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Piska eller morot 

Vilken extern motivationsmetod anses effektivast?   
 

Hugo Holmdahl 

 
Ämnet motivation har studerats länge för att förstå vad som motiverar 

individen. Det har studerats utifrån två typer av motivation inre och 

yttre. Där den inre motivationen kommer från individen, medan den 

yttre kommer utifrån. Syftet var att undersöka vilken extern 

motivationsmetod deltagarna ansåg som lämpligast för 

motivationsökning, belöning eller bestraffning. Fyra män och fyra 

kvinnor deltog i studien, blev intervjuade och fick svara på samma 

frågor. Deltagarna bestod av individer med varierande bakgrund och 

utbildning, utbildningsspannet var från gymnasiet till högskola och 

yrken från soldat till inom vårdsektorn. Resultatet visade att vid en 

avsaknad av inre motivation behövs det en yttre motivation för 

genomförandet av uppgiften. Generellt svarade deltagarna dåligt på 

bestraffningsmetoden och bra på belöningsmetoden. Anledningen 

bakom deltagarnas svar gick inte att fastställa. Tänkbara anledningar 

är deltagaren uppfostran, samt personliga värderingar.  

 

Keywords: internal motivation, external motivation, punishment, 

reward, fivefactor-model  

 

 

Inledning 

 
Belöning och bestraffning som motivation är något som människan alltid har använt sig utav, 

med varierande resultat. Belöningar används för att locka människor att utföra ett arbete, ett 

exempel är pengar i form av lön eller mutor. De typer av bestraffningar som har använts under 

historiens gång är t ex våld i form av prygling eller piskrapp. Dessa typer av bestraffningar 

var vanligt om människor inte utförde den tilltänkta uppgiften, eller de inte skött sig. Ett 

exempel på detta är den romerska armén. Legionärerna där som inte utförde sitt arbete blev 

pryglade (Southern, 2006). Det finns även en annan typ av bestraffning som hör ihop med 

våld. Denna form utav bestraffning är hot om arkebusering om någon deserterar inom länders 

arméer exempelvis USAs (Powers, 2014). Detta är en tydlig och drastisk metod för att 

motivera människor att utföra ett bättre arbete eller uppgiften som ges, eftersom 

överlevnadsinstinkten eller bevarelsedriften kopplas in (Maslow, 1943). Motivation är 

drivkraften som en individ har för att utföra något (White, 1959). I föreliggande studie är 

fokus på prestationer inom tre områden, akademiska, arbetet, samt i träningsform. Vad är 

motivation för något? 

 

 

Motivationens olika delar 
          

       Det finns två övergripande typer av motivation en inre motivation och en yttre motivation 

(Ljunggren & Laine, 2012). Man kan beskriva det enligt följande: a) En person som har en 

inre motivation, förlitar sig på sig själv och sin personlighet, för att hitta motivationen att 

utföra uppgiften eller träningen, b) En person med en yttre motivation förlitar sig på yttre 
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faktorer som ska motivera denna, det kan vara något som jagar personen, eller individen får 

höra hur duktig denna är när en uppgift är genomförd (Deci & Gangé, 2005). Detta är 

forskarna generellt sätt överens om, det som fortfarande diskuteras är vad det är som driver 

individen till att bli och förbli motiverad.  

        En teori är att det finns två typer av beteenden som håller individen motiverad, dessa är 

målinriktat beteende och egocentriskt beteende. Målinriktat beteende handlar om att individen 

sätter upp mål som ska uppfyllas. Dessa mål kan i träningsform vara individens vilja att 

springa en mil under en timme, i det akademiska, att bli godkänd på en tenta och i arbetslivet 

att lyckas bli befordrad. Egocentriskt beteende handlar om att individen genomför aktiviteten 

för att visa hur mycket bättre denna är än andra, istället för det som driver den målinriktade 

individen, att det är även själva aktiviteten som ger en tillfredställelse. Individen med ett 

egocentrisk beteende ser själva aktiviteten endast som en del av arbetet (Ljungberg & Laine, 

2012).   

       Såsom nämndes i texten tidigare, så finns det en annan typ av drift som får eller håller 

individerna motiverade och det är självbevarelsedriften. Denna självbevarelsedrift kan delas 

in i två olika system det kroppsliga biologiska och det psykologiska. Den biologiska handlar 

om att motivationen uppstår för att kroppen behöver någon form av näring, exempelvis 

energi, vilket resulterar i att individen känner sig sugen på något sött (Maslow, 1943). Den 

andra driften, den psykologiska, består av olika behov som t ex behovet av socialt umgänge, 

eller behovet av tröst (Maslow, 1943). Detta är relevant att ta upp i diskussionen om 

träningsmotivation, samt motivation i sin helhet för att det sociala har en roll och är en av de 

drifter som gör att individen håller sig motiverad, i och med människans behov av umgänge. 

Detta gör att människor söker sig till aktiviteter som kan uppfylla det sociala behovet, 

exempel är individer som söker sig till fotbollslag, där träningen görs i grupp, vilket 

tillfredsställer det sociala behovet.   

       Den sociala aspekten räcker inte ensam till att motivera personer att genomföra något, 

utan det finns två andra aspekter som spelar in, kompetens och autonomi. Dessa aspekter 

ingår i en teori som handlar om den inre motivationen och den kallas för self-determination 

theory (SDT). Teorin försöker ge en djupare förståelse av den inre motivation som driver 

människor. Kompetens innebär att individen utvecklar sina kunskaper och färdigheter för att 

bli bättre på det denna gör. Autonomi är individens vilja och känsla av val, vilket gör att 

individen gör uppgiften helhjärtat, eftersom denne har valt att göra den, eller har känsla att 

denne har ett valt uppgiften (Deci & Gangé, 2005).  

       SDT är en teori som beskriver den typ av motivation som ska uppnås, vilket är att 

individen gör en uppgift för att den tycker om det och inte på grund av yttre påtryckningar 

(Deci & Gangé, 2005). Detta är dock inte alltid möjligt, i och med att alla uppgifter som 

individen får, inte anses roliga men måste ändå genomföras. Dessa typer av aktiviteter kan 

vara bokföring hos företag i arbetssituationen, plugga till tentor i studiesituationen, samt 

konditionsträning i träningssituationen. Detta gör att det även krävs yttre motivationsfaktorer 

för att hålla individen motiverad till att utföra uppgiften (Deci & Gangé, 2005). Det går dock 

att få individen att utveckla en inre motivation av den externa motivationen. Låt oss gå in 

närmare i processen som detta uppnås med. 

