivation snarare måste gå parallellt med 

varandra för att en individ ska kunna känna sig viktig och prestera så bra som möjligt. 

Grant (2008) beskriver ytterligare en form av motivation som kallas för prosocial 

motivation, vilken förklaras som en drivkraft att göra en insats som gynnar andra människor. 

Grant menar att prosocial motivation karaktäriseras av personlighetsdrag som empati och 

hjälpsamhet, och kan klassificeras som en gren av inre motivation då möjligheten att hjälpa 

andra stärker den inre drivkraften. Resultatet av en undersökning som Grant presenterar 

indikerar att anställda uppvisar högre nivåer av prestation och effektivitet när de upplever att 

den prosociala och inre motivationen är starkt sammankopplade. 

 

 

Faktorer som påverkar motivation 

 

Resultat från undersökningar som Vallerand (2012) presenterar visar att ju mer positiv 

feedback individer får för sin prestation, desto mer känner sig individerna kompetenta och 

viktiga. Vallerand förklarar att detta i sin tur leder till att när allt fler individer känner sig 

kompetenta och viktiga, desto mer inre motivation skapas bland dem. Ryan och Deci (2000) 

menar att positiv feedback gällande individens arbete ökar den inre motivationen i hög grad, 

medan negativ återkoppling på individens utförande minskar den, vilket bekräftar resultaten 

från Vallerands undersökning. Cooper och Jayatilaka (2006) beskriver att belöningar inte bara 

behöver vara i ekonomisk form utan att de också kan uppfattas som informativa, där 

belöningen innefattar förmedlad information om individens kompetens och utveckling. Denna 

typ av informativ aspekt, feedback, ökar tydligt individens inre motivation.  
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Cooper och Jayatilaka (2006) menar att kreativiteten i grupper blir allt viktigare i 

organisationer och har fått allt mer uppmärksamhet som en viktig faktor i samarbeten och 

motivation. Den yttre motivationen tenderar att minska individers kreativitet på arbetsplatsen 

eftersom den fokuserar på belöningarna efter uppgiften är genomförd snarare än glädjen i att 

utföra uppgiften. Däremot hävdar författarna att den inre motivationen leder till att 

individerna tillfredsställs av nöjet i processen som att söka nya lösningar på problem, och 

således menar författarna att individer som upplever inre motivation i högre grad lägger ner 

mer energi på uppgiften, utforskar den samt letar efter kreativa lösningar, än de individer som 

upplever en lägre grad av inre motivation. 

Vallerand (2008) skriver om motivation i relation till passion för arbetet. Passion definieras 

som en stark drift till att utföra en aktivitet i vilken individer investerar mycket tid och energi. 

Han beskriver att det finns två typer av passion i samband med olika resultat och motivation. 

Harmonisk passion kommer från en självständig stark avsikt att vilja engagera sig i 

verksamheten som individen gillar. Omvänt så kommer tvångsmässig passion från en 

kontrollerad avsikt och leder till att individer upplever en okontrollerbar lust att engagera sig i 

verksamheten. Amiot och Sansfaçon (2011) förklarar att den tvångsmässiga passionen en 

individ kan känna till arbetet i själva verket innebär en okontrollerbar känsla av spänning som 

kommer från att ha utfört en aktivitet, samt att det tillfredsställande resultatet måste fortsätta 

eftersträvas. Amiot och Sansfaçon menar att eftersom att detta överdrivet passionerade 

beteende är utanför individens egen kontroll, kommer det förmodligen så småningom ha en 

oproportionerligt stor betydelse i individens identitet och kommer leda till negativa resultat 

för individen. Forskning ger stöd till att den harmoniska passionen har en positiv inverkan 

både under och efter engagemang i aktiviteten, medan den tvångsmässiga passionen snarare 

endast en negativ effekt på individen, speciellt efter engagemang i uppgiften och när 

individen hindras från att engagera sig i uppgiften (Vallerand, 2012). Vidare menar Vallerand 

att både motivation och passion är viktiga för individen i arbetet. Motivation spelar större roll 

för ickepassionerade aktiviteter som individer fortfarande är tvungna att utföra i sina liv, 

exempelvis som att gå till jobbet och städa sin bostad, medan passion kan vara särskilt viktig 

för de aktiviteter som skapar en känsla av trivsel och glädje, exempelvis att utföra en sport, 

spela instrument och för vissa individer att arbeta. Kvaliteten på motivationen spelar också 

roll för resultatet, ju mer självbestämmande processerna är för individen och ju mer 

harmonisk passion som finns, desto fler resultat blir positiva. 

Individers upplevda autonomi på arbetet anses enligt Dysvik och Kuvaas (2011) som en 

viktig grund i teorier om arbetsmotivation. I tidiga studier om arbetsmotivation betraktades 

jobbautonomi som den mängd frihet och självbestämmande en individ upplever i samband 

med att utföra arbetsuppgifter, men i samtida teorier förklarar forskarna att uppfattningen 

hade blivit utvidgad. I stället definieras autonomi på arbetet till i vilken omfattning individen 

upplever sitt arbete som fritt, självständigt, en befogenhet till att schemalägga sitt arbete, fatta 

beslut och själv välja vilka metoder som ska användas för att kunna utföra arbetsuppgiften. 

Vidare redogör Dysvik och Kuvaas för nya forskningsresultat som konstaterade att autonomi 

på arbetet står i en direkt positiv relation till arbetsmotivation samt tillfredsställelse, större 

engagemang i organisationen och en ökad motivation.  

