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Sammanfattning  

Motivation är ett relevant ämne för att företag ska kunna motivera och styra anställda på ett optimalt 

sätt. Anställda som är motiverade är mer produktiva (Linder, 1998) och det leder till att organisation 

gynnas genom en ökad prestation (Sekhar, Patwardhan, & Singh, 2013). Det finns många faktorer att 

ta hänsyn till när människors motivation studeras, exempelvis kan typ av målgrupp påverka hur 

motivationen ser ut. Syftet med studien är att utforska vad professionella motiveras av och vidare 

undersöka om motivationen skiljer sig mellan olika karriärstadier, med hänsyn till både ålder och 

titel, och i så fall hur. Utefter det teoretiska ramverket som delat in motivation i inre och yttre 

motivation har sedan hypoteserna utvecklats. Hypoteserna har vidare testats med en validerad skala 

(Amabile, Hill, Hennessey, & Tighe, 1994). Uppsatsen baseras på en enkätundersökning med 

professionella akademiker inom företagsekonomi som målgrupp, vilket resulterade i 134 svarande. 

Datamaterialet har sedan genom en explorativ faktoranalys kunnat dela in motivation i fem faktorer; 

kontroll och förståelse, erkännande, motprestation, problemlösning samt belåtenhet. Utfallet av 

studien visar att det inte kan fastställas att det finns samband mellan karriärstadier och titel. Däremot 

kan det fastställas att professionella är mer inre motiverade individer utifrån målgruppen akademiker 

inom företagsekonomi. 

 

Nyckelord: Motivation, Inre motivation, Yttre motivation, Professioner, Karriärsstadier, 

Arbetstillfredsställelse, Akademiker 
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Abstract 

What motivates professionals in various career stages? 

Motivation is a relevant subject for companies to motivate and direct employees in an optimal way. 

Employees that are motivated are also more productive (Linder, 1998), benefitting the organization 

with an overall increased performance (Sekhar, Patwardhan, & Singh, 2013). There are several factors 

to consider when studying the motivation of people, e.g. the type of target group can affect the 

motivation. The aim of this study is to investigate what professionals are motivated by and further 

study the difference in motivation between various career stages, regarding age and title, to study 

their effects. The hypotheses were put forth in accordance with the framework that divides motivation 

into intrinsic and extrinsic motivation. Furthermore, the hypotheses were tested with a validated scale 

(Amabile, Hill, Hennessey, & Tighe, 1994). The study is based on inquiries of professional academics 

within the business field of study, with 134 respondents. With an exploratory factor analysis, the 

motivation was divided into five factors; control and understanding, recognition, return, problem 

solving, and contentment. The results of the study show that the correlation between career stages 

and title are inconclusive. However, it was determined that professional academics, within the 

business field of study, are more intrinsically motivated individuals. 

 

Keywords: Motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, professions, career stages, job 

satisfaction, academics 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problematisering  

Professionella är en grupp av individer som anses svårdefinierade, där en definition 

beskriver dem som svårstyrda och att de vill styra sig själva. Aktiviteterna som olika 

grupper av professionella utför upplevs utåt som svåra, skickliga och värdefulla. (Brante, 

2009) Det finns enligt Blomgren och Waks (2019) många som hävdar att styrningen av 

dessa individer är nästintill omöjlig på grund av att de tenderar att agera som de vill. 

Ledningen vill styra den professionelle mot organisationens mål och motsatt vill 

individen i professionsrollen istället prioritera att lösa det huvudsakliga problemet som 

föreligger (Blomgren & Waks, 2019). En del forskning beskriver att professionella drivs 

av att maximera sitt arbete, det vill säga att utföra arbetet effektivt (Greenwood, 1957) 

och andra beskriver att de främst drivs av altruistiska motiv eller sina egna intressen 

(Brante, 2009).  

 

Den professionellas yrkeskarriär kan delas in i olika karriärstadier och dessa stadier kan 

delas upp på olika sätt. I vissa studier delas karriärsstadierna in efter ålder i stigande 

ordning. Det finns dock anledning att tro att ålder och karriärsstadier inte behöver vara 

korrelerade och det går därför att göra en indelning efter faktiskt titel. Exempelvis kan en 

person välja att byta yrke senare i livet. En vanligt förekommande beskrivning av 

karriärsstadierna är att ansvaret gradvis ökar genom karriären och att de professionella 

utför olika aktiviteter i de olika stadierna (Dalton, Thompson, & Price, 1977). Vidare 

finns andra beskrivningar av karriärstadierna som illustrerar att det i början och mitten av 

karriären finns någon form av tillväxt i karriären och mot slutet en minskning och utträde 

(Levinson, Darrow, Klein, Levinson, & McKee, 1978; Miller & Form, 1951; Super & 

Bohn, 1970 ur Adler & Aranya, 1984). 

 

De olika stadierna kan i sin tur sammanföras med motivation, vilket innebär det som 

driver en individ till att göra något (Ryan & Deci, 2000a). Motivationen kan skilja sig 

mellan olika individer (Deci & Ryan, 1985) och det går att dela upp individer i mer yttre 

respektive mer inre motiverade individer (Boggiano & Barrett, 1985). Professionella 

människor antas i högre grad motiveras av inre motivation och är som tidigare nämnts 

svåra att styra och leda, vilket liknas vid någonting som kallas herding cats, det vill säga 

valla katter och svårigheten som det innebär. Managementverktyg kan på grund av detta 
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förväntas vara mindre effektiva på professionella yrkesroller. (McCormack, Propper & 5 

Smith, 2014) Eftersom karriärsstadierna innehåller olika aktiviteter kan det innebära att 

de behöver motiveras på olika sätt (Adler & Aranya, 1984). 

 

Det finns flera studier som undersöker hur karriärsstadier ser ut och skiljer sig åt, där flera 

har relaterat karriärsstadier till ålder (Adler & Aranya, 1984; Dalton, Thompson, & 

Prices, 1977; Sekhar, Patwardhan, & Singh, 2013). Studierna beskriver på olika sätt hur 

rollerna och attityderna till arbete skiljer sig åt i de olika stadierna. Vissa studier belyser 

att den inre motivationen är större hos personer i ledande position (Eskildsen, Kritensen, 

& Westlund, 2004). En annan undersökning påvisar att en underkategori till inre 

motivation, som författarna kallar för nöje, blir minde motiverande när individer 

spenderar flera år i sitt yrke. Även behovet för erkännande och uppskattning, vilket kan 

inkluderas i yttre motivation, minskar för dessa individer. (Amabile, Hill, Hennessey, & 

Tighe, 1994) Även Sekhar, Patwardhan och Singh (2013) visar att motivationen skiljer 

sig mellan olika stadier i karriären och att individer i början av sina karriärer motiveras 

av andra saker jämfört med mitten och slutet av karriärerna.  

 

Ett begrepp som är nära sammankopplat med motivation är arbetstillfredsställelse vilket 

kan beskrivas som: ju lyckligare personer är inom deras arbete desto mer tillfredsställda 

sägs de vara (Parvin & Kabir, 2011). Arbetstillfredsställelse bidrar till motivation genom 

att om en individ är tillfredsställd, leder det till en ökad motivation (Pantouvakis & 

Bouranta, 2013). Därför är det relevant att även ta hänsyn till arbetstillfredsställelse, 

grundat i att det är en del inom motivationen. Eskildsen, Kritensen och Westlund (2004) 

har i sin studie visat att arbetstillfredsställelsen är större hos individer med ledande 

positioner, vilket även bekräftades i Adler och Aranyas (1984) studie genom att illustrera 

att arbetstillfredsställelsen ökar med åldern fram till det sista karriärsstadiet. Det finns 

däremot de som beskriver att arbetstillfredsställelsen istället är hög i början av karriären, 

med hänsyn till ålder, för att sedan avta fram till en brytningspunkt där 

arbetstillfredsställelsen ökar igen (Clark, Oswald, & Warr, 1996). Det kan alltså 

fastställas att det finns skillnader mellan de olika karriärstadierna, även om 

uppfattningarna är delade vad gäller motivation samt arbetstillfredsställelse. Uppsatsen 

ämnar därför att utforska vad professionella i olika karriärsstadier motiveras av samt 

undersöka om det finns skillnader i hur dessa motiveras, med hänsyn till både titel och 



 
 

 

6 

ålder. När karriärsstadierna undersöks kommer alltså hänsyn tas både till den faktiska 

titeln och åldersindelningen mellan de olika karriärsstadierna. 

