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Individer med samma arbetsuppgifter upplever olika gällande 
motivationen på arbetsplatsen. Det är främst den inre motivation som 
eftersträvas på arbetsplatsen eftersom individen är mer genuint driven 
och intresserad av sitt arbete. Krav-kontroll-stödmodellen och 
ansträngnings-/belöningsmodellen är två centrala modeller vad gäller 
motivation på arbetsplatsen. Syftet med studien var att ta reda på vilka 
faktorer som påverkar inre och yttre motivation och om de har relation 
till branschbyte. En webbenkät med 39 frågor skickades ut via 
Facebook och 85 individer besvarade enkäten. Genom ANOVA 
analyser framkom det att män och studenter har högre inre motivation 
och att lågutbildade kvinnor drivs mer av yttre motivation och byter 
bransch oftare. När det gäller branschbyte och antal branschbyten 
finns det ingen relation till inre och yttre motivation. Det kan vara 
viktigt att tillämpa centrala modeller som tidigare nämnts eftersom de 
skulle kunna förhindra att de anställda byter bransch.  
 
 
Keywords: work motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation,  
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Inledning 
 

Motivation är ett ämne som länge har intresserat olika forskare, speciellt vad individer blir 
motiverade utav (Furnham, 2005). En grundläggande teori om motivation i psykologin är 
Maslows behovshierarki (1987). Behovshierarkin är utformad som en pyramid vilken 
innehåller fem behov som en individ har. Det första och lägsta steget i hierarkin är 
Fysiologiska behov såsom luft, föda, vatten och skydd. Det andra steget är Trygghetsbehov, 
ett psykologiskt behov, vilket innebär stabilitet och säkerhet. Samhörighet och kärleksbehov 
såsom sociala behov, vänner och gemenskap är tredje steget som följs av självkänslobehov 
ego behov. Det sista steget kallas för behov av självförverkligande, dvs., att utvecklas, 
prestera och uppnå i fulländad tillfredställelse (Maslow & Frager, 1987). Målet är att uppnå 
det femte och sista steget och för att uppnå målet måste de tidigare stegen uppnås i tur och 
ordning. Enligt Furnham (2005) är Maslows behovshierarki också mycket främjande för 
motivationen på arbetsplatsen. Då det är en mycket pedagogiskt beskrivande teori som enkelt 
berättar varför inte det högsta steget kan nås utan att de andra också uppfylls, vad gäller 
privatliv eller arbetsliv. Anställdas främsta behov för att motiveras i sitt dagliga arbete är 
oftast inte en högre lön.  
 
Herzberg ville finna ett mer funktionellt sätt att motivera personal. Han utförde då en 
undersökning på ett företag i Pittsburg och upptäckte att de anställda motiverades av två olika 
faktorer. Detta bidrog till att Herzberg därefter upprättade en teori baserad på Maslows 
behovshierarki och applicerade den på arbetsplatsen. Två-faktorteorin, bestående av två typer 
av faktorer, hygienfaktorer och motivatorer (Herzberg et al., 1993). Hygienfaktorer handlar 
om relation till kollegor, löner, bonusar, arbetsförhållanden men kan också jämföras med yttre 
motivation. Motivatorer handlar om utveckling, eget ansvar och uppskattning från ledningen 
men kan också jämföras med inre motivation. I förhållande till Maslows behovshierarki 
motsvarar motivatorerna de högre stegen såsom självförverkligande och självkänslobehov och 
delvis samhörighet och kärleksbehov vilket också till viss del är en hygienfaktor. 
Hygienfaktorerna motsvarar de lägre stegen såsom trygghetsbehov och fysiologiska behov (se 
Tabell 1). Tabell 1 demonstrerar hur de två olika teorierna hänger ihop med varandra. Den 
första kolumnen beskriver Maslows behovshierarki enligt den hierarkiska ordningen, där 
självförverkligande är det högsta steget och fysiologiska behov är det lägsta steget. Kolumn 
två beskriver egenskaper de olika stegen har enligt Maslows behovshierarki. I kolumn tre har 
Herzbergs Två-faktorteorin tillämpats där motivator och hygienfaktor har sorterats till 
respektive egenskap i Maslows behovshierarki. Slutligen i kolumn fyra har inre och yttre 
motivation sorterats in utefter Maslows behovshierarki och dess egenskaper samt Herzbergs 
Två-faktorteorin (Herzberg et al., 1993). 
 
Inre motivation kommer inifrån och är mer genuint där individen är mycket driven och 
intresserad av sitt arbete och dess uppgifter. Yttre motivation är det som kommer utifrån och 
påverkas av yttre faktorer såsom lön och bonusar (Furnham, 2005). Den inre motivationen 
kan endast upprätthållas då en individ upplever utmaning och intresse för uppgiften. Då den 
inre motivationen inte är lika lätt att uppnå förlitar sig individer på den yttre motivationen 
varvid de yttre belöningarna är drivkraften. Därav blir arbetet inte utfört på ett lika passionerat 
sätt och det finns en risk för att individen blir omotiverad (Ryan & Deci, 2000). Därför är det 
den inre motivationen som är den typ av motivation som eftersträvas och håller i det långa 
loppet. ”Kraften av pengar som en drivkraft är kortlivad” (Furnham, 2005, s. 281). Det finns 
de individer som tror att pengar är motiverande, dock är det främst säljare som håller med om 
detta, då deras lön ofta är provisionsbaserad (Furnham, 2005). 
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Tabell 1  
En jämförelse mellan Maslows behovshierarki och Herzbergs två-fakorteori och dess relation 
till inre och yttre motivation 
Maslows  
behovshierarki 