 

 

Motivation till att prestera 
 

När motivation och arbetspassion ställs i relation till organisationsteori förklarar 

Abrahamsson och Andersen (2005) att deras uppfattning är att det särskilt är de yttre 

förhållandena som är viktiga för arbetsrelaterad motivation, med andra ord hur organisationen 

och dess struktur, ledning och sociala miljö påverkar individen. Men däremot visar forskning 
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att denna påverkan förstärks eller försvagas beroende av individens egen disposition – 

individen kan påverka sin motivation beroende på önskan och mål. 

Dysvik och Kuvaas (2011) ger en förklaring på att anställda individer som har en hög grad 

av inre motivation är mer engagerade i sitt arbete och visar på större chanser att nå sina mål 

än de anställda som har en lägre grad av inre motivation. Forskarna menar att anställda som 

upplever en lägre grad av inre motivation inte uppvisar ett driv att engagera sig i sitt arbete på 

ett självständigt sätt på grund av att de inte ser en tydlig mening med sitt arbete. 

Vroom (1994) redogör för forskning som visar på ett samband mellan individers 

motivation och organisationens resultat. Om individerna ser värdet med uppgifterna de gör så 

genereras mer motivation, och med en högre grad av motivation förbättras arbetsprestationen. 

Därför visar resultatet att det är av stor betydelse för en organisation att försäkra sig om att de 

anställda är motiverade. Vroom redogjorde för att en motiverad anställd kommer vara med att 

utveckla organisationen och dess arbetsprocess samt att upprätthålla ett engagemang för att 

genomföra arbetsuppgifter både av hög kvalitet och inom tidsramen. Detta visar på hur en 

organisation kan öka sin vinst, med andra ord genom att se till att alla anställda känner sig 

motiverade för att kunna prestera. 

 

 

Syfte 

 
Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka, beskriva och analysera individers 

upplevda inre och yttre motivation samt hur de upplevde att denna motivation var relaterad till 

prestation på arbetsplatsen. Undersökningen gjordes som ett uppdrag åt ett IT-bolag i 

Stockholm som i den här studien benämns Organisationen AB. I undersökningen var det av 

relevans att öka förståelsen för vilka faktorer som fanns bakom arbetsrelaterad motivation, 

med andra ord vad individerna upplevde påverkade deras känsla av motivation och prestation 

på arbetet, både när det gällde möjliga inre och yttre faktorer. 

 

 

Frågeställningar 
 

1. Hur upplever individer att deras inre motivation ser ut och hur relaterar de den till sin 

upplevda prestation på arbetsplatsen? 

2. Hur upplever individer att deras yttre motivation ser ut och hur relaterar de den till sin 

upplevda prestation på arbetsplatsen? 

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 

 
Organisationen AB är ett företag inom IT-branschen som hyr ut konsulter att utföra uppdrag 

hos större bolag. Deltagare i undersökningen var 8 personer som alla arbetade inom 

organisationen men med olika befattningar, 5 av individerna arbetade med utgångspunkt från 

huvudkontoret och 3 som konsulter ute på uppdrag hos andra företag. Två av deltagarna som 

intervjuades var kvinnor och sex var män, med en medelålder på 43 år och ålderspridning 

mellan 34-52 år. Det var på så sätt en relativt mångsidig grupp av deltagare från företaget, 

som totalt har 25 anställda. Deltagarna valdes ut av författaren och dennes kontaktperson på 
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Organisationen AB gruppvis och utifrån vilken befattning de hade i företaget. Alla 8 personer 

som tillfrågades att medverka i undersökningen tackade ja.  

 

 

Material 
 

Deltagarnas upplevelser låg i fokus för undersökningen och därför skapade författaren en 

intervjuguide bestående av tre områden i syfte att nå semistruktur. Områdena innefattade: (1) 

Bakgrundsinformation om deltagarna: ålder, utbildning etc. (2) deltagarnas upplevelser vad 

gäller inre motivation och prestation, (3) deltagarnas upplevelser vad gäller yttre motivation 

och arbetsmiljö. Område 1 innehöll fyra frågor och gällde bakgrundsinformation. Område 2 

innehöll tolv frågor som gällde deltagarnas uppfattning om inre motivation samt prestation, 

exempel på frågor var: ”Vad är motivation för dig?”, ”När känner du dig som mest 

motiverad?”, ”Vad är det som får dig att gå till jobbet?”, ”Vad är prestation för dig?” och 

”Hur tar du dig an en uppgift som du redan innan tror att du kommer ha svårt för?” Inom 

område 3 fanns åtta frågor som gällde deltagarnas upplevda yttre motivation och var 

exempelvis: ”Hur upplever du att din motivation påverkas av andras åsikter?”, ”Vad är ett bra 

samarbete?” och ”Vad krävs av din arbetsplats för att du ska känna motivation?”. Alla frågor i 

områdena ställdes till alla deltagare, men behövde med nödvändighet inte formuleras på 

samma sätt vilket gav öppna svarsmöjligheter och öppen tolkning av frågorna. Frågorna 

behövde inte heller med nödvändighet ställas i exakt ordning så länge områdena togs i sin 

bestämda ordningsföljd vid 1-3.  