 

Motivation är ett viktigt styrmedel för organisationer, eftersom produktiviteten är större 

hos anställda som är motiverade (Linder, 1998) och det leder till att prestationen ökar för 

organisationen (Sekhar, Patwardhan, & Singh, 2013). Med hänsyn till att professioner 

anses svårstyrda kan det därför vara användbart för en organisation att identifiera vad de 

motiveras av för att rätt incitament ska användas för att öka motivationen. Att undersöka 

motivationen hos professioner blir därför ett relevant ämnesområde. I varje karriärstadie 

är ett antagande att det skiljer sig vilka arbetsuppgifter som utförs, vilket kan betyda att 

de motiveras på olika sätt. Forskning visar att det finns skillnader mellan karriärsstadier, 

även om det finns spridda åsikter om vad skillnaderna är. Att undersöka vad som 

motiverar professionella i olika stadier bör därför underlätta styrningen för att kunna 

anpassa styrsystemet till varje enskilt stadie. (Upprepande mening tagits bort) 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utforska vad professionella motiveras av. Vidare 

undersöks om motivationen skiljer sig mellan olika karriärsstadier, med hänsyn till både 

ålder och titel, och i så fall hur. 
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2. Vetenskaplig metod 

2.1 Forskningsansats, forskningsmetod och forskningsfilosofi 

Syftet med uppsatsen bidrar till att en deduktiv ansats är lämplig eftersom det innebär att 

formulera hypoteser utifrån en teoretisk referensram (Bryman & Bell, 2015). Uppsatsen 

är en explorativ undersökning och är uppbyggd av flertalet erkända teorier och tidigare 

forskning, vilka ingår i den teoretiska referensramen. Två hypoteser har formulerats 

utifrån teorin och grundas på att den inre och yttre motivation hos professionella i olika 

karriärsstadier skiljer sig. Uppsatsen ämnar därför att undersöka hur denna skillnad 

förefaller sig. Studien har en kvantitativ metod och använder enkäter för att undersöka 

och jämföra mönster, därav använder studien tvärsnittsdesign. Tvärsnittsdesign innebär 

att data samlas in från flera element under en och samma tidpunkt som sedan undersöks 

för att identifiera mönster (Byman & Bell, 2015). I denna uppsats prövas befintliga teorier 

kopplat till motivation och professioner. Uppsatsen grundas på ett vetenskapligt synsätt 

och objektivitet, därför används en positivistisk utgångspunkt (Byman & Bell, 2015). 

 

2.2 Teorianvändning 

Den teoretiska referensramen som används innefattar definitioner av inre och yttre 

motivation, arbetstillfredsställelse samt flera definitioner av professionella. Vidare 

används olika grundläggande teorier för att förklara motivation, så som exempelvis Self- 

determination theory, Goal Theory, Instrumentality theory, Herzbergs two factor theory 

och Maslow’s behovstrappa. Därtill förklarar teorin olika synsätt på motivation och hur 

motivationen kan påverkas. Ytterligare har även skillnader hos professioner i olika 

karriärsstadier och åldrar identifierats genom tidigare forskning och teori. Vid 

användning av tidigare studier i teorin har hänsyn tagits till att källorna ska vara aktuella, 

tillförlitliga och relevanta. 

 

Utgångspunkten är att uppsatsen utefter olika teoretiska ståndpunkter utarbetar ett 

objektivt synsätt för att besvara syftet, därför används ett eklektiskteoretiskt perspektiv. 

Ur teorierna som används finns omfattande tidigare forskning med olika synvinklar och 

av den anledningen blir det lämpligt att kombinera dessa olika synsätt för att 

utgångspunkten ska anses objektiv. Det är viktigt att kvantitativ studie är objektiv för att 

studien ska återge en realistisk verklighet (Bryman & Bell, 2015). 
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En stor del i det teoretiska ramverket utgår från Self-determination Theory med subteorier 

för att studera motivation. Dessa teorier är relevanta för att de beskriver hur inre och yttre 

motivation påverkar varandra, vidare har även motsatta teorier används som påvisar en 

samverkan mellan dessa. Teori har även används för att definiera olika kategorier av 

motivation som ingår i inre och yttre motivation. Även teorier inom karriärstadier har 

använts för att kunna identifiera stadierna hos den utvalda målgruppen samt se hur 

motivationen uppenbarar sig inom stadierna. Ytterligare teorier används för att ge fler 

synvinklar och bidra till en djupare analys. 
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3. Teori 

3.1 Professioner och styrning av dessa 

Det finns flera olika definitioner av professioner och professionella. Gruppen kan anses 

vara svårdefinierad och har också ändrat sig historiskt. En typ av definition är att 

professioner är självstyrande och självutvecklande institutioner där medlemmarna är 

altruistiska och neutrala. De professionella verkar enligt denna definition för de allmännas 

bästa på ett effektivt sätt. (Brante, 2009) De professionella anses liknande enligt 

Greenwood (1957) motiveras av impulsen att utföra maximalt arbete, vilket innebär att 

utföra arbetet effektivt. 

 

Professionella anses svårstyrda och har en intern kontroll, vilket betyder att endast 

kollegor med samma yrkeskunnighet kan bedöma de professionellas handlingar. Därför 

behövs ingen yttre kontroll genom exempelvis yttre incitament. (Brante, 2009; 

Greenwood, 1957) Med anledning av att de professionella anses viktiga för samhället och 

dess välfärd samt har ansvarsfulla och svåra jobb bör de belönas högt, både materiellt och 

med status och prestige (Brante, 2009).  

 

Senare definitioner har bytt riktning där de professionella istället för att drivas av 

altruistiska motiv anses drivas av sitt eget intresse, vilket ska vara den primära faktorn 

bakom professionernas utförande. Enligt definitionen är den huvudsakliga motivationen 

”makt” och att de främjar sina egna intressen genom att stänga ute andra grupper. (Brante, 

2009) Emellertid har även tidigare definitioner ansett att de strävar efter ett slags monopol 

(Greenwood, 1957), vilket kan liknas med att stänga ute andra grupper. Professionella 

kan enligt en annan definition beskrivas som att de är organiserade, självstyrande samt 

förmedlar det abstrakta kunskapssystemet genom att besitta kunskapen och vara en 

mellanhand (Brante, 2009). Eftersom de är förmedlare kan de utföra aktiviteter som 

utifrån upplevs svåra, skickliga och värdefulla av allmänheten (Brante, 2009). Den största 

skillnaden mellan de olika definitionerna är således att de antingen drivs av att verka för 

de allmännas bästa eller att de drivs av egenintresse. 
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Även senare forskning visar på att grupper av professionella kan vara svåra att styra, 

liksom de tidigare definitionerna har fastställt. Managementverktyg förväntas därför vara 

mindre effektiva (McCormack, Propper & Smith, 2014) och professionella kan anses vara 

självmotiverade (Quinn, Anderson, & Finkelstein, 1996). 

 

Human Resource Management (HRM) är en metod för hur anställda kan styras och 

motiveras. HRM behandlar hur människor i en organisation arbetar, i en viss kultur och 

miljö, för att nå eftersträvade mål. HRM används för att utveckla önskade attityder och 

kompetens inom företag och anses viktig för att kontexten och miljön bör påverka en 

individs motivation och därmed arbetsprestation. (Boxall, Purcell, & Wright, 2009) HR 

system bör vidare anpassas till kunskapskravet som finns hos företaget med hänsyn till 

deras innovationsstrategi eftersom det leder till ett bättre utförande för förteget (Collins 

& Kehoe, 2017). Eftersom professionellas arbetsuppgifter anses viktiga och värdefulla 

samt att de är självstyrda och självutvecklande (Brante, 2009) bör innovation vara en 

viktig del i deras arbete för att arbetet ska föras framåt och utvecklas. Därför bör 

anpassning av HR systemet till kunskapskravet vara viktigt i organisationer med 

professionella för att förbättra företagets utförande. 