Egenskaper Två-faktorteorin Inre & yttre 
motivation 

Självförverkligande att utvecklas och 
prestera 

Motivator Inre motivation 

Självkänslobehov ego behov 
 

Motivator Inre motivation 

Samhörighet och 
kärleksbehov 

sociala behov, vänner 
och gemenskap 

Motivator/hygienfaktor Inre/yttre 
motivation 

Trygghetsbehov 
 
 

ett psykologiskt behov, 
vilket innebär stabilitet 
och säkerhet 

Hygienfaktor 
 
 

Yttre motivation 
 

Fysiologiska behov luft, föda, vatten och 
skydd 

Hygienfaktor Yttre motivation 

Not. Egen konstruktion baserad på teorier ovan (Furnham, 2005; Hall, 2004; Herzberg et al., 1993; Maslow & 
Frager, 1987) 
 
När det gäller könsskillnader i inre och yttre motivation visar studier att yttre motivation är 
viktigare för män än för kvinnor (Bokemeier & Lacys,1987). Mellan olika kvinnor hade de 
med högre utbildning lägre yttre motivation än de med som var lågutbildade (Martinez, 2005). 
Likaså enligt en studie utförd i Norden av Eskildsen et al. (2004) visades att högutbildade 
individer hade högre inre motivation än lågutbildade. Resultat av Eskildsen et als studie 
visade även att det fanns ett positivt linjärt samband mellan ålder och inre motivation. 
Däremot Howard och Frink (1996) hittade inget samband mellan inre motivation och ålder.  
 
Warr (1985, refererad i Furnham, 2005) hade en teori om varför en individ blir driven och 
motiverad som han kallar ”reason for action as a synonym for motivation or drive”. Enligt 
Warr finns det olika anledningar och motivationsformer: a) Inre önskan av ett omedelbart 
resultat är ett exempel; den inre känslan av att klarar av en uppgift som kommer att ge snabba 
resultat, b) Inre önskan av ett indirekt resultat, den inre önskan av att veta att det alltid finns 
något att sträva efter, c) Social jämförelse, ett synliggörande som kan skapa motivation, d) 
Social påfrestning från andra, exempelvis, reklam, modeller kan motivera och inspirera till att 
uppnå en speciell belöning, e) Strävan att uppnå trender, att anpassa sig och följa trender gör 
att individer blir mer motiverade och söker ytterligare belöningar, f) Sannolikheten till 
framgång, att veta att det finns en framtid och en eftersträvansvärd framgång gör att individer 
motiveras, g) Vanor, vanliga rutiner, h) Andra viljor och driv, drivet för att stärka självkänslan 
kan vara en kraftig motivationsfaktor och i) Struktur av handling, i den mening som beteendet 
är organiserat kan det vara en motivationsfaktor.  
 
Motivation på arbetsplatsen  
Inkomst, social kontakt, möjlighet till aktivitet och stimulans, ett sätt att strukturera tid och 
självförverkligande är en del självklara anledningar till att människor arbetar. Det anses att det 
är inkomsten som motiverar men enligt undersökningar motiveras individer mer utav 
säkerhet, bekräftelse/godkännande och möjligheter till att avancera (Ryan & Deci, 2000).  
Motivation på arbetsplatsen är en mycket svårdefinierad storhet då individers individuella 
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psykiska välbefinnande, dvs. att de känner att de utvecklas, och den sociala miljön är de 
viktigaste byggstenarna för att motiveras på en arbetsplats (Ryan & Deci, 2000). Hand i hand 
med de sistnämnda faktorerna spelar följande faktorer stor roll: vilken typ av uppgift, som 
avses, den fysiska miljön, implicita och explicita belöningar, sociala normer och den bredare 
företagskulturen (Furnham, 2005). Individer blir generellt motiverade när de känner ett behov, 
exempelvis bekräftelsebehov. Det är viktigt för en individ att känna sig behövd och i sin tur 
att få en belöning som en bekräftelse på att arbetet har utförts rätt. Det är mänskligt att ha 
olika typer av behov, som i olika grader är mycket viktigt för alla individer. När behovet är 
mättat upplever individen tillfredställelse och välmående vilket i sin tur är bensinen till 
motivationen (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Enligt Furnham, Eracleous och Chamorro-
Premuzic (2009) upplever individer med exakt samma arbetsuppgifter, extremt olika vad 
gäller motivationen till att utföra arbetet. Anledningen är att individernas arbetsattityder 
skiljer sig ifrån varandras. 
 