 

 

Procedur 

 
Uppdragsgivaren för studien var intresserade av att få en undersökning gjord gällande de 

anställdas motivation på företaget. Författaren tog därför kontakt med Organisationen AB 

med en förfrågan om en intervjustudie fick genomföras, tillsammans med ett missivbrev som 

innehöll information kring förslag på undersökningens syfte, hur den skulle genomföras samt 

vilken typ av frågor som skulle ställas i intervjuerna. Då undersökningen var ett uppdrag fick 

författaren en kontaktperson på företaget, som tillsammans med författaren gjorde urvalet till 

studien. Kontaktpersonen på Organisationen AB delade upp de anställda i två grupper, 

baserade på vilken befattning de anställda hade. De deltagare som arbetade som konsulter 

blev första gruppen, den andra gruppen till urvalet räknades som anställda med utgångspunkt 

från huvudkontoret. Därefter valde kontaktpersonen tillsammans med författaren ut deltagarna 

i syfte uppnå så stor variation bland deltagarna som möjligt. Fem deltagare med utgångspunkt 

från huvudkontoret valdes ut och tre deltagare var konsulter. De personer som utsågs lämpliga 

kontaktades via sin arbetsmail. Information om studiens syfte och upplägg skickades ut i ett 

missivbrev som deltagarna fick i samma e-post som förfrågan om en medverkan. I 

missivbrevet fanns kort information om studiens författare samt studiens huvudsakliga syfte; 

att undersöka vilka faktorer inom motivation som har en effekt på individers prestation på 

arbetsplatsen. Deltagarna fick även information om att intervjuerna var ämnade att jämföras 

med varandra för att finna svar på frågeställningen, att en medverkan i studien var frivillig 

och kunde avbrytas samt att alla deltagare skulle behandlas med konfidentialitet. Deltagarna 

tillfrågades om samtycke till att spela in intervjun, alla godkände det. För att skapa en 

trygghet hos deltagarna genomfördes intervjuerna i en för dem känd miljö, författaren valde 

enskilda rum på Organisationen AB. Alla intervjuer spelades in via en bärbar dator och 

transkriberades därefter. De sparade filerna raderades direkt efter att transkriberingen var 
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genomförd. Resultatet sammanställdes i tre huvudrubriker med utgångspunkt i 

frågeställningen, för att tydligare strukturera och belysa det framtagna resultatet. 

 

 

Databearbetning 

 
Resultatet av de åtta genomförda intervjuerna transkriberades till en skriven text med kodning 

av hummanden, men utan kodning av pauser och röstläge. Dessa utelämnades för att 

undersökningen syftade till att analysera subjektiva upplevelser av fenomen som inte krävde 

den typen av uppgifter till analysen då ämnet inte upplevdes som etiskt känsligt. Det 

transkriberade materialet uppgick till cirka 40 000 ord och för att analysera det empiriska 

materialet användes en metod som Kvale och Brinkmann (2009) kallar för 

meningskoncentrering. Materialet jämfördes och analyserades i syfte att finna gemensamma 

teman och centrala komponenter. I analysmetoden formulerade författaren de meningar som 

deltagarna sagt mer koncist. Långa uttalanden från det transkriberade materialet pressades 

samman i kortare meningar där den mest väsentliga innebörden från alla åtta intervjuer 

förtydligades i en gemensam utsaga. Författaren inledde processen med att komprimera 

intervjumaterialet för att sedan ställa frågor till sin data utifrån syftet, till att slutligen finna 

gemensamma teman. En brist i meningskoncentering kan vara att det saknas 

interbedömarreliabilitet, vilket visar att två eller fler forskare som analyserar materialet skulle 

kommit fram till samma sak. Detta såg författaren som svårt att undvika men för att minska 

detta problem söktes det i analysen efter likheter och olikheter i materialet upprepade gånger i 

syfte att se nya aspekter och att öka möjligheten att göra en så trovärdig analys som möjligt. 

Författaren analyserade materialet till dess att mättnad uppnåtts. När materialet inte berättade 

någonting nytt, när inga nya teman framträdde ur materialet och när resultatet upplevdes som 

tillfredsställande var mättnadskriteriet uppfyllt. Intervjuguiden som användes till 

undersökningen var semistrukturerad för att på bästa sätt kunna följa upp deltagarnas svar 

genom att utöver de bestämda frågorna ha plats för följdfrågor och individuella tolkningar. 

 

 

Resultat 
 

 

Individers upplevelser av inre motivation 
 

Under denna rubrik presenteras resultatet från deltagarnas svar angående deras upplevda inre 

motivation. Av materialet framkom 4 huvudteman som författaren har sammanställt grundat 

på deltagarnas svar, vilka beskrivs som: frihet, välbefinnande, mål och delaktighet. Deltagarna 

beskrev motivation generellt sett som den drivkraft som fick en individ att vilja göra saker, 

vilket både kunde påverkas av individuella krafter, personliga egenskaper och den miljön 

individen är verksam i. 

 

Frihet. Alla deltagare nämnde att de motiveras av att känna sig fri i sitt arbete. Det som 

deltagarna beskrev inom begreppet frihet som det mest relevanta var känslan av att bli litad på 

av företaget för att på ett fritt och självständigt sätt kunna utföra sina uppgifter, möjligheten 

att själv schemalägga sin tid samt att själv välja metod till att utföra uppgiften. Några av 

deltagarna pratade om frihet under ansvar, vilket upplevdes som viljan att vara fri i sitt arbete 

men att i samspel bli sedd av sin chef och ledning för att ledsagas i rätt riktning. En annan 

faktor som bidrog till känslan av frihet var att företaget inte hade närvarokontroller och i 

stället helt litade på att de anställda utförde sitt arbete på eget initiativ. 
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Välbefinnande. Den inre motivationen beskrevs av mer än hälften av deltagarna öka efter 

en genomförd arbetsuppgift, känslan som beskrevs uppstå efteråt var en nöjdhet att ha 

genomfört uppgiften och stolthet i att klara av det samt att det upplevdes allmänt 

tillfredsställande. Att kunna tillföra kompetens var ett annat tema som återkom i intervjuerna, 

där essensen var att individen ville kunna tillföra kompetens till arbetet för att det ger en 

känsla av att individen var betydelsefull. Känslan att vara behövd och betydelsefull för 

företaget upplevdes lika viktig i individuella arbeten som i samarbeten. Ett ämne som 

noterades hos två deltagare var att om de tyckte att syftet till att göra någonting kändes större 