 

Professionella kan anses ha en motvilja till att dela sina kunskaper med varandra (Quinn, 

Anderson, & Finkelstein, 1996) trots att de ses som förmedlare av det abstrakta 

kunskapssystemet (Brante, 2009). Motviljan sägs ligga i de professionellas natur eftersom 

kunskap är deras mest värdefulla tillgång och motviljan uppstår på grund av konkurrens 

bland de professionella. När de professionella väl delar kunskap med varandra är det en 

stor fördel för organisationen som genom det kan få inflytande och därför ska 

organisationen övervinna motviljan hos de professionella att dela sin kunskap. Ett 

ytterligare exempel för att få inflytande är att företagets organisering ska ske runt 

intellektet. (Quinn, Anderson, & Finkelstein, 1996) Sättet att få inflytande på kan kopplas 

till utformningen av företagets HR system eftersom systemet ska anpassas till 

kunskapskravet. Att organisera runt intellektet kan vara ett sätt för organisationen att nå 

eftersträvande mål. Det är viktigt för organisationen att möta anställdas behov och 

önskemål för att upprätthålla arbetstillfredsställelse och minska risken för hög 

personalomsättning (Steers & Porter, 1983 ur Islam & Ismail, 2008). 

 



 
 

 

12 

Professionella är en svårstyrd grupp (Brante, 2009) där managementverktyg, som tidigare 

presenterats, förväntas vara mindre effektiva (McCormack, Propper & Smith, 2014). 

Samtidigt är de värdefulla för samhället (Brante, 2009) och besitter kunskap som är viktig 

att dela, både med varandra (Quinn, Anderson, & Finkelstein, 1996) och med samhället 

(Brante, 2009). Därför är det relevant att veta vad som motiverar professionella för att 

kunna utforma det bästa möjliga styrsystemet inom ett företag. Att veta vad som 

motiverar dessa individer och att identifiera motivationsfaktorers inverkan kan därför 

underlätta styrningen av professionella. Det är även viktigt att veta vad som motiverar 

anställda för att tilldela dem rätt uppgifter och för att kunna vägleda dem genom beslut 

(Amabile, Hill, Hennessey, & Tighe, 1994). 

 

3.2 Motivation 

Att vara motiverad innebär att en individ blir driven till att göra något (Ryan & Deci, 

2000a). Motivation kan i Self-determination Theory delas in i två generella kategorier, 

inre och yttre motivation (Deci & Ryan, 1985). Det finns däremot individuella skillnader 

på hur olika typer av belöningar uppfattas, och individer kan kategoriseras som inre 

motiverade individer samt andra mer yttre motiverade individer. (Boggiano & Barrett, 

1985) Kategoriseringen av olika incitament till inre och yttre motivation kan därför anses 

vara kontextuell till situationen. Generella indelningar kan dock dras för vad som klassas 

som inre respektive yttre motiverande. Motivationen till att utföra en handling beror också 

på sannolikheten att den förväntade belöningen i relation till ansträngningen kan anses 

vara likvärdig för individen (Vroom, 1964). Om en individ har en stark förväntan att en 

särskild handling ska leda till ett särskilt mål eller belöning innebär det att denne har hög 

motivation (Vroom, 1964; Porter & Lawler, 1968). Generellt anses beteenden hos 

anställda upprepas om det leder till önskvärt utfall (Linder, 1998). 

 

Arbetstillfredsställelse är ett begrepp som är nära kopplat till motivation och kan 

beskrivas som: ju lyckligare personer är inom deras arbete desto mer tillfredsställda sägs 

de vara (Parvin & Kabir, 2011). När en arbetstagare är tillfredsställd inom sitt arbete är 

de mer motiverade och arbetstillfredsställelse kan behandlas som en konsekvens av 

fysiska egenskaper och som en ledare av samspelade funktioner (Pantouvakis & 

Bouranta, 2013). Det går att formulera som att arbetstillfredsställelsen bestäms av det som 

motiverar en individ. Arbetstillfredsställelse kan uppstå exempelvis av stimulans från 
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själva arbetet, från arbetsklimatet och arbetsgemenskapen (Rubenowitz, 2004). Även lön 

och andra arbetsförhållanden kan påverka arbetstillfredsställelsen (Harris & Locke, 

1974). I denna uppsats behandlas arbetstillfredsställelse som en del inom motivation och 

är därför en faktor som har en inverkan på den totala motivationen. 

 

Det finns som tidigare nämnts generella indelningar av inre och yttre motivation. Till de 

två huvudkategorierna av motivation kan underkategorier hänföras och dessa presenteras 

nedan följt av ett avsnitt hur inre och yttre motivation påverkar varandra och samverkar. 
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3.2.1 Inre motivation 

Inre motivation kan definieras på olika sätt. Enlig en definition kan inre motivation ses 

som tillfredsställelsen som en individ kan uppnå från en inre motiverande aktivitet och 

enligt en annan definition innebär begreppet att uppgiften upplevs intressant. Inre 

motivation kan vidare uppstå, upprätthållas eller förstärkas respektive minskas. (Ryan & 

Deci, 2000a) Inre motivation existerar både inom individer men också i förhållande 

mellan individer och aktiviteter, vilket innebär att individer kan vara inre motiverade för 

vissa specifika aktiviteter och andra inte alls. Den inre motivationen verkar alltså i 

sambandet mellan en person och en specifik aktivitet. Det förklarar varför individer kan 

vara motiverande till vissa uppgifter men mindre motiverade till andra. (Ryan & Deci, 

2000a)  

 

Två indelningar av inre motivation har i denna uppsats kategoriserats utifrån Amabile, 

Hill, Hennessey och Tighes (1994) artikel. Dessa indelningar är två motivationsfaktorer 

som benämns nöje och utmaning, vilka i sin tur kan beskrivas genom andra typer av inre 

motivation och incitament. 

 

För att beskriva vad nöje innebär kan grad av självbestämmande och inflytande 

diskuteras. Det finns studier som understryker vikten av inflytande och påverkan vid 

måluppbyggnad och att målen måste vara accepterade för att vara motiverande. Specifika 

mål och feedback har en stor påverkan på motivation, enligt Goal Theory. Inflytande i 

kombination med feedback är viktigt för att erhålla individens motivation och för att 

denne ska kunna göra nödvändiga förbättringar och förändringar för att nå målen. 

(Latham & Locke, 1979) Inflytande och påverkan är också viktigt för att individen ska få 

känna ansvar, eftersom ansvar är något önskvärt och eftersträvat enligt Theory Y 

(McGregor, 1960). Vidare kan ökat ansvar ges till dem som presterat och utfört arbete väl 

och därför blir regelbundna utvärderingar viktiga för att kunna mäta resultat och 

prestation, grundat i att ett ökat ansvar är motiverande (Garg & Rastogi, 2006). Inre 

motivation kan även baseras på två behov, grad av upplevd självbestämmande och 

upplevd kompetens (Deci & Ryan, 1980 ur Deci & Ryan, 1985). Vidare är det viktigt att 

individen kan känna ansvar över resultatet av en uppgift genom att själv ha fått göra en 

bedömning för hur denne vill utföra sitt arbete för att uppnå inre belöningar (Thomas, 

2009), som i sin tur kan kopplas till inre motivation. Även en känsla av kompetens och 
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högkvalitativt arbete förstärker den inre tillfredställelsen (Thomas, 2009). Att få ansvar 

av en överordnad kan även uppfattas av den anställde som att denne är högre värderad 

och inger förtroende, vilken också bidrar till en ökad motivation (Dysvik & Kuvaas, 

2011). Enligt Antonovsky (2005) beror en motståndskraft mot mänskliga problem och 

påfrestningar på en känsla av sammanhang. I denna uppsats har motståndskraften 

identifierats som motivation. Om en individ känner en känsla av sammanhang beror på i 

vilken utsträckning denna upplever sin tillvaro som meningsfull, begriplig och hanterbar 

(Antonovsky, 2005). Om en individ får mer inflytande och högre grad av 

självbestämmande bör det göra situationen mer hanterbar och där med bidra till högre 

motivation. 