En driven individ anses ofta ha högre grad av motivation jämfört med de individer som är 
”ovilliga att arbeta” men Robbins (2000) menar att det inte finns några individer som är 
”ovilliga att arbeta”, utan dessa är de som inte har några mål i sitt liv. Mål och delmål är 
faktorer som skall bidra till motivationen. Speciellt i arbetet då de anställda själva eller 
tillsammans med sin chef kan sätta upp ett mål som de skall arbeta mot. För att inte tappa 
motivationen på vägen kan det hjälpa att även sätta upp delmål för att huvudmålet inte skall 
kännas avlägset. Det spelar också stor roll vilken svårighetsgrad arbetsuppgiften har, det är 
viktigt att individen känner att den kan klara av och ta kontroll över uppgiften. Detta 
tillsammans med feedback från exempelvis en chef gör individen motiverad, det gör att 
individen får ett godkännande och därmed känner sig duktig och att den klarar av uppgiften 
(Furnham, 2005). Något som många chefer är eniga om, är att arbetstrivsel på en arbetsplats 
är grundläggande för de anställdas beteende men även för effektiviteten i organisationen 
(Hirschfeld, 2000).   
 
Krav-kontroll-stödmodellen & Ansträngnings- belöningsmodellen 
Motivation på arbetsplatsen och dess samband med psykisk hälsa har diskuterats i olika 
modeller, två framstående modeller är krav-kontroll-stödmodellen och ansträngnings-
belöningsmodellen. Enligt Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodellen, (DCS: 
demand-control-support) trivs en individ bättre på sin arbetsplats och med sina arbetsuppgifter 
om den upplever att kravnivån är hanterbar, att den har kontroll över arbetet samt att denne 
har organisationens stöd. En uppgift som en individ känner att den inte har kontroll över leder 
ofta till stress vilket i sin tur inte blir lika motiverande. Studier (Wiley, 1997) visar att 
motiverad personal mår psykiskt bättre och stannar längre på en och samma arbetsplats. Det 
är också mycket betydelsefullt för organisationskulturen och för företagets rykte. I dagens 
samhälle handlar det om att effektivisera och spara pengar. I och med att personal trivs blir 
det också lönsammare för företagen att låta personalen få vara med och påverka sin 
arbetssituation och detta kommer att resultera i att de trivs bättre och därmed motiveras (Lam 
& Gurland, 2008). Enligt modellen är det optimala att känna låga krav, hög kontroll och stöd 
från arbetsplatsen. Dock kan för låga krav leda till omotiverad personal på en arbetsplats då 
de anställda inte känner att de utvecklas. Därför är det mycket komplext att finna en balans 
vad gäller kravnivån hos de anställda eftersom för höga krav kan leda till stress och för låga 
krav kan leda till omotiverad personal. Krav-kontroll-stödmodellen diskuteras ofta i 
sammanhang med stress. Men faktum är att stress och motivation hänger ihop eftersom om 
bristande motivation upplevs kommer detta senare mynna ut i stress (Karasek & Theorell, 
1990). Dock har krav-kontroll-stöd modellen fått kritik eftersom hypotesen har prövats utan 
att ge stöd för teorin. Exempelvis, av 41 studier har endast 28 resulterat i att det finns en 
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relation mellan psykologiskt välbefinnande och arbetskaraktär (Lange, Taris, Kompier, 
Houtman, & Bongers, 2003). 
 
En annan modell som likaså är central i den psykosociala arbetsmiljön är den så kallade 
ansträngnings- belöningsmodellen (ERI: effort-reward imbalance model, Siegrist, 2002). 
Modellen fokuserar på att hitta en balans mellan belöning och prestation där överengagemang 
hos arbetstagaren skall minimeras för att undvika stresstillstånd men även i vissa fall 
utbrändhet. Det är viktigt att hitta en balans mellan prestation och belöning, vilket måste 
samspelas mellan arbetstagare och arbetsgivare annars kan det finnas en risk för 
överengagemang hos arbetstagaren som kämpar hårdare för att visa sin prestation. Belöningen 
behöver inte vara i form av lön eller bonus utan kan mycket väl vara positiv feedback (Van 
Vegchel, De Jonge, Bosma, & Schaufeli, 2005). Enligt Tsutsumi och Kawakami (2004) är 
dessa två ovan nämnda modeller mycket betydande för motivationen på arbetsplatsen då de på 
ett tydligt sätt demonstrerar hur stress kan uppstå på arbetsplatsen. De menar även att 
modellerna kompletterar varandra då de på ett oberoende sätt visar hur stress och ohälsa 
uppstår. 
 
Branschbyte och motivation under karriären 
Power och Rothausen (2003) utvecklade en så kallad ”Midcareer Development Model” som 
förklarar varför individer byter bransch. De beskrev att anledningarna för att individer byter 
bransch är, dels för att de inte längre är intresserade av sitt arbete och dels inte är intresserade 
av att utvecklas inom sitt arbete om det inte är ett organisatoriskt krav. En fördjupning till 
dessa anledningar kan vara: brist på utmaning, stress och ångest i samband med osäkra 
anställningsförhållanden, yrkesmissnöje, brist på karriärrelaterad identitet, mobbning på 
arbetsplatsen och konflikter mellan arbete och andra livsroller. Det kan då istället vara ett bra 
tillfälle för en individ att ta steget och byta bransch (Barclay, Stoltz, & Chung, 2010). 

De individer som inte har en högre utbildning har svårare att byta bransch då det kan vara 
problematiskt ekonomiskt att börja studera eller byta bransch efter en längre period i en 
specifik bransch. Detta kan sannolikt leda till icke motiverad personal som gärna skulle vilja 
byta bransch men känner sig fast. Därmed blir det ett stort problem för en individ som då 
måste stanna i samma bransch och vantrivas vilket i sin tur leder till psykiskt ohälsa eftersom 
det inte finns andra alternativ för individen (Aronsson et al., 2000).  