än själva handlingen så upplevdes motivationen och prestationen bli förbättrad, för att det 

skapades glädje utifrån själva uppgiften. Samtliga deltagare beskrev även att om de fick göra 

det som de gillade upplevdes ens starka sidor utvecklas snabbare och att det i sin tur 

framkallade motivation. En deltagare förklarade sitt välbefinnande och inre motivation som: 

”det som får mig att vilja göra någonting, det lilla extra som gör att man vill göra det som 

känns meningsfullt för att man mår bra av det sen.” 

 

Mål. Att sätta upp både kortsiktiga och långsiktiga mål för att utvecklas och skapa 

motivation var enligt hälften av deltagarna grundläggande. Både att nå företagsmål och 

privata mål upplevdes motiverande och båda delar var viktiga men de individuella målen 

driver mer för att de ökade känslan av belåtenhet. Att se ett tydligt resultat av individens 

arbete och uppnådda mål beskrevs som relevant i syfte att känna sig motiverad, då individen 

på så sätt lättare kunde se vad som har arbetats fram under processen. Flera deltagare beskrev 

det som lycka att från ett blankt papper arbeta fram ett slutresultat.  

 

Delaktighet. Alla åtta deltagare berättade att om de fick vara med i arbetsprocessen från 

början till slut och fick känna delaktighet skapades känslor av att vara nöjd och känna glädje 

för att kompetensen upplevdes bli sedd av företaget, detta menade deltagarna ledde till att 

känna en ännu större motivation för sina arbetsuppgifter. Alla upplevde att delaktigheten var 

hög på arbetsplatsen, då ledning och de flesta medarbetare befinner sig väldigt nära varandra 

platsmässigt. Detta upplevdes som positivt både i mening av delaktighet, men också för att det 

skapar socialt umgänge. Tre av deltagarna reflekterade kring att de mådde bra om de kunde 

hjälpa en medarbetare, speciellt om detta ledde till att en medarbetaren också utvecklades. Det 

kändes bra att kunna tillföra sin kompetens och att vara behövd. 

Fyra av deltagarna upplevde att beroende på vilken fas i livet de befann sig, skiftade 

motivationen beroende på vad som upplevdes som mest viktigt just då. Därför förklarade 

dessa individer att det var svårt att svara på vad som just nu kändes mest motiverande. Därför 

upplevdes det av dem viktigt att försöka förstå vad som triggar en specifik medarbetare 

beroende på vilken situation de befinner sig i för att sedan uppmuntra det och ha en 

utgångspunkt. 

 

 

Individers upplevelser av yttre motivation 

 

I följande avsnitt presenteras resultatet från deltagarnas svar angående deras upplevda yttre 

motivation samt vad som påverkade den. Av materialet för den yttre motivationen framkom 6 

huvudteman: belöningar, fysisk arbetsmiljö, sociala förhållanden, feedback, ledarskap/struktur 

samt kommunikation/samarbeten. 

 

Belöningar. Lön var viktigt för alla deltagare för att de ska vilja gå till arbetet, men 

deltagarna talade om lön på olika sätt. Fem individer talade om lön som en bonus, att det inte 
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var deras huvudsakliga syfte till att vilja arbeta då de i stället talade om exempelvis socialt 

utbyte samt tillfredsställelsen i att ha ett roligt arbete. De andra tre förklarade lön som en av 

de absolut största anledningarna till varför de arbetade. En deltagare berättade i intervjun på 

följande sätt: ”om jag hade velat tjäna stora pengar hade jag valt en annan arbetsplats, jag 

jobbar inte här för att tjäna så mycket pengar som möjligt utan det handlar om ett annat 

utbyte”. Andra former av belöning som upplevdes som positiv var olika typer av bonus från 

företaget, där hälften av deltagarna nämnde hälsoverksamhet som en sporre, alltså 

möjligheten till att få en friskvårdspeng eller ett gymkort. Informella möten utgjorde en annan 

del av deltagarnas upplevda bonus, som utformades av till exempel en after-work där 

företaget stod för kostnaderna. Dessa olika informella träffar utgjorde, förutom som en bonus, 

en grund för både informationsflöde och socialt umgänge och upplevdes som någonting 

väldigt positivt av alla. Någonting annat som författaren märkte återkom av deltagarna var 

möjligheten till vidareutbildning, som både förklarades som en bonus men också som en 

möjlighet att hålla sig uppdaterad och känna sig kompetent – vilket upplevdes förstärka 

känslan av att vara anställningsbar även i morgon. 

 

Fysisk arbetsmiljö. En funktionell arbetsmiljö och uppdaterad teknik förklarades som bra 

att satsa på, så att resurserna på arbetsplatsen kunde återspeglas i det arbete som måste utföras 

samt för att underlätta arbetet och motivationen att utföra det. På så sätt kunde deltagarna 

fokusera på sina arbetsuppgifter i stället för sådant som upplevdes irrelevant och onödigt 

tidskrävande, vilket snarare skulle hämma motivationen. En annan viktig faktor som ungefär 

en tredjedel av deltagarna samtalade om var det fysiska utseendet av arbetsplatsen. Det 

beskrevs som viktigt att arbetsplatsen lätt att ta sig till, att det är fräsch inredningsmässigt och 

ergonomisk med mjuk inredning och inte för höga ljudnivåer. 