 

Vidare kan nöje innebära att ha ett meningsskapande arbete och intresse. Uppsättning av 

mål kan delas in i två kategorier; meningsskapande mål och uppgiftsspecifika mål (Ford, 

1992; Maehr, 1989 ur Harackiewicz & Elliot, 1998). Det meningsskapande målet visar 

varför en individ utför något, vilket stämmer överens med Ryan och Decis (2000a) 

definition av motivation, och det uppgiftsspecifika målet visar hur individen utför något 

(Martin & Tesser, 1989 ur Harackiewicz & Elliot, 1998). En viktig faktor för den inre 

motivationen är överensstämmandet mellan en individs meningsskapande mål och det 

uppgiftsspecifika målet. Den inre motivationen optimeras när de uppgiftspecifika målen 

underlättar uppnåendet av det meningsskapande målet (Harackiewicz & Sansone, 1991 

ur Harackiewicz & Elliot, 1998). En stark känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005) 

kan även appliceras på meningsskapande arbete och intresse genom att kopplas till att det 

meningsskapande- och uppgiftsspecifika målet överensstämmer, och därmed leder till en 

stark inre motivation. Liknande så visade en undersökning av Universum (2015) att känna 

meningsskapande och att verka för en god sak var det tredje viktigaste för 

ekonomistudenters framtida karriärer. Meningsskapande arbete är dock viktigt för alla 

åldersgrupper och generationer (Hoole & Bonnema, 2015). Inre belöningar anses av 

Thomas (2009) vara psykiska belöningar som anställda får från att göra meningsfullt 

arbete. 

 

Utmaning kan innebära att ha möjlighet till utveckling och att prestera motiverar 

individer. Att prestera är ett centralt behov för människan, även om det finns individuella 

skillnader hur dominerande behovet är. De individerna med större behov av att prestera 

tenderar också att vara mer benägna att välja utmanande uppgifter (Wiley, 1997).  Theory 
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Y enligt McGregor (1960) stödjer det tidigare nämnda genom att den beskriver en kategori 

av människor som gärna vill leda sig själva, ta ansvar och prestera. Att prestera och välja 

utmanande uppgifter kan kopplas till att individen motiveras av möjlighet till utveckling, 

vilket också stöds av Garg och Rastogi (2006) som anser att utmanande arbetsuppgifter 

och variation kan bidra till en ökad motivation. Det är därför viktigt för den anställda att 

få utbildning för att utvecklas (Garg & Rastogi, 2006). Enligt Thomas (2009) är en känsla 

av framsteg en av de viktigaste komponenterna för inre belöningar. Det innebär att 

individen känner att den klarar av att uppnå något, vilket inger självförtroende och en 

positiv syn på framtiden.  

 

Utmaning kan även innebära nyfikenhet, vilket kan driva människor till att utföra en 

aktivitet utan att de får någon förstärkning eller belöning (White, 1959 ur Ryan & Deci, 

2000a). Agerande utefter nyfikenhet sker då det leder till tränande och utvidgande av en 

individs kapacitet genom att denna får positiva erfarenheter enligt Ryan och Deci (2000a). 

Nyfikenhet är även något som människor anses besitta i deras mest hälsosamma tillstånd 

(Ryan & Deci, 2000a). Människor vill lära sig, få nya färdigheter och utveckla sig själva 

vilket utmanar individer. En del i att uppnå detta är att individen är nyfiken. (Ryan & 

Deci, 2000b) När en aktivitet bidrar till nyfikenhet och intresse ses aktiviteten som inre 

motiverande och detta motiverar individer till att utforska och undersöka (Reeve, 1989). 

 

3.2.2 Yttre motivation 

Den yttre motivationen kan beskrivas som att den uppstår på grund av externa faktorer 

eller incitament. (Frey & Jegen, 2001). När motivationen till arbete är av yttre karaktär 

uppstår den genom en respons till något annat än bara själva arbetet och exempel på det 

kan vara belöning, erkännande eller direktiv av andra människor. (Amabile, Hill, 

Hennessey, & Tighe, 1994)  

 

Kompensation och utåtriktade drivkrafter har utifrån Amabile, Hill, Hennessey och 

Tighes (1994) artikel kategoriserats som två motivationsfaktorer inom yttre motivation. 

Dessa motivationsfaktorer kan liksom de två inre motivationsfaktorerna beskrivas genom 

andra typer av yttre motivation och incitament. 

 

Kompensation kan beskrivas genom monetära belöningar och förmåner. Enligt Taylor 

(1911) så motiveras människan enbart till att arbeta av pengar och här antas att monetära 
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belöningar ska vara direkt kopplade till prestationen för att vara effektiv. Generellt inom 

ekonomi, enligt den så kallade fundamentala lagen inom ekonomi, så ska monetära 

incitament leda till att utbudet ökar (Frey & Jegen, 2001). Det betyder att monetära 

incitament motiverar eftersom det leder till ett ökat utbud, vilket exempelvis kan vara 

ökad arbetsinsats. Monetära incitament genom en bra lön har setts som något av de mest 

effektiva som bidrar till motivation (Islam & Ismail, 2008). Monetära incitament kan även 

ge psykologiskt välbefinnande och ökad arbetstillfredsställelse på en arbetsplats då 

monetära incitament ses som både motiverande och engagerande (Chia, 2003;  Sekhar, 

Patwardhan, & Singh, 2013). Bartol (1979) tar upp monetära incitament, i form av lön, 

som en faktor som påverkar arbetstillfredsställelsen i sin studie gjord på professionella. 

Konkurrenskraftiga löner beskrivs även som en faktor som de professionella strävar efter 

på en arbetsplats (Bullinger & Treisch, 2015). Ytterligare kan monetära incitament ses i 

Hertzbergs hygienfaktorer och även om det endast finns faktorer i den formen, det vill 

säga så som monetära incitament, ska det leda till ett tillstånd av att vara varken nöjd eller 

missnöjd med arbetet (Furnham, Forde, & Ferrari, 1999). Lön har även kunnat identifieras 

som en motivator (Maidani, 1991), och om så är fallet bör det få en positiv påverkan.   

 

Befordran är ett annat typ av incitament som kan beskriva kompensation. Kopplat till 

Hertzbergs faktorer som diskuterades ovan klassas befordringsmöjligheter som en form 

av motivator, vilket innebär att om det finns befordringsmöjligheter i ett yrke så bör det 

enligt teorin leda till en positiv påverkan på tillfredsställelsen (Furnham, Forde, & Ferrari, 

1999) vilket i sin tur bör motivera den anställde. Ytterligare har det påvisats att befordran 

motiverar arbetstagaren på ett ultimat sätt eftersom det är enda sättet som individen kan 

utvecklas i sin karriär. Individen flyttas då upp i hierarkin, får högre respekt och en ökning 

av lönen vilket stimulerar individens självutveckling. (Sekhar, Patwardhan, & Singh, 

2013) Samma studie visar även att lön motiverar arbetstagare men i ett andra steg, i och 

med att de beskriver löneökningen som en effekt av befordran. Befordran anses även 

höjande av arbetstillfredsställelsen (Bartol, 1979). 

 

Utåtriktade drivkrafter kan innebära erkännande och uppskattning. Erkännande är 

viktigt på en arbetsplats eftersom individer vill bli respekterade och värderade för vad de 

bidrar med. Att få erkännande eller uppskattning skickar ett kraftfullt budskap och kan 

öka en anställds utförande vilket i sin tur leder till ett höjt organisatoriskt utförande. 