Enligt Carless och Arnup (2010) byter högutbildade individer utan yrkesbestämd utbildning 
oftare karriär än högutbildade individer med yrkesbestämd utbildning och även lågutbildade 
individer. De menar på att detta tyder på att högutbildade individer utan yrkesbestämd 
utbildning troligtvis har studerat en bredare utbildning för att underlätta ett eventuellt byte av 
karriär. Men även att de högutbildade individerna har i större utsträckning lättare att lära nya 
färdigheter som kan vara mycket betydande för en ny karriär. Yngre individer tenderar till att 
byta bransch oftare än äldre individer. Vad gäller branschbyte finns det också en skillnad 
mellan kön visar Carless och Arnup. Män byter oftare bransch än kvinnor då män är mer 
flexibla i sina arbetsförhållanden. Extroverta och öppna individer är mer nyfikna och 
intresserade av att anta nya utmaningar och byta bransch än de individer som är introverta och 
blyga individer. Detta eftersom de extroverta individerna har mer väl utvecklade sociala 
färdigheter än de introverta. Personlighetsfaktorer, psykosociala processer och lärande är 
viktigt för en karriäranpassning tillsammans med fem karriäranpassningsförmågor förtroende, 
engagemang, kontroll, intresse och nyfikenhet (Brown et al., 2012). 

 



	   	   6	  
	  

Enligt en statistik från Barclay, Stoltz, och Chung (2010) meddelade US Department of Labor 
att individer i USA födda mellan 1957 till 1967 hade haft i snitt 10,8 olika arbeten mellan 
åldrarna 18-42. Det är mycket vanligt att byta arbete under sin karriär och en av tre är ständigt 
i skedet av arbetsbyte eller byte av bransch. Vanligtvis byter en amerikan arbete mellan en till 
två års mellanrum och ett branschbyte är ingen ovanlighet. I Sverige byter 19 åringar bransch 
tre gånger mer än de individer som är över 19 år. Oavsett om en individ har akademisk 
utbildning eller inte avtar branschbyte i takt med stigande ålder. Undersökningen utfärdades 
åren 1992-1993 och 2007-2008 (Östh, Niedomysl, Amcoff, Ander, & Hedberg 2011). 

Syfte och forskningsfrågor 
Denna studie är viktig eftersom motivation är en viktig ståndpunkt i vardagslivet, ett livs 
syfte. I det vardagliga livet drivs individer mer utav en fri vilja än på arbetsplatsen där de har 
större press att prestera. Även om de är motiverade eller inte, skall arbetet utföras.  Det är 
viktigt att veta vad motivationens egenskaper är och hur det kan påverka den psykiska hälsan.  
Syftet med den här studien är att ta reda på om inre och yttre motivation har någon relation till 
branschbyte. Önskan med studien är att kunna bidra med resultat som är användbart till 
fortsatta studier inom ämnet motivation och branschbyte. Det kan också vara intressant för 
den omotiverade individen på arbetsplatsen och/eller för individer som har bytt bransch ofta 
eller vill byta bransch. Genom följande forskningsfrågor och hypoteser förväntas studien 
besvara vad som styr olika individer (inre eller/och yttre motivation) även specifikt för att ta 
reda på om det finns kön och åldersskillnader och varför individer byter bransch. Studiens 
forskningsfrågor är: 1) Vilka faktorer påverkar inre respektive yttre motivation? 2) Styrs 
branschbyte av inre eller yttre motivation? Baserat på forskningsfrågorna utformades fyra 
hypoteser att testa: H1: Inre motivation är viktigare för kvinnor än för män. H2: Inre 
motivation är viktigare för högutbildade. H3: Branschbyte har ingen relation till inre eller 
yttre motivation. H4: Individer som har studerat på högre nivå byter oftare bransch än de som 
inte har studerat på högre nivå.   
 
 

Metod 
 

Deltagare  
Undersökningen genomfördes med en digital webbenkät på sociala mediesidan Facebook som 
besvarades av 90 individer av totala 837 Facebook vänner. Vilket var cirka 10 % av de totala 
individerna som hade möjlighet att svara på enkäten. Bortfallet av de 90 som svarade på 
enkäten var 5 individer varav 3 kvinnor och 2 män. De hade ej fyllt i mer än de demografiska 
frågorna och därmed kunde de inte räknas med i undersökningen. Därför var det totala antalet 
som räknades med i undersökningen 85 individer. Eftersom deltagarna skulle vara av stor 
variation vad gäller ålder och yrke var Facebook det mest optimala verktyget för att kunna nå 
ut till så många som möjligt. I Studien deltog 49 kvinnor (57.5 %) och 36 män. Åldrarna 
varierade från 21 till 56 år (M = 31.4, SD = 11.13). Deltagarna hade varit aktiva i arbetslivet 
under 0-40 år (M = 12.15 år, SD = 10.56). Bland det deltagande svarade 32 personer (38 %) 
hade högskola/universitetskompetens dvs. minst 3 års högre utbildning, 33 personer (39 %) 
hade inte högskoleutbildning och 19 personer (23 %) svarade att de håller på att studera på 
högskola/universitet. Deltagarnas yrken varierade brett och de tillhörde olika branscher där 
deltagarnas yrke delades upp i fyra kategorier: 1. Service, Restaurang och Trend, 2. Vård och 
Social, 3. Teknik och Bygg och 4. Ekonomi, marknad och sälj.  Eftersom deltagarna också 
hade olika positioner på sin arbetsplats så delades även arbetspositionerna upp i 4 kategorier: 
medarbetare, speciellt ansvar, platschef samt VD och ägare. Tabell 2 visar antal deltagare i 
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varje kategori. Bland deltagarna var 36 medarbetare, 16 speciellt ansvar, 16 platschefer samt 
17 VD och ägare. 
 