 

 

Att stimulera till motivation 
      

Den externa motivationsstimulerande processen som skapar en inre motivation heter 

interneringsprocessen. Den går till så att individen blir uppmuntrad till den grad av den yttre 

faktorn att individen accepterar och utför uppgift utifrån sin egen vilja, och inte på grund av 

belöningen eller bestraffningen (Deci & Gangé, 2005). Detta förlitar sig helt på att individen 
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anammar det nya tankesättet eller beteendet för att fungera. Detta kan uppnås på tre sätt; 

introjektion, identifikation och integration. 

       Introjektion går ut på att individen känner sig tvingad att ta till sig det nya beteendet, för 

att de ska känna sig duktiga, därmed tillfredsställa sitt ego (Deci & Gangé, 2005). Exempel är 

om jag tränar hårdare än de andra så är jag bättre än dem. 

       Identifikation handlar om att individen tar in det nya och inkorporerar det med dennes 

egna mål och värderingar (Deci & Gange, 2005). Ett exempel är, mitt mål är att jag ska kunna 

anstränga mig hårdare på fotbollsplanen, därmed så måste jag gå på de nya fysträningarna. 

 Integration handlar om att personen anammar det nya beteendet/tankesätt helt och anser 

det som en viktig del av sin personlighet. Det är steget längre än vad som görs i 

identifikationssteget (Deci & Gangé, 2005). Exempel är att de nya fysträningarna gör att jag 

kan anstränga mig hårdare, därför så tänker jag fortsätta med detta för att kunna anstränga mig 

hårdare. 

      Den externa motivationen som påverkar individen, går att koppla ihop med klassisk 

betingning och Pavlov. Klassisk betingning handlar om att ett obetingat beteende uppvisas 

exempelvis salivering när en hund ser mat. Saliveringen går att betinga fram som Pavlov 

gjorde med ljudet och lampan innan utfodringen, hundarna lärde sig att associera ljudet med 

maten och därmed saliverade (Skinner, 1963). Skinner tog steget längre med operant 

betingning där ett önskvärt beteende belönas och icke önskvärt beteende bestraffas (Skinner, 

1963). Anledningen till att det handlar om operant betingning är för att personen blir till 

exempel belönad med löneförhöjning hos företag, medans icke önskvärt beteende blir 

bestraffat, i träningssituationer, till exempel att ett helt fotbollslag tvingas till att göra hundra 

armhävningar för att någon säger emot tränarna. Detta resulterar i att individen ändrar sitt 

beteende till det önskvärda. Vad har då detta med belöning och bestraffning att göra? 

      Belöning och bestraffning är de mest grundläggande som finns i beteendeförändring och 

där belöning användes för att förstärka det önskvärda beteendet vilket visades, medan 

bestraffningar används för att ta bort det icke önskvärda beteendet (Skinner, 1963). Det finns 

ett exempel på vad som kan åstadkommas med betingning, exemplet är Watson och Rayners 

(1920) betingningsexperiment med ett litet barn vid namn Alfred. De lyckades att få lilla 

Alfred till att bli rädd för en vit kanin, för att sedan bli rädd för allt som är vitt och fluffigt, 

eftersom det då påminde om kaninen. Hur lyckades de med att få barnet rädd för det fluffiga? 

Då Alfred fick syn på kaninen så slog Watson i väggen med ett järnrör, vilket skapade ett högt 

ljud och Alfred blev rädd (Watson & Rayner, 1920). Det resulterade i att Alfred började 

associera den uppjagade känslan som han fick av ljudet, till kaninen och därmed blev rädd för 

den. Detta är ett exempel på klassisk betingning. 

       Det är snarlikt med det som chefer gör med sina anställda när de använder sig av belöning 

och bestraffning. I fallet med Alfred så handlade det mest om betingning eftersom han fick 

syn på kaninen och blev skrämd med ett högt ljud, tills det gav den effekten som önskades. 

Om vi istället tillämpar det i en snarlik arbetssituation, skulle det innebära att de anställda på 

ett företag har tendenser att komma försent till arbetet på morgonen, och cheferna vill göra 

något åt det, använder de sig av bestraffningar och belöningar. De som kommer försent får 

löneavdrag på en timme om förseningen är över femton minuter. De som kommer försent men 

stannar och arbetar över för att ta igen den tiden de är försenade, blir belönade med att de inte 

får löneavdraget. Därmed håller det de anställda motiverade att ta igen den tid som de 

förlorar, samt att det fostrar dem till rätt attityd om arbetaren saknar den. 
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Yttre motivation och makt  
     

Yttre motivation och makt är högst beroende på positionen utövaren innehar, i och med att 

denna form av motivation är tätt sammankopplat till auktoritet, så kräver det att den som 

utövar metoden har den auktoritet som krävs. Auktoritet behövs, för att ge legitimitet och 

verkställandet av belöningar och bestraffningar). Om personen inte har auktoriteten eller 

befogenheterna som krävs, kan tillsägelserna/råden låta arroganta och belöningar kan 

uppfattas som manipulation (Latham & Pinder, 2004). Det som gör detta intressant är att trots 

de begränsade faktorerna om vem som kan använda metoden, så går det att ändra människors 

beteende med hjälp av betingning, vilket experimentet med Alfred visade, individen behöver 

endast har auktoriteten att utföra den.  

       I och med att det krävs en form av auktoritet för att dela ut belöningar eller 

bestraffningar. Gör att även vilken typ av ledarskap kan påverka de som blir ledda. Detta gör 

att deltagarnas syn på auktoritet och ledarskap kan avgöra vilken metod de anser lämpligast i 

motivationssyftet och det finns olika typer av ledarskap, den auktoritära, den deltagande och 

den konsulterande. I den auktoritära ledarskapsmetoden fattar ledaren alla sina beslut ensam 

och förväntar sig att de under sig själv fullföljer besluten. Deltagande ledarskap är när de 

underställda är med ledaren och tar beslutet. Konsulterande är när ledare samlar in relevant 

information från deltagarna innan beslutet fattas (Nader, 2014). Ledarskapssyn är något som 

endast kommer beröras i diskussionen i föreliggande uppsats, och är inte fokus för 

undersökningen. Däremot, den genomgående frågan i denna undersökning är vad som gör att 

människor svarar på den yttre formen av motivation, istället för att förlita sig på den inre 

motivationen. Detta då de yttre påtryckningarna kommer från en auktoritär ledare. 