(Sekhar, Patwardhan, & Singh, 2013) Erkännande tros även främja självförtroende och 
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kompetens (Bruno, 2013). Erkännande kan traditionellt ses som motivator (Furnham, 

Forde, & Ferrari, 1999) men har enligt Maidani (1991) kunnat identifieras som både 

motivator och hygienfaktor vilket därmed kan påverka incitamentets effekt, om det bidrar 

till nöje eller missnöje. Årlig utvärdering av resultatet hos anställda leder till att mer 

erkännande kan ges till dem som har utfört väl arbete vilket leder till ökad motivation 

(Garg & Rastogi, 2006). Även beröm och positiv feedback för utfört arbete kan ge ökad 

motivation (Vallered & Reid, 1984; Wiley, 1997). Vidare tror arbetsgivare att de vet hur 

de ska uttrycka uppskattning men att de sällan ger uppskattning och vid de tillfällen de 

faktiskt sker uttrycks det inte på ett bra sätt (Wiley, 1997). Det är därför viktigt att 

uppskattning inte ges endast för utfört arbete, även personlig uppskattning anses viktig 

för motivationen hos de anställda (Sekhar, Patwardhan, & Singh, 2013). 

 

Utåtriktade drivkrafter kan även innebära övervakning och tydlighet i instruktioner. 

Att vara delaktig vid måluppbyggnad är viktigt för motivationen och målen ska även vara 

accepterade (Latham & Locke, 1979). Mål kan ses som en form av instruktioner och 

därför bör de vara tydliga i det fall tydliga instruktioner efterfrågas. Som presenterats 

tidigare finns olika typer av mål där uppgiftsspecifika mål visar hur en individ utför något 

(Martin & Tesser, 1989 ur Harackiewicz & Elliot, 1998) och det bör vara dessa som kan 

påverkas till att bli mer eller mindre tydliga. Det behövs vidare ett tydligt syfte för att 

skapa engagemang (Thomas, 2009), vilket kan vara en anledning till att skapa tydliga 

mål. Därutöver bör det finnas tillgång till relevant information eftersom de anställda 

behöver veta vad de ska göra samt varför de gör något (Thomas, 2009). Anställda 

uppskattar därför klara och tydliga instruktioner (Furnham, Eracleous, & Chamorro-

Premuzics, 2009). Däremot finns det teorier som visar att människor är olika i hur de vill 

styras enligt McGregor (1960) där vissa individer är mer villiga att ta ansvar medan andra 

vill och behöver kontrolleras och styras. Ett begrepp som förklarar att det är viktigt för 

alla individer att begripa uppgifter är KASAM där begriplighet är en del (Antonovsky, 

2005), vilket visar på att instruktioner bör vara tydliga. 

 

3.2.3 Inre och yttre motivation - påverkan och samverkan 

De olika incitamenten inom inre och yttre motivation sägs enskilt leda till ökad grad av 

motivation hos en individ. Däremot kan olika typer av motivation påverka varandra, både 

positivt och negativt. Det har visat sig att prestation och upplevelser varierar markant 

beroende på om en individ agerar utefter inre eller yttre motivation (Ryan & Deci, 2000a). 
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Viss forskning har tytt på att inre och yttre motivation är två motpoler, det vill säga att en 

förändring i den ena leder till en lika stor förändring åt motsatt håll i den andra, och att 

de därmed är korrelerade. En annan syn på faktorerna är att inre och yttre motivation inte 

är korrelerade med varandra och kan ses som skilda och enpoliga. (Amabile, Hill, 

Hennessey, & Tighe, 1994) Nedan presenteras forskning som har visat att inre och yttre 

motivation är korrelerade och att det finns någon form av undanträngning. Därefter 

presenteras forskning som anser att inre och yttre motivation är skilda. 

 

Uppväxt och externa faktorer har en stark påverkan på motivation, där ett exempel är hur 

individen formas av krav i skolan samt sociala och miljömässiga faktorer (Ryan & Deci, 

2000a). Efter den tidiga barndomen minskar den inre motivationen på grund av press, 

krav och yttre faktorer vilket istället kan omvandlas till mer yttre motivation (Ryan & 

Deci, 2000a). Den inre motivationen har bevisats kunna minska när en uppgift eller 

händelse består av många yttre belöningar och det kan vidare göra att det blir mindre 

fokus på de inre belöningarna som nöjet eller aktiviteten i sig (Brawley & Vallerand, 1984 

ur Deci & Ryan, 1985). Yttre belöningar kan krocka med den inre motivationen och på 

det sättet minska det inre drivet (Bénabou &Tirole, 2003). Däremot anser vissa att 

människor är mer villiga att genomföra en uppgift om de kan förvänta sig någon form av 

belöning, emellertid finns situationer där externa incitament förstör förutsättningarna för 

utförandet (Frey och Jegen, 2001). Exempelvis bör monetära incitament ses över eller tas 

bort i sammanhang där den inre motivationen anses viktig (Frey & Oberholzer- Gee, 

1997). 

 

Behov inom inre motivation kan påverkas av olika händelser vilka i sin tur får en effekt 

på den inre motivationen (Deci & Ryan, 1985). Det finns händelser som leder till minskad 

inre motivation om händelsen upplevs som kontrollerande där exempel på händelser är 

övervakning, kontrollering, deadlines och belöningar i monetär form, vilka alla är yttre 

incitament (Deci & Ryan, 1985). Positiv feedback är ett exempel på vad som kan höja 

den inre motivationen (Vallered & Reid, 1984) vilket kan ses som en form av 

uppskattning, det vill säga yttre incitament. Är feedbacken negativ å andra sidan kan den 

sänka den inre motivation i generella drag och även positiv feedback kan upplevas 

kontrollerande om det finns inslag av någon form av press (Vallered & Reid, 1984) vilket 

därmed kan sänka den inre motivationen. 
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Med beaktning av de olika typerna av yttre motivation samt incitament och hur de kan 

påverka den inre motivationen så är monetära incitament ett omtalat område. Det finns 

teorier som säger emot den fundamentala lagen inom ekonomi, som nämndes tidigare, 

vilket betyder att en ökning i monetära incitament ökar alla former av utbud (Frey & 

Jegen, 2001). Motivation Crowding Theory är en teori som motsäger detta och syftar till 

att utbudet istället minskar när monetära incitament ökas vilket exempelvis innebär att 

arbetsprestationen minskar, istället för ökar, då de monetära belöningarna höjs. Det 

innebär att olika typer av yttre motivation kan minska den inre och bidra till ett försämrat 

utförande. (Frey & Jegen, 2001) Ett exempel som påvisar undanträngningen av den inre 

motivationen när monetära incitament införs är forskning som gjorts på barn som får 

pengar för att exempelvis klippa gräset. När barnen väl förväntar sig pengar för en uppgift 

kommer de endast utföra den igen mot monetär kompensation. (Frey & Jegen, 2001) 

Prisincitament kan däremot användas med trolig framgång i de situationer där det inte 

finns någon inre motivation från början men där den inre motivationen är viktig bör dessa 

ses över (Frey & Oberholzer-Gee, 1997). 

 

Befordran påverkar både inre och yttre motivation signifikant, dock på skiljaktiga sätt 

(van Herpen, Cools, & van Praag, 2004). Befordran ökar den yttre motivationen och för 

den inre motivation är påverkan som störst till följd av en redan realiserad befordran. Den 

yttre motivationen skapas av befordran då en arbetstagare förväntar sig att bli befordrad 

inom snar framtid. (van Herpen, Cools, & van Praag, 2004) Den inre motivationen sägs 

inte påverkas i hög grad av förväntad befordran utan påverkas mer när en befordran är 

utförd, och detta sker framförallt efter andra eller tredje året efter att befordran är utförd 

och den anställde har vant sig vid den nya positionen. Ytterligare så minskar den inre 

motivationen när det gått långa perioder utan någon genomförd eller förväntad befordran 

(van Herpen, Cools, & van Praag, 2004). 