 
Tabell 2 
Antal deltagare i olika bransch och position på arbetsplats  
Bransch/position Medarbetare Speciellt 

ansvar 
Platschef  VD & 

ägare  
Totalt 

Service, restaurang & trend 10 1 3 3 17 
Vård & social 5 5 4 5 19 
Teknik & bygg 6 3 4 3 16 
Ekonomi, marknad & sälj 15 7 5 6 33 
Totalt 36 16 16 17 85 
 
Deltagarna tillfrågades om de under sin karriär bytt bransch där 56 personer (66 %) svarade 
ja. De tillfrågades även om de bytt bransch och varför de bytt där de vanligaste svaren var: 
ville utvecklas (32 %), fick bättre erbjudande (22 %), bytt intresse (19 %), trivdes inte (17 %) 
eller har skaffat utbildning (10 %). Av de som hade bytt bransch varierade antal 1-15 gånger 
per individ.  
 
Material  
Data samlades in via en digital webbenkät på Facebook. Enkäten bestod av 39 frågor som 
berörde ämnet motivation i arbetslivet och var uppdelad i fyra delar. Där första delen med nio 
demografiska frågor och handlade om vem personen var. Det som tillfrågades var kön, ålder, 
utbildning, yrke, arbetslivslängd, position på arbetsplatsen och antal branschbyten. Dessa 
frågor författade författaren själv eftersom det berörde studiens ämne.  
 
Den andra delen heter Varför arbetar du? bestod av tio frågor och handlade om varför 
individen arbetar. Varav fem frågor om yttre motivation och fem frågor om inre motivation. 
Frågorna till denna del har tagits från Why Do You Do Work? (Tremblay, Blanchard, Taylor, 
Pelletier, & Villeneuve, 2009) och översatts till svenska. Exempel på fråga i denna del var: 
”Eftersom jag vill göra succé i denna bransch och om jag inte lyckas känner jag mig 
misslyckad.” 
 
Den tredje delen heter Din personliga upplevelse på arbetsplatsen bestod av 17 frågor och 
handlade om individens inre motivation och personliga upplevelser på arbetsplatsen. Frågorna 
till denna del har tagits från Job Diagnostic Survey (Hackman & Oldman, 1980) och översatts 
till svenska. Exempel på fråga i del tre ”Mina chefer är dåliga på att informera och komma 
med synpunkter på huruvida jag utför mina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt”. 
 
Den fjärde och sista delen heter Yttre belöningar bestod av tre frågor som handlade om 
individen påverkas och motiveras av yttre belöningar. Frågorna från denna del har tagits från 
Job Diagnostic Survey (Hackman & Oldman, 1980) och översatts till svenska. Exempel på 
fråga i del fyra: ”Yttre belöningar påverkar min drivkraft i arbetet till det mer positiva än 
känslan av att jag får bra respons och feedback från min omgivning.”  
 
Svarsalternativen var utformade med en skattningsskala från 1 till 7, där 1 = Håller med helt 
och 7 = Håller inte med alls. Även denna skattningsskala är tagen från Why Do You Do 
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Work? (Tremblay, Blanchard, Taylor, Pelletier, & Villeneuve, 2009) & Job Diagnostic 
Survey (Hackman & Oldman, 1980). Dock har skattningsskalan vänts i denna studie då 1 är 7 
och 7 är 1 stället. Cronbachs alfa beräknades till .64 för yttre motivation och .82 för inre 
motivation.  
 
Procedur 
Enkäten delades ut genom en länk på författarens personliga Facebook sida men även i 
personliga meddelanden.  Facebook valdes eftersom alla typer av människor och åldrar 
behövdes för undersökningen. Målet var att få ihop mellan 85-100 enkäter av 837 totala 
vänner. Innan gjordes även en pilot studie där tio personer deltog dels för att se till att den 
tekniska biten fungerade men även för att testa frågorna så de uppfattades på rätt sätt. I början 
av enkäten meddelades de fyra vetenskapsrådens etiska forskningskrav (Vetenskapsrådet, 
2002) som består av: Informationskravet, vilket innebär att forskaren skall informera vad 
syftet med undersökningen är samt vad den skall användas till. Samtyckeskravet, vilket 
innebär att deltagaren har rätt att bestämma själv om den vill delta och har rätt till att avsluta 
undersökningen när som helst. Konfidentialitetskravet, alla uppgifter som lämnas behandlas 
konfidentiellt och kommer inte att användas av någon annan än forskaren. Nyttjandekravet, 
den insamlade data kommer endast att användas i detta forskningssyfte.  
 