 

 

Five-factor model  

 

För att få svar på varför vissa individer svarar på yttre auktoritära handlingar, vilket är en 

igenomtvingande handling. En tänkbar anledning är att de personliga drag som individerna 

har påverkar. En modell i bestämmandet av personlighet är femfaktormodellen (”five factor 

model of personality”) eller big five som metoden även kallas. Modellen består av fem 

huvudgrupper av personliga drag: neurotisism (”neuroticism”), extraversion (”extroversion”), 

sympatiskhet (”agreeableness”), samvetsgrannhet (”conscentiousness”), öppenhet (”openess”) 

(Judge & Ilies, 2002). Neuroticism handlar om en persons känslomässiga stabilitet. En person 

som har hög neuroticism, visar mindre drag av ångest, depression och stress. De personer som 

har ett högt värde av extraversion är sociala, positiva och dominanta. Personer som uppvisar 

öppenhet är kreativa, flexibla, nyfikna, samt är oortodoxa. En person som uppvisar draget 

sympatiskhet, är vänlig, litar på folk och går att lita på, samt är tillmötesgående. Personer som 

uppvisar samvetsgrannhetsdraget, uppvisar sannolikt ett målinriktat beteende och anses 

pålitliga (Judge & Ilies, 2002).  
       Vad har då detta för betydelse för motivationen? De personlighetsdrag som individerna 

har, påverkar hur de beter sig mot andra och vad det är som driver dem. Tecken på detta är att 

personer som är målinriktade använder sig av just mål för att motivera sig själva. Dessa 

individer uppvisar två personlighetsdrag, dessa är samvetsgrannhet och neuroticism.  Det 

målinriktade beteenden motiverar människor utan krav på påtryckningar utifrån. Det har en 

stor betydelse för den inre drivkraften (inre motivationen). Samvetsgrannhet och neuroticism 

har en stark positiv korrelation med tron på den egna förmågan (”self-efficacy]. Korrelationen 

borde påverka hur höga mål som sätts av individen. Det borde också påverka hur stor inre 

motivation individen har och hur mycket av den yttre motivationen som krävs, för att få 

någon att utföra en specifik uppgift. De personliga dragen som beskrivs i femfaktormodellen 
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har sannolikt viss betydelse i vilken yttre motivationsform som upplevs lämpligast. Hur 

uppstår de personliga dragen, som styr motivationen? 

 Personlighetsdrag påverkas av arv och miljö. Miljöpåverkan sker bland annat via 

socialiseringsprocessen. Det är en process där individen introduceras till normer och 

värderingar som finns inom en kultur exempelvis på arbetsplatsen (Darling & Steinberg, 

1993). Personligheten som deltagarna har skapas av samhället och föräldrarna. Det är dock 

svårt att fastställa till vilken grad föräldrarna påverkar utvecklandet av barnets personlighet, 

utan det som föräldrarna bidrar med är verktygen som barnen använder sig utav i tolkandet av 

världen (Darling & Steinberg, 1993). Detta kan förklara varför individer reagerar olika på de 

yttre motivationsmetoderna.     

 

 

Syfte 
   

Föreliggande studie syftar till att undersöka vilken motivationsform som upplevs mest 

motiverande, dvs. den yttre motivationen med betoning på belöning eller bestraffning. Den 

inre motivationen kan påverkas av den yttre motivationen. De personliga dragen har sannolikt 

en stor betydelse i hur individen reagerar på de olika metoderna, men kommer dock inte 

behandlas i den här undersökningen. Det som undersöks här är att se vilken form av 

motivation, med fokusering på den yttre motivationen (belöning och bestraffning), som anses 

lämpligast för att öka en individs vilja att öka sin prestation. De tre områdena som kommer att 

undersökas är motivation i arbetslivet, motivation för träning samt akademisk motivation. 

Dessa områden kommer undersökas ur tre yrkeskategoriers perspektiv militär/polis, 

beteendevetare/vård samt studenter. Frågeställningar: 

 

1. Om individen saknar inre motivation, kan yttre motivation skapa en inre motivation? 

2. Om individen svarar bra på yttre motivation; vilken av de externa motivationsmetoderna, 

belöningen eller bestraffningen föredras för ökad motivation i arbetslivs-, tränings- samt 

akademisk situation? 

3. Finns det någon skillnad mellan olika yrkesgrupper och val av motivationsfaktor i de olika 

situationerna?     

 

 

Metod 

 
Metoden var en kvalitativ intervjustudie. Anledningen till valet av kvalitativ metod, var för att 

ändamålet med undersökningen var att se vilken utav de externa motivationsmetoderna som 

ansågs lämpligast utav deltagarna.  
 

 

Deltagare  
    

Deltagarna som intervjuades var omsorgsfullt valda för att täcka in tänkbara variablerna, från 

ett tillgänglighetsurval. Detta gjorde att åtta deltagare valdes ut som bestod av två 

beteendevetarstudenter, två sjuksköterskor, en beteendevetare, arbetsledare/polis och två 

soldater.  

      Beteendevetarstudenterna: En var en 23 årig kvinna med fyra års arbetserfarenhet, tränade 

två till tre dagar i veckan och högsta utbildningen var två och ett halvt års högskoleutbildning. 

Deltagaren beskrev sig själv såsom; har drag av typ A-personlighet, anstränger sig 100 % 
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även om kroppen inte klara det, väldigt social, men baserar sin självkänsla på prestationen 

som görs.  Den andra var en 48 årig kvinna med 27 års arbetslivserfarenhet, tränade 

regelbundet men exakt siffra hur ofta saknas. Den högsta utbildningen var två och ett halvt års 

högskoleutbildning. Deltagaren beskrev sig som vetgirig, social och blyg, med brukade inte ta 

plats men hjälper andra på bekostnad av sig själv.  

      Sjuksköterskorna/ beteendevetaren: En sjuksköterska var en 25 årig kvinna med fem års 

arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, tränade tre till fyra gånger i veckan, den högsta 

utbildningen är treårig högskola. Deltagaren beskrev sig själv på som fokuserad och 

strukturerad och om denna lovar att göra något så gör deltagaren det, även om denna inte har 

tid. Dock om något inte går som planerat så blir deltagaren mycket stressad. Den andra 

sjuksköterskan var en 57 årig kvinna med 35 års erfarenhet i yrket. Deltagaren tränade 

regelbundet, minst två gånger i veckan, och högsta utbildningen var treårig högskola med 

kompletterande utbildningar på detta. Deltagaren beskrev sig såsom väldigt optimistisk och 

kanske för snäll och lite för långsint ibland. Beteendevetaren var en 62 årig man och hade 

arbetat i 44 år. Deltagaren tränade inte alls fysiskt men tränade sig mentalt, dock boxades 

deltagaren i sina yngre år. Deltagaren beskrev sig såsom extrovert och introvert reflekterande, 

men att denna var dålig på att hantera konflikter i nära relationer. 