 

Sociala förhållanden. Sociala relationer på arbetet var en faktor som alla deltagare beskrev 

som en av de viktigaste, deltagarna upplevde att närheten i de sociala relationerna främjade 

samarbetet och gjorde det lättare att känna motivation på arbetsplatsen. Även tillit beskrevs 

som viktigt i sociala sammanhang på arbetet. Att generellt sett arbeta tillsammans med glada 

och positiva medarbetare upplevdes som väldigt motiverande, då detta lätt spred sig vidare 

och att arbetsmiljön då upplevdes som trevlig. Deltagarna förklarade återkommande att om 

alla individer på arbetsplatsen hade en tydligt positiv inställning så var det både lättare att ta 

hjälp av sina kollegor och hitta fungerande samarbeten. En av deltagarna beskrev sociala 

relationer på följande sätt och pekade även på känslan av frihet: 

 

När jag känner mig trygg och glad och på bra humör med mina medarbetare 

och chefer ökar tilliten och det gör till att jag presterar bättre för då känns 

kraven mindre, jag kan slappna av och inte känna mig övervakad. 

 

Feedback. Feedback var ett återkommande ämne hos alla åtta deltagare och förklarades 

som bra både när den upplevdes som positiv och negativ. Både den positiva och negativa 

feedbacken förklarades ge nya perspektiv på den aktuella uppgiften. En deltagare förklarade 

varför feedback kan upplevas som bra både som positiv och negativ: ”Negativa åsikter gör 

mig motiverad att köra emot och bevisa motsatsen, positiva åsikter kan ju mer handla om att 

jag blir bekräftad och mår bra”. 

En stor del av deltagarna förklarade att de ville få bekräftelse på att deras jobb sågs som 

viktigt, för att vetskapen om att individen var uppskattad av företaget ökar motivationen. Av 

just den anledningen beskrevs feedback som betydande och som en stark anledning till att 

vilja gå till jobbet. En av deltagarna gav ett beskrivande exempel: ”Tänk att jobba som 
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musikalartist i London och få avsluta sitt arbete med stående ovationer varje dag, vem skulle 

inte vilja gå till jobbet dagen efter det”. 

När det gällde frågan om huruvida deltagarna upplevde att de fick feedback från företaget 

var svaren skiftande, vissa individer upplevde att den inte är tillräckligt och att de skulle 

önska få mer respons medan andra upplevde sig nöjda. Alla talade likvärdigt om att det var 

lättare att få bekräftelse och feedback på ett mindre företag för att det då når fram, i motsats 

till ett större företag där deltagarna förklarar att medarbetarna knappt syns och är längre ifrån 

öppna möjligheter. 

Tre individer förklarade att det känns stressande och omotiverande vid de perioder som de 

inte har uppdrag som konsulter, och att det då är viktigt att hitta någonting annat som 

motiverar, än själva intresset i uppdraget, för att orka stanna kvar som konsult. Då upplevs det 

som extra viktigt att få feedback för att få känna sin nytta. En deltagare förklarar att: 

 

Det är viktigt att vi låter våra konsulter veta att dom är viktiga för oss, kanske 

speciellt när dom inte har uppdrag. De är viktiga för att vi måste kunna erbjuda 

en kompetent konsult när en uppdragsgivare frågar, annars kommer de tillslut 

sluta att ringa och då står vi där utan lönsamhet. Våra konsulter gör nytta bara 

genom att finnas tillhands. 

 

Ledarskap, struktur. På det aktuella företaget satt cheferna och ägarna nära de anställda 

vilket av deltagarna upplevdes som en fördel. Något som beskrevs hämma upplevelsen av 

motivation var vid övervakande och kontrollerande beteende från chefer och ledning, som 

beskrevs som hög struktur på ett företag. Den höga strukturen upplevdes vara omotiverande, 

medan en låg grad av struktur främjade motivationen mer för att den upplevdes gynna 

individernas känsla av frihet och delaktighet. Det fanns en gemensam uppfattning om att chef 

och ledning kunde minska motivationen, där närheten till chefen och ledningen är som 

förklarades som avgörande. Vid liten kontakt med dessa blir arbetsmotivationen lägre. En 

annan aspekt som förklarades vara viktig var att alla skulle bli sedda som individer för att 

företaget skulle kunna ta tillvara på alla individuella kompetenser i stället för att individen 

endast upplevs vara en del av en hierarki. En deltagare förklarar att företaget inte har 

befattningsbeskrivningar utan i stället använder så kallade ansvarsområden, vilket ökade 

känslan av delaktighet och möjligheten att ta egna initiativ.  

 

Kommunikation, samarbeten. Sex av deltagarna beskrev känslan att kunna påverka en 

medarbetare som beroende av ett nyttigt samarbete där båda upplevde sig få ut någonting av 

resultatet. Om en medarbetare utvecklades kändes det bra för individen som har kunnat hjälpa 

till. Ett nyttigt samarbete förklarades som en förutsättning för att en arbetsgrupp skulle kunna 

fortsätta att utvecklas. En faktor som framstod som negativ var om kommunikationen i ett 

samarbete kändes bristfällig, för då kunde det skapas en så kallad upplevd visklek där 

deltagarna upplevde att motivationen minskade radikalt vilket upplevdes som dåligt. Därför 

förklarades det som viktigt att i en konsultfirma där konsulter och medarbetare inte alltid var 

på plats, arbeta med en tydlig kommunikation för att alla skulle känna sig välkomna och 

delaktiga oavsett hur ofta medarbetarna träffas. 