Databearbetning 
Data samlades ihop i en Excelfil som exporterades till statistik programmet SPSS. Det fanns 
enstaka frågor som deltagare hade uteslutit eller glömt att svara på, dessa ersattes med frågans 
medelvärde av författaren. Inre och yttre motivation delades upp i två olika index: ett för alla 
frågor om inre och ett för alla frågor om yttre motivation. Kön, ålder och om deltagare bytt 
bransch användes som bakgrundsvariabel. Signifikansgränsen sattes på p < .05, beräkning av 
medelvärde och standardavvikelse utfördes.  
 
För att besvara forskningsfråga 1: Vilka faktorer påverkar inre respektive yttre motivation? 
genomfördes envägs ANOVA analyser där H1 och H2 prövades för att undersöka om de 
skulle förkastas eller behållas. För att besvara forskningsfråga 2: Styrs branschbyte av inre 
eller yttre motivation? genomfördes envägs ANOVA analyser respektive trevägs ANOVA 
analys där H3 och H4 prövades för att undersöka om de skulle förkastas eller behållas. 
Resultaten från hypotesprövningarna förväntas resultera i värdefull information för att kunna 
besvara forskningsfrågorna 1 och 2.   
 
 

Resultat 
 

Medelvärden och standardavvikelser för inre- och yttre motivation och antal branschbyten 
redovisas i Tabell 3. De oberoende variablerna är uppdelade i tre olika grupper kön, 
utbildning och åldersgrupper. Utbildning är uppdelat i tre grupper vilka är högskola (har 
utbildning på högre nivå), studerande (håller på att utbildas på högre nivå) och ej högskola 
(ingen utbildning på högre nivå). Respondenterna delades i två åldersgrupper vilka är yngre 
(21-31 år, n = 61) och äldre (32-56, n = 24). Detta gjordes genom att ta fram medelvärde på 
åldern (dvs., 31.40). De som var yngre än 31.40 delades in/benämndes Grupp 1 (yngre) och 
de som var äldre än 31.40 delades in/benämndes grupp 2 (äldre). 
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Tabell 3 
Medelvärde och standardavvikelse för inre- och yttermotivation och antal branschbyten. 
 
 
 
Variabler 

 Kön  Utbildning  Åldersgrupper 
 Kvinna 

 
(n = 49) 

Man 
 

(n = 36) 

 Hög- 
skola 

(n = 32) 

Studerande 
(n = 19) 

Ej  
högskola 
(n = 33) 

 Yngre 
 

(n = 61) 

Äldre 
 

(n = 24) 
 M (SD) M (SD)  M (SD)	   M (SD)	   M (SD)	    M (SD)	   M (SD)	  

Inre 
motivation 

 2.85 
(0.73) 

3.10 
(0.74) 

 2.84 
(0.61) 

3.29 
(0.76)  

2.89 
(0.81) 

 2.92 
(0.74) 

2.90 
(0.77) 

Yttre 
motivation 

 4.20 
(0.98) 

3.51 
(0.99) 

 4.07 
(0.79) 

3.85 
(1.18) 

3.79 
(1.18) 

 3.83 
(1.06) 

4.11 
(0.91) 

Antal 
branschbyte 

 2.36 
(1.37) 

2.91 
(3.13) 

 2.58 
(1.47) 

2.07 
(1.27) 

2.91 
(3.12) 

 2.21 
(1.28) 

3.37 
(3.61) 

 
För att ta reda på om H1: Inre motivation är viktigare för kvinnor än för män skall behållas 
eller förkastas genomfördes en envägs ANOVA med kön som oberoende variabel och inre 
motivation och yttre motivation. Resultaten visade att könskillnader gällande yttre motivation, 
F (1, 83) = 10.08, P = .002,  detta betyder att kvinnor visade mer yttre motivation (M = 4.20) 
än män (M = 3.51), men det finns inga signifikanta könsskillnader gällande inre motivation, F 
(1, 83) = 2.51, P = .117  
 
För att ta reda på om H2: Inre motivation är viktigare för högutbildade skall behållas eller 
förkastas genomfördes en envägs ANOVA med utbildning som oberoende variabel och inre 
motivation och yttre motivation. Resultaten visade inga signifikanta skillnader mellan olika 
utbildningar för inre motivation,  F (2,81) = 2.59, P = .081, och  för yttre motivation F (2,81) 
= 0.59, P = .558.  
 
För att ta reda på om H3: Branschbyte har ingen relation till inre eller yttre motivation skall 
behållas eller förkastas genomfördes en envägs ANOVA. Resultaten av en envägs ANOVA 
med inre motivation som oberoende variabel och branschbyte som beroende variabel visade 
ingen signifikant skillnad mellan inre motivation och branschbyte, F(1,83) = 1.59, p = .210. 
Resultaten av en envägs ANOVA med yttre motivation som oberoende variabel och 
branschbyte som beroende variabel visade ingen signifikant skillnad mellan yttre motivation 
och branschbyte, F(1,83) = 2.16, p = .145. För att undersöka om antal branschbyten styrs av 
inre motivation eller yttre motivation delades först deltagarna i två grupper: låg 
arbetsmobilitetsgrupp (har bytt bransch 1-3 gånger, n = 44) och hög arbetsmobilitetsgrupp 
(fler än 4 gånger, n = 12) och sedan genomfördes en envägs ANOVA med arbetsmobilitet 
som beroende variabel och inre- och yttre motivation som oberoende variabel. Resultaten av 
ANOVA visade inga signifikanta skillnader för inre motivation, F(1,54) = 0.16, p >.05, eller 
för yttre motivation, F(1,54) = 0.18, p >.05.  
 