      Soldaterna, samt arbetsledaren: En var en 26 årig kvinna med nio års arbetserfarenhet 

inklusive sommarjobb. Deltagaren tränade regelbundet cirka tre gånger i veckan beroende på 

sjukdom. Den högsta utbildningen var treårig gymnasieutbildning. Deltagaren beskrev sig 

såsom bra på att lyssna på andra, ambitiös, snäll, omtänksam, men blir lätt för stressad. Den 

andre soldaten var en 27 årig man med sju års arbetserfarenhet. Den högsta utbildning var 

treårig gymnasieutbildning och tränade 3 gånger i veckan. Deltagaren beskrev sig: tycker om 

utmaningar, driven när något är intressant annars ofokuserad, dåligt temperament, och kan bli 

för stressad. Arbetsledaren var en 57 årig man och hade arbetat i 41 år. Deltagaren tränade 

regelbundet men periodiskt, beroende på smärta. Den högsta utbildningen som arbetsledaren 

hade var högskola, där studieinriktningen var polis, samt kriminalteknikerutbildning, plus 

kompletterande kurser. Deltagaren beskrev sig som lojal, optimistisk, godtrogen och kanske 

lite för snäll till en gräns för att sedan bli jättearg. 

 

 

Material 
 

Intervjuguiden var utformad med inspiration av en ny mätningsmetod av personlighet vid 

namn Ocean 20 (O´Keefe, Kelloway & Francis, 2012). Frågorna som ställdes till deltagarna 

var i en fiktiv situation, där deltagarna fick tänka tillbaka till personliga upplevelser. 

Situationerna som frågorna relaterades till var en tränings-, akademisk- och en arbetssituation. 

Frågorna var öppna så deltagarna fick ta erfarenheter som de hade upplevt som utgångspunkt. 

Exempel på en fråga ur träningssituationen var: ”tänk dig en situation där instruktören står 

och skriker på dig att anstränga dig hårdare, hur reagerar du?” Denna fråga ställdes för att se 

hur de svarade på auktoritet och aggressiva handlingar. En annan fråga, ”tänk dig en situation 

i skolan där du har en tenta/inlämning att göra, hur motiverar du dig att göra den?” Denna 

fråga ställdes för att se hur deltagare motiverar sig att utföra uppgiften i en akademisk 

situation, liknande fråga ställdes i arbetssituationen. Det ställdes även frågor om hur de 

reagerade på bestraffning och belöning inom alla tre områden. Där bestraffning i 

arbetssituationen var sparken och belöning löneförhöjning. I träningssituationen var 

belöningen sluta tidigare och bestraffningen fler övningar. I den akademiska situationen var 

bestraffningen gå om kursen och belöningen var exempelvis beröm. Dessa frågor ställdes för 

att se om de blev mer motiverade av en specifik metod eller inte. 
Procedur 
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När intervjumanuset var klart så skickade ett missivbrev ut till de potentiella deltagarna. Där 

de blev informerade att studien handlade om motivation, specifikt belöning och bestraffning, 

samt att deras deltagande var frivilligt. Detta gjordes enligt de etiska riktlinjerna, för att de 

skulle kunna fatta ett beslut om de ville vara med i undersökningen. Deltagarna blev även 

informerade om att det som de sade var konfidentiellt, samt att det var endast personen som 

utförde intervjun som kunde identifiera dem med sina svar på frågorna, och handledaren 

skulle se transkriberingarna, andra har endast tillgång till deras svar i rapporten som skrivs, 

där eventuella namn kommer att ta bort eller ersättas med fiktiva namn, eventuella svar som 

de gav kan även skrivas om för att öka konfidentialiteten. De blev erbjudna att se rapporten 

när den var klar.   Alla deltagarna tackade ja och intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen 

för ena sjuksköterskan och den arbetande beteendevetaren, på högskolan för studenterna och 

de resterande intervjuerna gjordes hemma hos deltagarna.  

       Intervjumetoden som användes var en semistrukturerad intervju, vilket menas att samma 

frågor har ställts till deltagarna, vilket har skett tack vara intervjumanuset, men det har funnits 

utrymme för eventuella följdfrågor. Intervjuerna var i genomsnitt 30 minuter långa, 

intervjuerna spelades in  

 

 

Databearbetning   

  

När alla intervjuerna var klara transkriberades de, vilket gav 36 sidor text. Transkriberingarna 

sammanfattades för att få fram de meningsbärande enheterna om hur belöning och 

bestraffning i de situationer som efterfrågades upplevdes. För att få fram kärnan i det 

deltagarna beskrev, togs först alla kvantitativa angivelser, ifyllnads ord samt upprepningar 

som deltagarna använde sig utav bort (se Tabell 1 för exempel på resultatbearbetning)  

 

 

Tabell 1 

Exempel på resultatbearbetning 

Frågesituation Ex. Meningsbärande 

enhet 

Kategori Teman  

Träning- skrik Irriterande motiverande Motiverande Positivt 

Träning- bestraffning Bli arg och gå  Ej motiverande Negativt 

Träning- belöning Anstränger hårdare Motiverande Positivt 

Akademisk-

motivation 

Långsiktigt mål Drivkraft ------*  

Akademisk- 

bestraffning 

Sätta eld i baken Motiverande Positivt 

Akademiskt- 

 Belöning 

Tagit i mer Motiverande Positivt 

Arbete- motivation Få det gjort Drivkraft ---- 

Arbete- bestraffning Slutar Ej motiverande Negativt 

Arbete- belöning Extra ansträngning Motiverande Positivt 
*inget gemensamt svar av deltagarna, därav borttagen 

 

Sammanfattningarna gicks igenom för borttagning av det icke centrala, vilket lämnade kvar 

de meningsbärande enheterna. För att minska ner antalet ord slogs de meningsbärande enheter 

samman (som t ex ”det är inte okej” och ”gå därifrån”), passade in i kategorin motstånd, för 

att sedan ingå i temat negativ motivation. Detta upprepades tills alla meningsbärande enheter 
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låg under kategorierna: motstånd, motiverande, ej motiverande, ej betydelse, samt dålig 

prestation. Slutligen delades dessa kategorier in under de olika teman positiv upplevelse eller 

negativ upplevelse. Deltagarna kodades in under respektive yrkeskategori för underlättandet 

utav resultatsammanställningen.   

 

 

Resultat 

 
Resultatet av intervjuerna och av det som de olika deltagarna delade med sig utav gav en 

tydlig bild på hur de såg på de två yttre motivationsmetoderna belöning och bestraffning se 

Tabell 2.       