En annan faktor som upptäcktes relevant för att kunna motiveras var det viktiga i att 

hjälpas åt på arbetsplatsen, samt att våga be arbetskollegor om hjälp. Detta beskrevs också 

underlättas av välfungerande samarbeten, för att arbetskollegor då var mer villiga att hjälpas 

åt. Ett öppet klimat underlättade för individerna att be om hjälp, och alla beskrev att de hade 

den möjligheten på arbetsplatsen. Under intervjun fick deltagarna även reflektera över vad ett 

dåligt samarbete var. Två deltagare förklarade det som motsatsen till ett nyttigt samarbete som 

ovan beskrivits, men också att personliga konflikter kunde vara problematiska för samarbeten 
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då de hämmade motivationen. Dessa var svåra att lösa i en arbetsgrupp om det inte fanns en 

tredje part som kontrollerade situationen. Dock förklarade deltagarna att dessa typer av 

konflikter inte inträffar ofta. 

 

 

Individers upplevelser av motivation i relation till prestation 

Under den här rubriken ämnar författaren att presentera deltagarnas tankar om hur deras 

motivation stod i relation till deras prestation. Här framkom 4 teman från materialet som i 

huvudsak representerar vad som motiverade eller hämmade deltagarnas prestation: krav, 

stimulans, uppgiftsstrukturering, nytänkande. Många deltagare förklarade att prestation och 

motivation gick hand i hand, att om motivationen och viljan att göra någonting var stark så 

var det lättare att prestera sitt bästa. Deltagarna upplevde att de måste känna att de bidrar både 

socialt och arbetsmässigt för att motiveras, kunna prestera och känna sitt värde i 

arbetsgruppen. 

 

Krav. Hälften av deltagarna tyckte att de presterar bäst under tidspress för att de då blir 

motiverade att bli klara i tid på grund av ett tydligt mål och att det i sin tur främjar känslan av 

behag när uppgiften är avklarad. Men tidspress var någonting som skiljde sig åt då den andra 

hälften av deltagarna tyckte att tidspress hämmade motivationen för att det då skapades en 

starkare känsla av tvång och hämmade känslan av frihet. Prestationskrav förklarades av två 

deltagare som en bra morot att ta sig an en uppgift, men om kraven upplevdes som högre än 

möjligheterna att prestera så sjönk motivationen. En av deltagarna förklarade prestationskrav i 

relation till motivation som: 

 

Om man är motiverad kommer prestationen och prestationskravet mest inifrån 

tror jag, och prestationskrav kan vara både positiva och negativa men så länge 

man känner sig motiverad att göra det så är det positivt. Om det blir ett måste 

att utföra uppgiften känns det negativt. 

 

 Stimulans. När deltagarna beskrev sin upplevda prestation till sina arbetsuppgifter 

förklarade fem individer att uppgiften som ska genomföras med nödvändighet behöver 

innehålla en grad av stimulans för att öka viljan att genomföra den. Vidare förklarades att 

uppgiften samtidigt inte ska vara svårare än att den ska kännas genomförbar, men samtidigt 

var det ungefär lika jobbigt att högprestera när en arbetsuppgift känns alldeles för simpel som 

när arbetsuppgiften känns väldigt svår att klara av. Därför upplevde deltagarna att det var 

viktigt att den upplevda kompetensen stämmer överens med arbetsuppgifterna, men med ett 

tillagt mått av stimulans i form av en upplevd utmaning. 

 

Uppgiftsstrukturering. För att underlätta och skapa större möjligheter att vilja prestera 

upplevdes det lättare vid strukturering av uppgifter och att dela upp uppgiften i mindre delar, 

samt att dessa enheter i sin tur skulle förenkla processen att nå helheten och det uppsatta 

målet. Detta upplevde deltagarna också möjliggöra att ligga i fas samt att det i sin tur främjade 

motivationen att fortsätta med andra uppgifter och mål. Om uppgifterna däremot samlades på 

hög och upplevdes jobbiga att genomföra hindrade det motivationen och viljan att ta tag i det. 

 

Nytänkande. Ett annat sätt att generera prestation beskrev sex av deltagarna som att försöka 

hitta nya lösningar på uppgifter och problem, snarare än att använda en bestämd mall för att 

lösa en uppgift. Detta förklarades förhindra stagnation och att individen blir uttråkad i sitt 

arbete, för att i stället främja utveckling och nytänkande både privat och i arbetslivet. Om 
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deltagarna tyckte någonting kändes motiverande och roligt upplevdes det vara till nytta för 

dem själva samt lönsamt för företaget då den upplevda motivationen i sin tur genererade att 

individerna upplevde sig prestera bättre och effektivare, tack vare frihet på företaget. 
 

 

Diskussion 
 

 

Resultatdiskussion 
 

Inre motivation. De fyra teman som framträdde och användes som utgångspunkt till 

resultatet inom inre motivation var frihet, välbefinnande, mål och delaktighet. När individerna 

talade om inre motivation beskrevs det som att individuella drivkrafter var det som påverkade 

viljan att genomföra en aktivitet eller arbetsuppgift men att det är väldigt individuellt vad som 

påverkar. Locke (2000) förklarar att motivet som styr viljan att göra någonting kombinerades 

av två viktiga faktorer, värden och känslor där ett motiv kunde ses som en önskan att nå ett 

mål. Mål var en av de fyra faktorer som återfanns i resultatet av intervjuerna i denna 

undersökning och deltagarna beskrev mål och målsättning som viktiga för att utvecklas och 

skapa motivation. Flera av deltagarna förklarade att de upplevde lycka när de hade nått ett mål 

och såg resultatet av det, då ökade deras inre motivation. Enligt en förklaring av Dysvik och 

Kuvaas (2011) var anställda individer som hade en hög grad av inre motivation mer 

engagerade i sitt arbete och visade på större chanser att nå sina mål, än om individen 

motiverades av yttre faktorer. Författaren har i sitt material funnit att både yttre och inre 

motivation driver en anställd, det var svårt att direkt avgöra vad som hade störst effekt. 