 

Yttre motivation och incitament i form av erkännande tros främja självförtroende och 

kompetens, vilket ger en kraftfull inre motivation (Bruno, 2013). Däremot kan belöningar 

uppfattas på olika sätt, som tidigare nämnts, och därför bör både erkännande och 

uppskattning kunna öka respektive minska motivationen. Vidare kan feedback påverka 

individer på olika sätt enligt Boggiano och Barrett (1985), där negativ feedback till en 

inre motiverad person kan representera en utmaning och därför behöver inte den inre 

motivationen minska. Positiv feedback till en sådan individ ses som personligt orsakad, 
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det vill säga att individen själv har bidragit till resultatet som genererar till positiv 

feedback, vilket höjer den inre motivationen. Positiv feedback hos yttre motiverade 

individer kan däremot upplevas som att den inte är personligt orsakad och kan därför 

förstärka den yttre orienteringen. Både positiv och negativ feedback kan sänka 

motivationen för en individ som uppfattar feedbacken som kontrollerande. (Boggiano & 

Barrett, 1985) 

 

Övervakning och tydlighet i instruktioner kan enligt Deci och Ryan (1985) beroende på 

hur det uppfattas leda till antingen en minskning eller en ökning av den inre motivationen. 

Händelser kan beskrivas som att den har två funktionella aspekter; en kontrollerande 

aspekt samt en informativ aspekt. En händelse som har en hög kontrollerande aspekt 

innefattar något som pressar en individ till att göra, tänka eller känna något vilket kan 

leda till att den inre motivationen sjunker. Motsatt så ökar den inre motivationen om 

individen får information som upplevs positiv. Information som upplevs negativ kan få 

individer att känna sig otillräckliga eller hjälplösa och därmed sänka motivationen. (Deci 

& Ryan, 1985) Kring instruktioner har olika typer av mål diskuterats där 

uppgiftsspecifika mål har ansetts vara de som går att göra mer eller mindre tydliga. Vid 

beskrivningen av den inre motivationen har det meningsskapande målet behandlats och 

beroende på hur instruktioner utformas, i detta fall mål, bör det påverka den inre 

motivationen. Det bör påverka eftersom det uppgiftsspecifika målet kan underlätta 

uppnåendet av det meningsskapande målet vilket optimerar den inre motivationen 

(Harackiewicz & Sansone, 1991 ur Harackiewicz & Elliot, 1998). Omvänt bör det 

uppgiftsspecifika målet och graden av övervakning och tydlighet i instruktioner kunna få 

motsatt effekt om detta mål inte underlättar för det meningsskapande målet. 

 

Andra studier visar, som tidigare presenterats, att inre och yttre motivation inte är 

korrelerade. Amabile, Hill, Hennessey och Tighe (1994) konstaterar i sin studie att 

individer kan hålla en stark inre motivation samtidigt som de håller en stark yttre 

motivation och visar att begreppen är två skilda mått. Vidare konstaterar de att det inte 

finns tillräckligt stöd för antagandet att inre och yttre motivation är polära motsatser. En 

ytterligare studie påvisar att inre och yttre motivation är ortogonala (Kauffman, Yilmaz 

Soylu, & Duke 2011), det vill säga att de är sammankopplade men att de är två unika 

motivationer. De motbevisar alltså det traditionella perspektivet om att inre och yttre 

motivation existerar på motsatta ändar av ett kontinuum. 
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3.3 Karriärsstadier 

Karriärsstadier relaterar till olika nivåer som en person kan befinna sig i sin karriär. 

Flertalet studier delar in dessa stadier efter ålder och antar att de är mått för samma sak, 

det finns dock anledning att tro att dessa kan skilja sig åt. Nedan presenteras först studier 

om karriärsstadier där de har relaterats till ålder och efterföljande diskuteras faktisk titel 

varför dessa mått inte behöver vara korrelerade. 

 

3.3.1 Karriärsstadier relaterat till ålder 

Tidigare forskning har påvisat att det finns olika stadier av en professions karriär och 

många av dessa indelningar relaterar till ålder där karriärsstadie och ålder alltså anses vara 

ekvivalent. Ett exempel är en indelning av de fyra stadierna etablering, avancering, 

underhåll och anpassning inför pension (Hall, 1976 ur Adler & Aranya, 1984). De olika 

stadierna delas sedan in i åldersspannen upp till 30, 30-45, 45-60 och över 60 (Hall, 1976 

ur Adler & Aranya, 1984). En annan indelning som har en liknande utveckling av 

karriärstadierna är att karriären börjar med utforskning, följt av perioder med tillväxt, 

sedan stabilitet och till sist en minskning och utträde (Levinson, Darrow, Klein, Levinson, 

& McKee, 1978; Miller & Form, 1951; Super & Bohn ,1970 ur Adler & Aranya, 1984). 

 

Dalton, Thompson och Price (1977) har presenterat en annan indelning av karriären med 

fyra olika stadier, här kallat lärlingsstadiet, medarbetarstadiet, mentorstadiet och 

sponsorstadiet, där de upptäckte att högpresterande i olika stadier utgör olika funktioner 

för företaget beroende på vart i karriären de befinner sig. Även i deras studie relateras de 

olika karriärsstadierna till ålder. I det första stadiet, lärlingsstadiet, är arbetstagaren 

beroende av andra och de centrala aktiviteterna är att hjälpa, lära och att följa anvisningar 

från en eller fler mentorer. Individen jobbar alltså relativt hårt kontrollerad i 

lärlingsstadiet. Kontrollen kan göra att yngre professionella känner sig frustrerade. 

(Dalton, Thompson & Price, 1977) Det går att koppla till de olika aspekterna som en 

händelse kan ha, det vill säga kontrollerande och informativ (Deci & Ryan, 1985). Om 

den professionella i lärlingsstadiet uppfattar situationen av att vara beroende som 

kontrollerande kan det leda till att den inre motivationen sjunker. I det fall den anställde 

uppfattar händelsen som informativ får det istället motsatt effekt och personen kan då ta 

in informationen och lära sig från andras erfarenheter. Personer som försöker fly undan 
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den underordnade rollen för snabbt misslyckas med att lära sig från andras erfarenheter 

(Dalton, Thompson & Price, 1977). Något annat som kan påverka hur kontrollen 

uppfattas i lärlingsstadiet är de två kategorierna av personer enligt McGregor (1960) där 

en person som är ovillig att ta ansvar kan uppfatta kontrollen som positiv till skillnad från 

den motsatta personen som generellt vill leda sig själv. En individ som vill leda sig själv 

och ta ansvar är alltså troligtvis den som går miste om att ta in information och att lära 

sig av andras erfarenheter. 

 

I det andra karriärsstadiet, här kallat medarbetarstadiet, blir arbetstagaren oberoende av 

andra och den huvudsakliga aktiviteten blir att vara en oberoende medhjälpare (Dalton, 

Thompson, & Price, 1977). Här fortsätter den professionella fortfarande att vara 

underordnad någon högre uppsatt men är inte lika beroende av sin mentor för guidning. 