För att undersöka om det finns ålderskillnader gällande inre motivation och yttre motivation 
utfördes också en envägs ANOVA med åldersgrupper som oberoende variabel och antal 
branschbyte som beroende variabel. Resultaten visade att det finns inga signifikanta skillnader 
mellan två åldersgrupper gällande antal branschbyte, F (1,54) = 3.19, p = .08, η2 = .05.  
 
För att ta reda på om H4: Individer som har studerat på högre nivå byter oftare bransch än de 
som inte har studerat på högre nivå behållas eller förkastas genomfördes en trevägs ANOVA. 
Resultaten av en trevägs ANOVA med kön, utbildning och arbetsmobilitet som oberoende 
variabel och inre motivation eller yttre motivation som beroende variabel visade en 
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huvudeffekt för kön gällande yttre motivation, F (1,45) = 5,58, P =.023 och en signifikant 
trevägs interaktionseffekt av kön X utbildning X arbetsmobilitet för yttre motivation, F (2,45) 
= 3.41, p = .042, η2 = .13. Det resulterade i att kvinnor som inte har högre utbildning, men har 
högre yttre motivation byter bransch oftare (M = 5.88) än högutbildade kvinnor (M = 4.92) 
eller kvinnliga studerande (M = 3.44).  
 
 

Diskussion 
 
ANOVA analyserna resulterade i följande; H1 och H2 förkastades men gav intressant resultat 
till forskningsfråga 1) Vilka faktorer påverkar inre respektive yttre motivation? H3 behålls 
och H4 förkastades, vilket gav intressant resultat till forskningsfråga 2) Styrs branschbyte av 
inre eller yttre motivation? 
 
Intressant resultat gällande forskningsfråga 1 var att kvinnor styrs mer av yttre motivation än 
män. Det innebär alltså att kvinnor motiveras mer utav den mer ytliga motivationen såsom 
bonusar och lön. Män motiveras mer utav den inre motivationen vilket är den mer genuina 
motivationen där individen är mycket driven och intresserad av sitt arbete och dess uppgifter. 
Det som eftersträvas för att uppnå motivation långsiktigt är främst den inre motivationen. 
Därmed förkastas H1 Inre motivation är viktigare för kvinnor än för män. Detta är intressant 
eftersom enligt tidigare forskning motiveras kvinnor i större utsträckning av inre motivation 
än män, det har framkommit i flera olika studier (Bokemeier & Lacys, 1987; Martinez, 2005). 
Hur kommer det sig då att denna studie får ett annat resultat? Enligt Martinez (2005) finns det 
skillnader mellan kvinnor vad gäller motivation då lågutbildade kvinnor styrs mer av yttre 
motivation än högutbildade kvinnor. Resultatet i denna studie kan möjligen förklaras av att 
deltagarna i studien var i högre grad lågutbildade än högutbildade. Viktigt att notera är att 
hade ej högskoleutbildning och svarade att de håller på att studera på högskola/universitet 
räknas in i gruppen för lågutbildade.  
 
Resultatet gällande H2: Inre motivation är viktigare för högutbildade visade att utbildning 
inte är någon viktig faktor som påverkar inre motivation, därmed förkastas H2. Resultatet 
bidrog heller inte med något svar till forskningsfråga 1.  
 
En annan central fråga i denna studie är branschbyte och motivation. Studien visade ingen 
signifikans för att branschbyte eller antal branschbyten styrs av inre eller yttre motivation. 
Därmed behålls H3: Branschbyte har ingen relation till inre eller yttre motivation. Vid 
ytterligare undersökning där gruppen delades in i två åldersgrupper blev resultatet detsamma. 
Resultatet bidrog även med svar på forskningsfråga 2 då branschbyte inte har någon relation 
till inre eller yttre motivation. Tidigare forskning visar att branschbyte påverkas av både yttre 
och inre faktorer. Såsom att individer dels inte längre är intresserade av sitt arbete och dels 
inte är intresserade av att utvecklas inom sitt arbete (Power & Rothausen, 2003). Detta kan 
jämföras med inre motivation. Ett annat exempel från tidigare forskning är att branschbyte 
beror på yttre motivation. Enligt Aronsson et al. (2000) hade de individer som var 
lågutbildade svårare att byta bransch eftersom det kan vara problematisk ekonomiskt att börja 
studera eller byta bransch efter en längre period i en specifik bransch.  
 