Majoriteten av deltagarna talade om ett samspel mellan belöningar och inre motiv. En 

tolkning av resultatet pekade dock på att de yttre faktorerna skapar möjligheter för att 

individerna ska motiveras och generera prestation, men det som initialt driver en individ att 

utföra någonting påverkas av den inre motivationen. Det kan därför diskuteras kring att en 

individ som upplever inre motivation ser en tydlig mening med sitt arbete för att det utförs på 

grund av intresse, i stället för att utföra sitt arbete i tvång eller endast för lön. Detta område 

kan med nödvändighet studeras ytterligare och det är svårt att i en inte så omfattande 

undersökning dra större paralleller. 

En av de faktorer som alla deltagare talade mycket om och ansåg vara väldigt relevant var 

frihet på arbetsplatsen. Friheten innefattade att bli litad på av företaget, att självständigt få 

utföra sina arbetsuppgifter utan tvång, möjligheten att slippa närvarokontroller för ett mer fritt 

schemaläggande samt att få välja utförande till sina arbetsuppgifter. Enligt forskning av Dyvik 

och Kuvaas (2011) beskrevs frihet på arbetet som jobbautonomi, med andra ord i vilken 

utsträckning individen kunde arbeta självständigt och påverka sin arbetssituation och att detta 

ledde till arbetstillfredsställelse samt en ökad motivation. Så långt stämmer författarens 

resultat överens med tidigare forskning, men däremot upptäcktes en faktor som ytterligare 

påverkade individernas frihet vilken förklarades som att ha frihet under ansvar. Några av 

deltagarna i undersökningen ville ha frihet, men å andra sidan bli sedd av sin chef för att 

styras i rätt riktning. Friheten fick inte bli alltför stor, för då skapades en känsla av förvirring 

och oordning i att inte veta vad nästa steg är. Många deltagare talade om frihet under ansvar. 

Välbefinnande var ett annat tema som framkom under resultatet, som bland annat 

innefattade känslan av att genomföra en arbetsuppgift och känslan efteråt, att kunna tillföra 

kompetens till arbetsgruppen samt känslan av att vara betydelsefull och att göra någonting 

som upplevs som viktigt. Detta kan kopplas till Vallerands (2012) forskning om passion för 

arbetet. Vallerand menade att en harmonisk passion har en positiv inverkan på individers 

upplevelse under men framför allt efter en genomförd aktivitet. En annan faktor som var 
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viktig för resultatet efter en uppgift var kvaliteten på motivationen, ju mer självbestämmande 

processer i relation till harmonisk passion – desto fler resultat visade sig vara positiva. 

 

Yttre motivation. De teman som framträdde kring den yttre motivationen var belöning, 

fysisk arbetsmiljö, sociala förhållanden, feedback, ledarskap/struktur samt  kommunikation/ 

samarbeten. Yttre motivation beskrivs som en typisk kontrast mot inre motivation och 

innefattar ofta lön eller andra former av belöning, exempelvis informativ belöning i form av 

feedback. Feedback var ett av de huvudsakliga teman som framkom i resultatet och 

förklarades som viktig för att individerna då kände sig uppskattade, kompetenta och viktiga. 

Resultat från en undersökning av Vallerand (2012) visade att positiv feedback som gavs till en 

individ för sina prestationer, resulterade i att individen kände sig allt mer kompetent och 

viktig vilket ökade motivationen. 

Ett resultat som framkom i författarens undersökning skiljer sig något från tidigare 

forskning, då deltagarna förklarade att negativ form av feedback inte alltid känns dålig utan 

att det också kan leda till att individen vill motbevisa och klara av den aktuella uppgiften ännu 

bättre. Tidigare forskning av Ryan och Deci (2000) förklarade att negativ feedback om 

individens utförda arbete tenderade att minska motivationen och individens utförande av en 

uppgift. Det finns inga direkta förklaringar i författarens studie som pekar på att motivationen 

förändras till det positiva, det individerna förklarar är att den negativa feedbacken inte 

nödvändigtvis endast är osund. Det är svårt att avgöra om detta resultat är av avgörande 

betydelse, då en förklaring kan vara att det beror på en slumpmässig variation.  

Abrahamsson och Andersen (2005) hade en uppfattning att det särskilt är de yttre 

faktorerna som är av relevans för en individs arbetsmotivation. De menade att lön, 

organisationens struktur, ledning, utseende och social miljö påverkade individen och 

motivationen. I författarens studie framkom att samspelet mellan dessa faktorer och de inre 

drivkrafterna är relevant, vissa deltagare talade direkt om ett samspel medan vissa bara talade 

om inre drivkrafter och andra talade om yttre. Därför reflekterar författaren att motivationen 

påverkas av individens eget förhållningssätt, individen har möjlighet att påverka vad som är 

de starkaste drivkrafterna beroende av vad som anses viktigt i individuella önskningar och 

mål. Sociala förhållanden och samarbeten upplevdes av deltagarna som ytterst relevant för att 

bli motiverad till att arbeta. Om klimatet på arbetsplatsen inte upplevdes som öppen kändes 

det svårare att finna motivation för att kunna prestera. 