       Bestraffning som motivation var en motivationsform som deltagarna reagerade negativt 

på. En av deltagarna i kategorin studenter, beskrev bestraffningsmetoden i träningssituationen, 

där tränaren stod och skrek på deltagaren, i syfte att jaga på denna som ”jag tycker det blir en 

översittarattityd” en utav sjuksköterskorna beskrev metoden som ”det är löjligt”. Det var 

huvudsakligen gruppen soldater som reagerade positivt på bestraffningsmetoden, även om det 

finns undantag. 

 Belöning som motivation reagerade deltagarna generellt väl på, exempel på deltagarnas 

reaktion på denna metod, ”skulle anstränga mig hårdare”, vilket en utav studenterna svarade 

på metoden i träningssituationen. Ett av undantagen som inte reagerade positivt på metoden 

var en utav sjuksköterskorna, utan denna svarade på frågan om belöningen i träningssituation, 

”skulle känna mig lurad”.  

 

Tabell 2 

Sammanställning resultat: vilken extern motivation är effektivast? 

 Andel deltagare negativa % Andel deltagare positiva % 

Träning 

      Bestraffning 

 

62.5 

 

37.5 

      Belöning 50 50 

Akademiskt   

      Bestraffning 50 50 

      Belöning 25 75 

Arbete   

      Bestraffning 100 0 

      Belöning* 12,5 75 

*en deltagare saknas 

 

 

Träningssituationen 

 

 Bestraffning. I denna situation var det blandade reaktioner från deltagarna, på frågan om 

bestraffning (se Tabell 3). Där reagerade en utav studenterna positivt på 

bestraffningsmetoden, även ena soldaten samt arbetsledaren reagerade positivt, även om detta 

var situationsbetonat. Den andra soldaten reagerade negativt på själva bestraffningen men 

reagerade positivt på påjagandet från instruktören. Även en utav studenterna reagerade 

negativt på metoden. Denna beskrev sin reaktion på följande sätt ”skulle vilja ge honom 

fingret”. Den soldaten som reagerade positivt beskrev sin reaktion på bestraffningsmetoden 

som ”anstränger sig hårdare, det finns alltid mer att ta”. Den andra soldaten som reagerade 

negativt på bestraffningen beskrev ”hade ansträngt mig till en viss gräns”, denna gräns var 
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tills det inte fyllde något syfte, utöver instruktörens vilja att skrika, dock så hade denna 

deltagare en generellt negativt syn på metoden i träning. Alla deltagarna inom gruppen 

beteendevetare/vård, reagerade negativt på bestraffningsmetoden. Ett exempel på en reaktion 

från beteendevetaren är ”hade inte accepterat det”, en annan reaktion beskrivs utav en av 

sjuksköterskorna, vilken beskrev sin reaktion som negativt på bestraffningsmetoden med 

svaret ”skulle gå därifrån”. Samma deltagare reagerade även negativt på belöningsmetoden 

och svarade på frågan om deltagaren hade blivit motiverad med en belöning med frasen ” 

absolut inte, hade känt mig lurad på träningstid”. Hur reagerade deltagarna på 

belöningsmetoden? 

  

 Belöning. De reagerade huvudsakligen positivt på beröm även om reaktionen på 

belöningen mottogs olika. Exempel på det är soldaten som reagerade positivt på 

bestraffningen, där denna beskrev sin reaktion som ”likadant som bestraffning”. En utav 

studenterna beskrev sin reaktion som ”trevligt men har ingen betydelse”. Sjuksköterskan som 

reagerade negativt på bestraffningen, reagerade även negativt på belöningsmetoden och 

svarade på frågan om deltagaren hade blivit motiverad med en belöning med frasen ” absolut 

inte, hade känt mig lurad på träningstid”.  De deltagare som reagerade positivt på 

belöningsmetoden, det vill säga de deltagare som fick en ökad motivation, var bland annat ena 

soldaten som beskrev sin reaktion som ” man blir uppmuntrad”. En annan deltagare 

(arbetsledaren) svarade ” man anstränger sig hårdare”. Den gruppen av deltagare som 

reagerade minst på belöningsmetoden var beteende/vård där två av tre, inte fick en ökad 

motivation. Rent generellt så var det en oväntad dålig reaktion på belöningsmetoden i 

träningssituationen där deltagarna, tyckte de var trevligt men fick ingen ökad motivation, eller 

inte svarade alls på metoden, fyra av åtta deltagare svarade dåligt på metoden, vilket ses i 

Tabell 3, de resterande reagerade med en ökad motivation.  

 

 

Akademiska situationen 

 

 Bestraffning. Generellt reagerade deltagarna med att få en ökad motivation av 

bestraffningsmetoden, dock även här av olika anledningar (se Tabell 3). Ett exempel på 

bestraffning var att deltagarna blev underkända på en kurs. Exempel på de olika 

anledningarna är soldaternas olika anledningar till deras motivation. En av soldaterna blir 

endast motiverad av den yttre påverkan i och med beskrivningen ” är ingen pluggkille”.  

Deltagaren fyller även i med att beskriva att det akademiska arbetet skjuts upp till det sista, så 

det är stressen och viljan att inte misslyckas som driver deltagaren. Den andra soldaten blir 

motiverad i och med att denna inte vill bli bestraffad. Kraften som driver och motiverar 

soldaten som inte vill bli bestraffad, dennes motivation kommer från deltagaren själv, den 

yttre påverkan har ingen nämnvärd betydelse. Två utav deltagarna, den ena är sjuksköterska 

och den andra är student, får båda en ökad motivation av anledningen ” vill inte misslyckas” 

som de svarade. Detta är genomgående i resultatet, där de deltagare som får en ökad 

motivation av bestraffningsmetoden, får det på grund av två anledningar; en utav 

anledningarna har tagits upp tidigare i texten, deltagaren vill inte misslyckas med uppgiften. 