Att förflytta sig från lärlingsstadiet till medarbetarstadiet bör ses som logiskt och något 

som samtliga vill uppnå och därför bör övergången vara smärtfri. Det är däremot mer 

komplext än så eftersom personer vid 25 års ålder generellt har haft en begränsad 

erfarenhet att vara ”verkligt” oberoende. (Dalton, Thompson, & Price, 1977) 

 

I det tredje stadiet, mentorstadiet, tar den professionella ansvar för andra och den primära 

rollen är att vara mentor (Dalton, Thompson, & Price, 1977). Aktiviteterna som utförs av 

den professionella i det här stadiet gör att individen måste utveckla självförtroende för sin 

egen förmåga att skapa resultat samt att hjälpa andra. Dessutom måste individen som har 

nått mentorstadiet kunna och vilja ta ansvar för någon annans arbete. (Dalton, Thompson, 

& Price, 1977)  

 

I det fjärde stadiet, sponsorstadiet, utövar den professionella sin makt. Individen formar i 

det här stadiet riktningen för organisationen eller ett stort segment av den. (Dalton, 

Thompson, & Price, 1977) 

 

  



 
 

 

24 

3.3.2 Karriärsstadier relaterat till titel 

De ovan nämnda studierna har samtliga undersökt karriärsstadierna relaterat till ålder 

genom att dela upp karriärsstadierna i olika åldrar. Däremot behöver inte ålder och 

karriärsstadie alltid vara korrelerade, vilket kan göra studierna missvisande om 

karriärsstadierna endast tar hänsyn till indelning i åldrar och inte faktiska hierarkin i ett 

företag. Det finns flera exempel på varför de två måtten inte behöver vara korrelerade, 

exempelvis kan personer välja att stanna kvar på sin nuvarande position och inte avancera 

sig. Andra kan ha valt att byta yrke senare i livet alternativt studera vid en senare ålder 

vilket gör att de träder in i ett yrke vid en högre ålder än de tidigare nämnda indelningarna. 

En ytterligare faktor kan vara att vissa personer avancerar och klättrar snabbare i karriären 

och att de är yngre än vad som har varit den traditionella indelningen. Det som framförallt 

kan vara missvisande när karriärstadier kategoriseras till ålder bör förmodligen vara att 

åldern i de två första kategorierna är mer utspridd än tidigare teorier presenterat, eftersom 

individer kan välja att stanna i något av de tidigare stadierna. En anledning varför 

individer stannar i tidigare karriärsstadier kan vara den forskning som tidigare diskuterats 

att det inte är självklart att förflytta sig från det första stadiet, lärlingsfasen, till det andra 

stadiet, medarbetarstadiet, eftersom individer inte har erfarenhet av att vara “verkligt” 

oberoende när förflyttningen bör ske (Dalton, Thompson och Price, 1977). 

 

3.4 Hypotesutveckling 

Professionella kan styras av sitt egenintresse (Brante, 2009), som presenterats tidigare. 

Att de anses drivas av sitt eget intresse kan identifieras som en typ av inre motivation, 

precis som drivkraften av inflytande och makt eftersom det kan ses som en hög grad av 

självbestämmande. Den tidigare definitionen, där professionella drivs av att verka för de 

allmännas bästa (Brante, 2009), kan anses vara en annan form av inre motivation eftersom 

det istället ger en känsla av att göra något för någon annan vilket fortfarande kommer 

inifrån individen. Uppsatsens ståndpunkt är att båda definitionerna kan anses förekomma, 

grundat i att det finns individuella skillnader där vissa professionella kan drivas för att 

hjälpa andra medan andra drivs av sitt eget intresse. Båda bilderna ger dock sken av att 

professionella drivs till större del av inre motivation. Att yttre kontroll inte anses behövas 

för att styra professionella på grund av deras tendens att agera självbestämmande (Brante, 

2009) samt att de anses svåra att styra med managementverktyg är också en indikation 

som stödjer att professionella i högre grad bör vara inre motiverade, vilket McCormack, 
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Propper &, Smith (2014) fastslår. Det finns även forskning som beskriver professionella 

som självmotiverade (Quinn, Anderson, & Finkelstein, 1996) vilket även kan bekräfta att 

de är inre motiverade och därmed svårstyrda. Ett rimligt antagande är därför att inre 

motivation alltid bör vara i större grad än den yttre motivationen. 

 

Att inre motivation bör vara den dominerande graden för alla professioner betyder dock 

inte att graden av inre och yttre motivation inte kan variera mellan de olika 

karriärsstadierna som den professionella kan befinna sig i. Likaså behöver inte 

karriärstadier vara likställt med ålder eftersom det finns individer som byter jobb och 

karriär i ett senare skede i livet, som diskuterats tidigare i avsnitt 3.3.2. Vidare behandlar 

uppsatsen karriärsstadier kopplat till motivation genom att ta hänsyn till både ålder och 

den position den anställde har i företaget. 

 

De olika stadierna av Dalton, Thompson och Price (1977) som har presenterats i avsnitt 

3.3.1 kan jämföras med andra studier som enligt Adler och Aranya (1984) påvisar att 

åldern påverkar attityden till arbete. Det finns många bevis för att arbetstillfredsställelsen 

ökar med åldern fram till det sista stadiet. Det visade även Adler och Aranya (1984) med 

sin studie där den inre och yttre tillfredsställelsen var successivt ökande genom de tre 

första stadierna, men betydligt lägre i det sista, och där speciellt den yttre 

tillfredsställelsen var lägre. I denna uppsats antas att arbetstillfredsställelsen är en del 

inom motivation, och om arbetstillfredsställelsen ökar successivt när den anställde 

förflyttar sig uppåt i karriärstadierna borde det betyda att graden av motivation förändras 

genom att öka fram till det sista stadiet för att sedan sjunka. En möjlig förklaring till 

attityden till arbete kan bero på hur HRM används i företaget och hur det påverkar 

kulturen. Andra förklaringar till attityden kan vara den ökade graden av ansvar som 

beskrivs i Dalton, Thompson och Prices (1977) studie, och minskningen av 

arbetstillfredsställelsen i sista stadiet kan bero på att känslan av att kunna utvecklas 

försvinner. 
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I det tidigaste stadiet i karriären som diskuterats i 3.3.1 utifrån Dalton, Thomas och Prices 

(1977) artikel befinner sig den professionella i lärlingsstadiet. Här är individen beroende 

och som tidigare beskrivits kan det, om det relateras till Deci och Ryans (1985) studie, 

innebära att den inre motivationen sjunker i det första stadiet om situationen upplevs som 

kontrollerande. Vidare kan det argumenteras en gradvis ökande inre motivation genom 

karriärsstadierna genom att det är i senare karriärsstadier den anställde kan vara med och 

påverka organisationen ”på riktigt” (Dalton, Thomas &, Price, 1977). Enligt Goal Theory 

är det viktigt att den anställde är delaktig vid måluppbyggnaden för att denne ska 

motiveras (Latham & Locke, 1979) vilket innebär att den inre motivationen hos den 

anställde bör påverkas negativt i tidigare stadier, eftersom de är mindre självständiga och 

därmed har mindre inflytande att bestämma sina egna mål (Dalton, Thomas &, Price, 

1977). Att den anställde får vara med i måluppbyggnaden kan även anses viktigt för att 

uppnå individens meningsskapande mål, som nämnts tidigare. Eftersom 

meningsskapande och intresse i denna uppsats har identifierats som ett inre incitament 

som kan beskriva nöje stödjer det alltså att den inre motivationen ökar tillsammans med 

högre karriärsstadier. Däremot finns det de som menar att meningsskapande arbete är 

viktigt i alla åldrar och generationer (Hoole & Bonnema, 2015) vilket visar en spridd syn 

på hur skillnader i karriärsstadier ser ut. 

 

Det finns däremot studier som undersöker och har illustrerat en annan relation mellan 

ålder, kopplat till karriärsstadier, och arbetstillfredsställelse (Clark, Oswald, & Warr, 

1996; Eskildsen, Kristensen, & Westlund, 2004). Relationen har enligt en studie från 

Storbritannien identifierats som U-formad, det vill säga hög tillfredsställelse i början av 

karriären som avtar med åldern till en brytningspunkt där tillfredsställelsen sedan ökar 

igen. Däremot stämmer inte relationen, enligt samma studie, för USA. (Clark, Oswald, & 

Warr, 1996) Vidare har en studie som ville finna relationen för de nordiska länderna inte 

hittat något signifikant samband för att relationen är U-formad i detta fall. Här var 

relationen långt ifrån U-formad och visade sig istället vara linjär, det vill säga att 

arbetstillfredsställelsen ökade med åldern. (Eskildsen, Kristensen, & Westlund, 2004) 

Studierna visar olika perspektiv av skillnaden mellan olika karriärsstader, även om 

studierna inte kunde bevisa sina ställningstagande kan det fastställas att det finns 

skillnader mellan olika stadier. 
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Forskning som har jämfört början, mitten och slutet av karriären har påvisat att olika saker 

motiverar individer i olika stadier i karriären (Sekhar, Patwardhan, & Singh, 2013). Det 

finns även bekräftat att individer i en ledande position har en högre arbetstillfredsställelse 

och grad av inre motivation (Eskildsen, Kristensen, & Westlund, 2004) vilket bör betyda 

att de har en högre total motivation. Att vad som motiverar skiljer sig mellan olika stadier 

har även Amabile, Hill, Hennessey och Tighe (1994) fastställt. De påvisade att 

motivationen från nöje samt behovet av erkännande och kompensation minskar när 

individer spenderar längre tid i sin karriär. 