En aspekt som författaren vill återge är deltagarnas förklaringar om att arbetsgivaren kan 

skapa förutsättningar och erbjuda möjligheter som ökar individernas motivation. Det kan vara 

yttre faktorer som påverkar den inre motivationen, exempelvis feedback som stärker 

individens inre känsla av motivation. Enligt resultatet att utläsa skulle dessa förutsättningar, 

förutom feedback, enligt deltagarna kunna vara kompetensutveckling i form av utbildningar, 

samt att individen arbetar i frihet under ansvar. Det relevanta tolkas som att det är upp till 

företaget att skapa förutsättningar, för att individen sedan själv ska kunna fatta beslut och 

välja sitt agerande. 

 

Prestation. Under rubriken prestation framkom 4 teman som ansågs påverka prestation, 

både positivt och negativt. Dessa teman var krav, stimulans, uppgiftsstrukturering och 

nytänkande. En undersökning av Cooper och Jayatiliaka (2006) visade att individer med inre 

motivation som tillfredsställs av själva nöjet i att utföra en arbetsuppgift tenderar att söka nya 

lösningar på problem, därför menade forskarna också att individer som upplevs ha en högre 

grad av inre motivation var mer engagerade i uppgiften och letade efter kreativa lösningar. I 

författarens studie framkom det att när individer söker efter nya lösningar skapas ur 

motivationen en önskan att lära sig mer och att få använda sin kompetens på bästa sätt. Därför 

förklarade många deltagare att sökandet efter nya uppgifter var relevant för att känna att 
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arbetet är tillfredsställande och inte upplevs som stagnerande. Cooper och Jayatiliaka menade 

även att svårighetsgraden på målet eller aktiviteten var ett motiv som hade betydelse för 

individens vilja att genomföra en uppgift, de förklarade att ett svårare mål tenderade att leda 

till en av individen större ansträngning än ett enklare mål. I författarens studie framkom att 

oavsett svårighetsgrad på målet upplevs det lättare att kunna prestera vid strukturering av 

uppgifter, alltså att göra delmål och dela upp uppgiften i mindre enheter för att lättare nå 

helhetsmålet i slutändan. Resultaten från författarens studie pekar på att motivation påverkar 

prestation på flera olika sätt, om vi ska se till en forskning som Vroom (1994) gjorde visade 

resultaten på ett samband mellan individers motivation och organisationens resultat. Om 

individerna trivs på sin arbetsplats genererades mer motivation, detta ledde i sin tur till att 

arbetsprestationen ökade och således blev organisationens resultat förbättrade. I författarens 

studie framkom dels många olika faktorer som påverkar arbetsmotivation och prestation, men 

också att det är viktigt att företaget ser till alla individer och deras kompetenser för att på 

bästa sätt visa intresse. Detta intresse förklarades av deltagarna känna belåtenhet med 

arbetsplatsen samt att utveckla en givmildhet mot arbetsgivaren och därför skapades 

ytterligare motivation för att prestera. 

 

 

Metoddiskussion 

 
Syftet med urvalet var att få en så bred variation av deltagare som möjligt från Organisationen 

AB, därför gjorde författaren och kontaktpersonen två huvudgrupper för att få en så jämnt 

fördelad urvalsgrupp som möjligt från fler delar av företaget, alltså en större representativ 

urvalsgrupp. Författaren såg detta som ett lämpligt urval då det resulterade i att urvalsgruppen 

blev blandad i ålder, kön och yrkestitel. Validiteten i undersökningen bedöms som relativt 

god. Intervjuguiden med sina tre områden, frågor och kompletterande följdfrågor, tillsammans 

med det praktiska genomförandet undersökte i regel det som var avsett att studeras. En aspekt 

som stöttade undersökningens validitet sågs som det faktum att författaren analyserade sitt 

material upprepade gånger tills en mättnad uppnåddes. Det kan ses som svårt att mäta, då 

risken fanns att någonting i datamaterialet förbisågs. Men författaren uppfattade att tydliga 

mönster kunde urskiljas utifrån materialet och när inga nya upptäckter längre gjordes tolkades 

mättnadskriteriet som uppfyllt. Att dessa mönster och teman till stor del stämde överens med 

tidigare gjorda studier, med några undantag, sågs som en viss bekräftelse på uppnådd 

mättnad. Reliabiliteten i uppsatsen är svårbedömd, det finns risker att författaren under 

intervjuerna har missat att ställa följdfrågor som hade varit av relevans, eller att nyanser som 

borde ha uppfattats och följts upp inte gjorde det då författaren i början av undersökningen var 

ovan vid längre intervjuer. Däremot upplevdes att ju fler intervjuer som genomfördes, desto 

mer uppmärksam blev författaren till att ställa relevanta följdfrågor vilket ledde till att 

deltagarna upplevdes reflektera mer öppet. Ett möjligt hot mot reliabiliteten skulle kunna vara 

att begrepp som inre och yttre motivation samt prestation kan tolkas olika av deltagarna. 

Författaren var medveten om detta hot redan i ett tidigt skede av undersökningen och valde 

därför att söka efter deltagarnas subjektiva uppfattning om begreppen för att skapa förståelse. 

 

 

Slutsats 
 

Den här undersökningen har tagit upp faktorer som individer upplever kan skapas av 

arbetsplatsen i form av yttre förutsättningar för att de anställda ska få möjligheter att känna 

trivsel och glädje på arbetet, men den egentliga drivkraften till att genomföra en uppgift finns 

oftast inom individen själv. 
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