Den andra anledningen är att deltagaren saknar en inre motivation att slutföra den akademiska 

uppgiften. De deltagare som reagerade negativt på bestraffningsmetoden, gjorde det på grund 

av att de inte accepterade bestraffning som metod för ökad motivation, ett exempel på en 

deltagares reaktion på metoden är en utav studenternas. Denna beskrev att denna inte tycker 

det är okej att bestraffa. Ett till exempel är en utav sjuksköterskornas som beskrev sin 

reaktion, att denna skulle bli skitsur.  
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 Belöning. Deltagarnas reaktion på belöning í denna situation är även den varierad, se 

Tabell 3. Den rör sig mellan har ingen betydelse till ökad motivation. Exempel på detta är 

soldaten som reagerar positivt på bestraffning, denna beskriver sin reaktion ” är ingen 

pluggkille, bestraffning hade fungerat bättre”. Andra deltagare svarade att det är trevligt med 

belöning, men den har ingen betydelse. Exempel på detta är den andra soldaten som ” trevligt 

om det gynnar det slutgiltiga målet”. Såsom nämnts tidigare i studien, reagerade majoriteten 

av deltagarna väl på metoden belöning, samt ansåg att belöningsmetoden var motiverande. 

Det fanns dock undantag mellan grupperna. Ett undantag var gruppen soldat/polis. Deltagarna 

inom denna kategori reagerade inte på belöningsmetoden med en ökning utav motivation 

inom den akademiska situationen med undantag för arbetsledaren. De deltagare som fick en 

ökad motivation av belöningsmetoden, beskrev det sin reaktion på metoden som ” det blir 

roligare” och ” att bli sedd är alltid trevligt”, de som beskrev detta var en student och 

arbetsledaren. Arbetsledaren fyllde även i sitt svar med” beröm är en bra morot”.  

 

 

Arbetssituationen 

 

  Bestraffning. I denna situation reagerade generellt alla deltagarna negativt på 

bestraffningsmetoden, majoriteten uppvisade även ett direkt motstånd mot metoden, se Tabell 

3. En utav studenterna beskrev sin reaktion ” skulle göra uppgiften men med sämre resultat”. 

Den andre studenten beskrev sin reaktion ” bli ledsen och sluta”. Soldatgruppen som 

reagerade positivt på bestraffningsmetoden reagerade negativt i denna situation. En soldat 

beskrev sin reaktion ” det är inte okej.. hade sagt till”, den andre beskrev sin reaktion 

”..reagerar jag negativt”. Deltagarna inom kategorin beteendevetare/vård reagerade negativt 

på bestraffningsmetoden. En utav deltagarna beskrev sin reaktion på frågan om bestraffning” 

…med tanken på att jag är sjuksköterska så kan jag få ett nytt jobb imorgon och då arbetar jag 

inte kvar… ”. Deltagarna tog åt sig kritiken eller bestraffningen om den var rättfärdigad. 

Bestraffning som metod för ökandet av deltagarnas motivation fungerade ej i denna situation.  

  

 Belöning. Belöningsmetoden reagerade deltagarna med en ökad motivation. Undantaget 

var en utav studenterna som ansåg att belöning hade ingen betydelse, se Tabell 3. Gruppen 

soldat/polis var positiva till metoden en utav dem berättade ” då får man mer en morot”, den 

andre soldaten berättade ” kommer jobba hårdare”. En annan grupp beteendevetare/ vård var 

även dessa positiva. En utav sjuksköterskorna beskrev sin reaktion ”…skulle ta emot fler 

patienter…” den andre beskrev sin reaktion ”skulle anstränga mig hårdare”.  Denna reaktion 

gick att se i gruppen studenter. Där en av studenterna beskrev sin reaktion ” det händer inte så 

ofta så jag blir jättemotiverad av det”. Den andre studenten beskrev att denna skulle uppskatta 

berömmet, men att belöning inte skulle få denna att utföra en uppgift denna inte kunde stå för 

själv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Tabell 3 

Sammanställning: upplevelsen av bestraffning/belöning 
Läses reaktion på bestraffning/belöning 

 

 

Ex. menings-

bärande enhet 

Kategori Tema     

Studenter    

a) Arbete 

 

 

 

 

göra jobbet med 

sämre resultat/ 

trevligt. 

bli ledsen, sluta/ 

blir jätteglad. 

Dålig prestation/ 

Ej betydelse 

 

Motstånd/motiverande   

Negativt*/positivt 

 

 

Negativt/ positivt 

b) Träning Översittarattityd/ 

trevligt. 

anstränghårdare/ 

trevligare. 

Motstånd/ej betydelse 

 

Motiverande/motiverande 

Negativt/negativt 

 

Positiv/positivt 

Akademiskt 

c)  

d)  

Överlevnad/ blir 

roligare. 

Ej bli bestraffad/ 

motiverat mer. 

Dålig prestation/ 

Motiverande. 

Motiverande/ 

Motiverande 

Negativt/positivt 

 

Positivt/ positivt 

Soldater/polis  

e) Arbete Inte okej/ 

uppskattas. 

Negativt/positivt 

 

arbets**: säger 

upp sig/ bra 

morot. 

Ej motiverande/ 

motiverande 

Ej motiverande/ 

motiverande 

Ej motiverande/ 

motiverande 

Negativt/positivt 

 

Negativt/positivt 

 

Negativt/positivt 

f) Träning 

 

 

 

Gå därifrån/mer 

uppmuntrad. 

Kör hårdare/ 

positivt. 

Situations-

betonat/ ger 

något positivt. 

Motstånd/motiverande 

 

Motiverande/ej betydelse 

 

Motiverande/motiverande 

Negativt/positivt 

 

Positivt/negativt 

 

Positivt/positivt 

g) Akade-

miskt 

 

Ta tag i det/ 

gynnar mål. 

Anstränghårdare

/ ej fungera. 

Bli asförbannad/ 

bra morot. 

Motiverande/ej betydelse 

 

Motiverande/ej betydelse 

 

Motstånd/motiverande 

Positivt/positivt 

 

Positivt/negativt 

 

Negativt/positivt 

Beteendevetare/vård  

h) Arbete 

 

 

 

Tror ej på det/ 
(saknas). 
Inte okej/ gör 
mer. 
Befogat okej, ej 
annars/ 
anstränger 
extra. 

Motstånd/(saknas) 
 
Motstånd/motiverande 
 
 
 
Motstånd/motiverande 

Negativt/(saknas) 
 
Negativt/positivt 
 
 
 
Negativt/negativt 

i) Träning 

 

Inte acceptera/ 
har inget emot. 

Motstånd/ej betydelse 

 

Negativt/negativt 
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Gå därifrån/ 
känna lurad.  
Gå därifrån/ 
positivt. 

 

Motstånd/motstånd 

 

Motstånd/motstånd 

 

Negativt/negativt 

 

Negativt/positivt 

j) Akade-

miskt 

Faller negativt/ 

det blir jag. 

Ansträng 

hårdare/ blir 

duktigare. 