Genom en trevägs interaktionseffekt av kön X utbildning X yttre motivation visade att 
lågutbildade kvinnor visar högre yttre motivation och byter bransch oftare än högutbildade 
kvinnor samt kvinnor som håller på att studera. Därmed förkastas H4: Individer som har 
studerat på högre nivå byter oftare bransch än de som inte har studerat på högre nivå. Detta 



	   	  11	  
	  

bidrog till intressant resultat till forskningsfråga 2 eftersom H3 resulterade i att det inte fanns 
någon relation mellan branschbyte och inre och yttre motivation. Som tidigare nämnts i H1 
finns det skillnader mellan kvinnor vad gäller motivation då lågutbildade kvinnor styrs mer av 
yttre motivation än högutbildade kvinnor (Martinez, 2005). Att högutbildade individer har 
högre inre motivation än lågutbildade var också ett resultat för Eskildsen et al. (2004). Detta 
överensstämmer med denna studie. Enligt Aronsson et al.  (2000) har de som inte har studerat 
på högre nivå svårare att byta bransch eftersom det kan vara problematiskt ekonomiskt att 
börja studera eller byta bransch efter en längre period i en specifik bransch. Detta kan 
sannolikt leda till icke motiverad personal som gärna skulle vilja byta bransch men känner sig 
fast vilket inte överensstämmer med denna studie. En förklaring kan vara att medelåldern i 
denna studie är låg och därför har deltagarna inte varit i samma bransch någon längre tid.  

Enligt tidigare forskning och i denna studie har inte inre och yttre motivation någon relation 
till branschbyte utan det är beroende av individens egenskaper. Som tidigare nämnts handlar 
branschbyte om en individs intresse för arbetet och eller för arbetsplatsen (Power & 
Rothausen, 2003). Brist på utmaning, stress och ångest i samband med osäkra 
anställningsförhållanden, yrkesmissnöje, brist på karriärrelaterad identitet, mobbning på 
arbetsplatsen och konflikter mellan arbete och andra livsroller kan resultera i branschbyte. 
(Barclay et al., 2010). Dessa faktorer kan motverkas med hjälp av krav-kontroll och stress 
modellen (Karasek & Theorell, 1990) och ansträngnings-belöningsmodellen (Van Vegchel et 
al., 2005). Detta kan i sin tur motverka att de anställda förlorar sitt intresse och stannar längre 
på en bransch. Det är viktigt att en individ känner sig genuint motiverad till att utföra sitt 
arbete vilket är den inre motivationen.  
 
Studiens styrkor och begränsningar 
Innan undersökningen skickades ut så gjordes en pilotstudie vilket är en förundersökning för 
att testa enkäten. En pilotstudie bör genomföras för att höja kvalitén och reliabilitet (Aldridge 
& Levine, 2001). Cronbachs alfa används för att räkna ut reliabilitet i en undersökning där det 
önskvärda värdet är minst .7. I denna undersökning beräknades endast efter att 
undersökningen var gjord, Cronbachs alfa beräknades då till .64 för yttre motivation och .82 
för inre motivation (Furnham, 2005). Något annat positivt med studien var deltagarnas 
spridning gällande yrkesgrupper. 
 
Själva utformandet av enkäten hade ett mönster med fyra olika delar men skulle behövt mer 
eftertanke. Eftersom frågorna valdes ifrån två olika tidigare undersökningar och valen var inte 
utvalda utifrån någon uträkning utan mer vad som passade författaren och dess syfte i smaken. 
Eftersom det var totalt 22 frågor som handlade om inre motivation och endast åtta som 
handlade om yttre motivation i de tre sista delarna. I detta fall fick författaren göra två olika 
index för de två olika typerna.  
  
Sättet som data samlades in på kan diskuteras då författaren valde att skicka ut en enkät 
utformat i ett Google verktyg och utskickad via Facebook. Detta är möjligen inte ett etiskt sätt 
att skicka ut information på då både Google och Facebook sparar information som läggs ut via 
deras kanaler. Eftersom vetenskapsrådens etiska forskningskrav redovisades i undersökningen 
är det dessutom ett större misstag då både Konfidentialitetskravet och Nyttjadekravet inte kan 
garanteras då författaren inte kan kontrollera detta eftersom data och svar också ägs utav både 
Facebook och Google (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom det endast var 90 individer som 
besvarade enkäten förekom det ett bortfall på cirka 90 %. Detta kan möjligen förklaras genom 
att en del av författarens vänner på Facebook inte är svenskspråkiga men även för att 
svarstiden endast var öppen i två veckor. Alla vänner på Facebook använder sina profiler lika 
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kontinuerligt och hade då inte chans att svara eftersom de inte var inne på Facebook under 
denna tid.  
 
Slutsats 
Sammanfattningsvis enligt denna studie har följande resulterats att män och studenter har 
högre inre motivation och att lågutbildade kvinnor drivs mer av yttre motivation och byter 
bransch oftare. När det gäller branschbyte och antal branschbyten finns det ingen relation till 
inre och yttre motivation.  
 
Det som är intressant att forska vidare om är bland annat om kvinnor nuförtiden motiveras 
mer av yttre än inre faktorer eftersom det var ett nytt resultat i förhållande till tidigare studier 
från 1987 och 2005 (Bokemeier & Lacys, 1987; Martinez, 2005). Är det så att kvinnor är mer 
självständiga idag? Och måste i större grad försörja sig själva? Eller kan det vara så att män 
har utvecklats och uppnått de högre stegen i Maslows behovshierarki som kännetecknas av 
inre motivation. Enligt studien finns inget samband mellan branschbyte och inre eller yttre 
motivation. Dock visade studien att lågutbildade kvinnor styrs av yttre motivation och byter 
bransch oftare. Därför vore det intressant att forska vidare om vad det är som leder till dessa 
branschbyten?  
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