Skitsur/ 

egentligen inte 

Motstånd/motiverande 

 

Motiverande/motiverande 

 

 

Motstånd/ej betydelse 

Negativt/positivt 

 

Positivt/positivt 

 

 

Negativt/negativt 

*negativt innefattar: ingen ökad motivation, samt negativ respons på metod 

** arbetsledare blev inkodad i gruppen i egenskapen av sitt tidigare arbete som polis     

 

 

Resultat frågeställningar 
 

 Frågeställning 1. Om individen saknar inre motivation, kan yttre motivation skapa 

individens motivation? Ja en yttre motivation kan skapa motivation hos deltagare, vilket 

exemplet med den manliga soldaten visade, eller i träningssituationen för den äldre studenten. 

 

 Frågeställning 2. Vilken av de externa motivationsmetoderna belöning eller bestraffning 

föredras för ökad motivation i tränings-, arbets- och den akademiska situationen? Där beskrev 

majoriteten utav deltagarna ansåg att belöningsmetoden var lämpligast för ökad motivation, 

vilket ses i Tabell 2.   

  

 Frågeställning 3. Finns det skillnad mellan olika yrkesgrupper och val av 

motivationsmetod i tränings-, arbets- och den akademiska situationen? Ja det fanns skillnad 

mellan yrkesgrupperna, där soldat/polisgruppen reagerade positivt på bestraffningsmetoden i 

träningssituationen, utöver den situationen fanns det inga större skillnader mellan grupperna. 

 

     

Diskussion 

 

Resultat diskussion 

 
 Resultat. Syftet med undersökningen var att besvara vilken utav de externa 

motivationsmetoderna belöning eller bestraffning som anses lämpligast för 

motivationsökning. Eftersom individer som saknar eller har en dålig inre motivation, behöver 

en yttre motivation för att de ska bli motiverade. Behövs det svaras på vilken utav metoderna 

som deltagarna ansåg är lämpligast. Den yttre motivationsmetoden som anses lämpligast av 

deltagarna är belöningsmetoden oavsett situation, med få undantag. Ett utav dessa undantag är 

en utav soldaterna som inte svarade på belöning i den akademiska situationen, eller en utav 

sjuksköterskorna som inte svarade på belöning i träningssituationen. Varför deltagarna 

generellt svarar dåligt på bestraffningsmetoden går inte att fastställa, orsaken till detta kan 

vara auktoritetsproblem.         Resultatet visade att deltagarna har problem med 

bestraffningsmetoden i vissa situationer, exempel i arbetssituationen. De deltagare som 

uppgav sig ha problem med auktoritära personer och auktoritära metoder, var exempelvis en 

utav studenterna. Detta gör att den dåliga reaktionen deltagarna har på bestraffning, kan som 
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nämnts bero på deltagarnas syn på auktoritära metoder, men det i sig har inte undersökts i 

föreliggande studie. Alternativ två är att synen på auktoritära handlingar inte har något med 

deltagarnas uppfattning av bestraffning att göra. I träningssituationen svarade en utav 

soldaterna dåligt på bestraffningsmetoden, medan den andra svarade bra på metoden. Detta 

ses även i studentkategorin, där en utav studenterna hade gått därifrån, medan den andra 

studenten hade ansträngt sig hårdare. Det blev inget mönster, utan det ser ut att bero på 

situationen och på deltagaren. Det är även därför som frågorna på bestraffning och belöning 

ställdes i de situationerna som det gjordes i, för undersöka om det fanns ett mönster på hur 

deltagarna ser på metoderna oberoende av situation. Det är även situationer som deltagarna 

har haft i sina liv, oavsett om det är skolgymnastik eller fotbollsträningar, så har de en 

upplevelse som de kan beskriva. 

 Yrkeskategorierna har en betydelse i och med att de olika yrkena har olika strukturer, 

exempel studenterna förväntas sköta sina studier själva. Deras styrning är 

läroplanen/kursplaner som måste genomföras. Soldaterna kommer från en tydlig hierarkisk 

struktur där finns det alltid någon över individen och styr vad denna ska göra, vilket gör att de 

ser på auktoritet på ett visst sätt. Beteendevetaren och sjuksköterskorna är en blandning av de 

båda yrkeskategorierna, de är både självgående och har någon över dem som bestämmer vad 

de ska göra. Därmed ger de olika yrkeskategorierna en mer heltäckande bild av synen på 

motivationsmetoderna. Det som resultatet visade var att synen på vilken motiveringsmetod 

som ansåg lämpligast inte beror på den yrkeskategori deltagarna kom ifrån, utan det kan bero 

på deltagarna själva, samt variera från situation till situation. Exempel är en utav soldaterna 

som svarade bättre på bestraffning än belöning i de flesta situationerna, med undantag från 

arbetssituationen. I det fallet ansågs belöning vara den lämpligaste metoden att motivera 

deltagaren. Ytterligare exempel på att synen på bestraffning beror på individen och inte 

yrkeskategorin är att den andre soldatens syn på bestraffning var generellt negativt. 

 Undersökningen svarade även på varför belöning i vissa av fallen inte har någon 

betydelse. Anledning är att deltagaren antingen drivs av målet att lära sig, eller att de delar de 

värderingar som arbetsplatsen har, vilket gör att de inte behöver någon yttre motivation. Detta 

är även det tredje steget i den externa motivationsprocessen (Deci & Grangé, 2005). Låt oss 

undersöka undantagen närmare. Undantaget är om deltagaren saknar en inre drivkraft som 

soldat två och student två gör i den akademiska situationen, så fungerade 

bestraffningsmetoden. Dock så fungerar även belöning på student två. Anledningen till detta 

kan bero på att om individen inte har en viss typ av beteende så måste beteendet introduceras 

till individen, vilket stämmer överens med den externa motivationsprocessen Deci och Grangé 

(2005) nämnde. Individen blir där antingen uppmuntrad till det nya beteendet eller blir 

tvingad till det nya beteende. Varför valet av motivationsform inte var densamma på de två 

deltagare kan bero på personligheten som de har. De båda har inga problem med auktoritära 

personer/handlingar utan de kan ta en tillsägelse från personer över dem lika lätt som personer 

på samma nivå, enligt dem själva. 

       

 Personlighet. Är det bara de personliga värderingar som individen har som avgör 

huruvida, människor svarar bäst på bestraffningar eller belöningar? För det som 

undersökningen visar var att de deltagare som motsätter sig aggressiva handlingar, är även de 

som svarar minst på bestraffningsmetoden och de var rent av fientliga mot den typen av 

handlingar. I beskrivningen från en av deltagarna att denna ville ge fingret och gå därifrån, 

eller från en annan deltagare som beskrev att de aktivt skulle motarbeta sådana metoder. Den 

här typen av fientlighet kan bero på att deltagarna som svarade dåligt på metoden kan ha 

dåliga erfarenheter av aggressivt beteende, eller socialiserats till att inte tycka om dessa 

handlingar (Darling & Steinberg, 1993). Dessa deltagare var även tydliga med att de föredrar 

en mer personlig interaktion eller demokratiska tillvägagångssätt, eftersom de svarade dåligt 
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på tillsägelser som kommer uppifrån i organisationen, eller som nämnts tidigare aktivt 

motarbetar bestraffningsbeteenden. Anledning till detta kan bero på att personerna kan ha ett 

högt värde på extraversion, vilket gör att de kan uppvisa ett dominant beteende (Judge & Ilies, 

2002). Vilket gör att de inte klarar av om någon utmanar den.    

       De som motiverades av bestraffningsmetoden var de deltagare som blev arga och 

använder det som energi istället för att gå därifrån. Detta kan bero på att deras 

socialiseringsprocess har gett dem andra verktyg än de som reagerade negativt (Darling & 

Steinberg, 1993). vilket gör att de tar tillvara på energin, istället för att blockera den. En annan 

tänkbar anledning till att de anstränger sig hårdare, kan vara kopplat till prestationen. De vill 

inte visa sig svaga för gruppen de tränar med, eller instruktören som skriker, utan de vill visa 

sig bättre, vilket hör ihop med ett egocentriskt beteende (Ljungberg & Laine, 2012). Om 

deltagaren inte anstränger maximalt svarar de på auktoritet och bestraffning, vilket resulterar i 

att de anstränger sig hårdare. Detta kan bero på skuld, eftersom deltagarna vet att de har gjort 

fel eller inte ansträngt sig tillräckligt. Detta kan också bero på lathet, eller att de inte tror de 

behöver anstränga sig mer. Resultatet är att de fogar sig och anstränger sig hårdare. Om de 

anstränger sig maximalt och gör sitt bästa svarar de inte på bestraffningsmetoden, utan ser det 

som ett onödigt angrepp. Detta gäller även för deltagaren som svarade generellt bättre på 

bestraffningen än belöningen.  

 

 

Metoddiskussion  
 

 Urvalet. I den här undersökningen var urvalet handplockat tillgänglighetsurval i och med 

att det ska återspegla några av de olika arbetstyperna. Detta har uppnåtts även då deltagarna är 

plockade ur tillgänglighetsurvalet, i och med att det har valts äldre individer, där en har 

arbetat större delen av sitt liv för att sedan börja studera, sedan studenter som huvudsakligen 

studerat, till deltagare som inte har studerat på högskola, utan arbetat i en tydligt hierarkisk 

organisation. Det som önskats är att det skulle ha ingått en individ med en längre 

högskoleutbildning exempelvis läkare, för att se om resultatet skulle bli detsamma, samt en 

soldat som har arbetet inom yrket större delen av sitt liv, för att kunna fastställa om de har 

samma syn som de yngre soldaterna. Detta är värt att undersöka ytterligare i framtiden. 

Utöver det så har deltagarna täckt in de tänkbara situationerna 

        

 Datainsamlandet. Det finns vissa generella problem med metoden i den här 

undersökningen som återspeglas på resultatet. Resultatet baseras på det som deltagarna 

berättar och inte en yttre observationsbedömning, vilket gör att deltagarens fulla personlighet 

inte kartläggs eller deltagaren kan hitta på det som de beskriver. Subjektivt rapporterad data 

kan dock vara trovärdig, i t ex. enkäter kan det dels ge ett intryck av faktiska förhållanden i 

tvärsnittsstudier (även om inte orsakssamband, Spector, 1994). Objektiv data kan vara 

snedvriden, men det beror mer på undersökningen i sig hur t ex. social önskvärdhet hanteras 

(Spector, 2006). Slutligen, när det gäller arbetsförhållanden är subjektiv data ofta trovärdig 

(Kompier, 2005). Ett synligt problem i den här undersökningen var dock misstankarna, att en 

utav deltagarna pratade om sig själv som en representant för organisationen de arbetade för, 

istället för sig själv. Detta är ett problem eftersom det inte är deltagarens hela värdering som 

beskrivs, dess brister och styrkor, utan de åsikter på belöning och bestraffning som deltagaren 

beskriver, kan vara de som passar och beskriver organisationen bäst. Fördelen som finns i det 

här fallet är att deltagaren anser att organisationens värderingar och åsikter är de samma som 

deltagaren har. Ett annat problem som den här undersökningen har är att det saknas en 

ingående personlighetsanalys, vilket kan besvara varför deltagarna svarade bättre på den ena 

yttre motivationsfaktor en den andra. Ett tredje problem som undersökning har är 
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utformningen av intervjufrågorna. Där det är specifika bestraffningar och belöningar som det 

ges exempel på. Exempel på det är belöningen i träningssituationen, där de blir belönade med 

att förlora träningstid. Detta är ett exempel på negativ förstärkning och detta gör att deltagarna 

i teorin kan svara annorlunda på en annan form av belöning. Detta problem finns i alla 

situationerna och rör bestraffningsfrågorna. 

 Denna studie var en kartläggande attitydstudie. Det som kunde fastställas var tendenserna 

vad deltagarna tyckte om generellt. Detta är något som bör undersökas mer i framtiden vad 

det är specifikt som gör att individer svarar på belöning och inte bestraffning.  

Generaliserbarheten är okej i och med att deltagarna som deltog i studien kom från spridda 

bakgrunder och åldrar. En brist är dock de få deltagarna samt att det saknas en äldre deltagare 

ur soldatgruppen, vilket kan ändra resultaten eller införa nya variabler som saknas i denna 

studie. 

 

 

Slutsats 
      

Denna undersökning kan användas som en grund för ytterligare undersökningar inom 

forskningsområdet extern motivation, där ämnet undersöks närmare och mer noggrant i 

framtiden. För det som undersökningen har svarat på är vilken extern motivations om 

deltagare i yrkeskategorierna soldat/polis, beteendevetare/vård samt student anser som 

lämpligast, vilken är belöningsmetoden. Detta ligger i linje med Skinners antaganden om vad 

som bäst formade individers beteende. Det som undersökningen inte kan svara på är 

anledningen till varför deltagarna inte motiverades bra av bestraffningsmetoden, eller varför 

vissa av dem motiverades bra av bestraffningsmetoden. Tänkbara anledningar till utfallet kan 

vara skäl som uppfostran, auktoritetssyn, samt deltagarens personlighet. Detta är något som 

framtida studier får svara på.   
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