 

Nedan presenteras en sammanfattning av teorin i figur 3.1 som förklarar sambandet 

mellan karriärsstadier och motivation baserat på det teoretiska ramverket. 

 

 

Figur 3.1 Samband mellan Karriärsstadier och motivation - Modell av teoretisk 

referensram, illustration och bearbetning av författarna 

 

I figuren visas att karriärsstadier, relaterat till både ålder och titel, påverkar motivation 

och dess delar utifrån tidigare forskning. Motivationen består av inre motivation, yttre 

motivation och arbetstillfredsställelse. Inre motivation består i sin tur består av 

motivationsfaktorerna nöje och utmaning och yttre motivation består av 

motivationsfaktorerna kompensation och utåtriktade drivkrafter. 
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Sammantaget visar ovanstående studier att det finns skillnader kring motivationen mellan 

de olika karriärsstadierna. Däremot är studierna inte överens om hur dessa skillnader ser 

ut och det finns även en spridning vad professionella motiveras av även om den inre 

motivationen ses som dominerande. Det finns emellertid belägg för att både graden av 

inre respektive yttre motivation samt typen av inre och yttre motivation skiljer sig mellan 

de olika karriärsstadierna. Studiens syfte är att utforska hur motivationen hos 

professionella ser ut genom att både identifiera graden av respektive inre och yttre 

motivation i de olika karriärsstadierna samt identifiera vad de professionella motiveras av 

med hänsyn till inre och yttre motivation. Diskussionen leder till följande två hypoteser: 

 

Ha1: Det finns ett samband mellan karriärsstadier och inre motivation. 

Ha2: Det finns ett samband mellan karriärsstadier och yttre motivation. 

  



 
 

 

29 

4. Empirisk metod 

4.1 Urval 

Syftet med denna uppsats är att utforska vad professionella motiveras av. Vidare 

undersöks om motivationen skiljer sig mellan olika karriärsstadier och i så fall hur. I 

uppsatsen ska professionskategorin akademiker undersökas. Akademiker är en yrkesroll 

som kan benämnas profession vilket förväntas påverka hur de anställda motiveras 

eftersom individer i professionella yrkesroller motiveras i högre grad av inre motivation 

(McCormack, Propper & Smith, 2014). Enligt McCormack, Propper och Smith (2014) 

kan det vara svårare att motivera akademiker med managementverktyg och därför är det 

relevant att undersöka vad de motiveras av för att underlätta styrningsprocessen. Urvalet 

har baserats på olika universitet och högskolor i Sverige där sju har valts ut baserat på 

storlek. Tre universitet har valts från det så kallade U6-nätverket (Göteborg, Linköping, 

Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala) vilka var Linköping, Stockholm och Uppsala. 

Sedan har högskolan Dalarna, Jönköping University, Karlstads universitet och Örebro 

universitet valts ut, vilka var fyra högskolor och universitet av mindre storlek. För att få 

en homogen grupp så har verksamma inom ämnet företagsekonomi tillfrågats i respektive 

högskola och universitet. Det har gjorts för att omständigheterna ska vara så lika som 

möjligt eftersom det leder till ett säkrare resultat när motivationen studeras i 

karriärsstadierna utan att det ska vara för många andra faktorer som påverkar. Det finns 

däremot ytterligare faktorer som kan påverka resultatet och dessa identifierade faktorer 

behandlas under avsnittet 4.3.3. 

 

Enkäten har skickats ut till alla verksamma inom företagsekonomi med tillgängliga e-

postadresser på universiteten och högskolornas hemsidor. Det har alltså skett strategiskt 

urval där de universitet och högskolor verksamma inom företagsekonomi har valts. Sedan 

har skolorna kontrollerats så att de har tillgängliga e-postlistor och dessa har 

kategoriserats med en grupp för de större universiteten, det vill säga U6-nätverket, och en 

grupp med de resterande universiteten och högskolorna. Ur dessa grupper har sedan ett 

urval dragits om totalt sju skolor. Viss problematik kring urvalet är de anställda vars e-

postadresser inte presenterades på universitetens och högskolornas hemsidor eftersom 

dessa försvinner från målpopulationen. Vidare kan det finnas tidigare anställda vars e-

postadresser finns kvar på hemsidan men som inte längre tillhör målpopulationen. 
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Liknande kan det finnas de som saknas ur rampopulationen men som tillhör 

målpopulationen, det vill säga att deras e-postadresser inte finns tillgängliga. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Uppsatsen har använt enkäter som datainsamlingsteknik för att nå ut till ett stort antal 

respondenter och därför få mer tillförlitliga utfall. Enkäterna (bilaga 2) har utformats för 

att kunna besvara det explorativa syftet vilket utforskar vad professionella motiveras av 

och om motivationen skiljer sig mellan olika karriärsstadier. Uppsatsen är vidare baserad 

på tvärsnittsdata, som nämnts i avsnitt 2.1. Att motivation kan förändras över tid är därför 

en aspekt som inte tas hänsyn till i denna studien och grundas i uppsatsens begränsade 

tidsramar. 

 

För att nå ut till universitet över ett bredare geografiskt område har en webbaserad enkät 

använts och har skickats ut till 564 e-postadresser. Enkäten har utformats i programmet 

Sunet och har skickats ut mellan den 16e maj 2019 och var öppen fram till och med den 

22e maj 2019. I följebrevet (bilaga 1) informerades respondenten om väsentlig 

information som studiens övergripande syfte och en försäkran om att respondenterna svar 

behandlas konfidentiellt. Därtill informerades respondenten om Linköping universitets 

riktlinjer för GDPR där individen gav sitt samtycke genom att besvara enkäten. Ingen 

fråga har vidare angetts som obligatoriskt. Innan enkäten skickades ut diskuterades 

enkätens upplägg och frågor med studiens handledare för att proaktivt försöka minimera 

otydliga formuleringar och risk för missförstånd eller bortfall. Tiden för att besvarade 

enkäten uppskattades till ca 5–7 minuter och denna tidsuppskattning har därför angivits i 

följebrevet som relevant information till de tänkta respondenterna. Den kritik som 

framfördes omfattade ordningen på frågorna samt vissa formuleringar. Kritiken bemöttes 

genom att justera ordningen och förtydliga vissa frågor. Bortfall har även försökt 

minimeras genom att skicka ut två påminnelser till de enheter som lämnade enkäten 

obesvarad. 

 

4.3 Operationalisering 

I studien har motivation använts som den mest centrala beroende variabeln och har vidare 

delats in i inre och yttre motivation. Inre och yttre motivation har i sin tur delats in i två 

underkategorier med nöje och utmaning för inre motivation samt kompensation och 



 
 

 

31 

utåtriktade drivkrafter för yttre motivation. Dessa kategorier har identifierats av Amabile, 

Hill, Hennessey och Tighe (1994) och det är även från denna artikel som frågorna om 

motivation i enkäten har utformats, dock är frågorna omarbetade genom att dessa har 

översatts till svenska. Motivationsfaktorerna mäts genom att besvara 30 frågor.  

Arbetstillfredsställelse är en ytterligare beroende variabel eftersom det är en del inom 

motivation och bör därför också påverkas av de oberoende variablerna. Denna variabel 

mäts genom tre frågor. Motivation och arbetstillfredsställelse mäts som två egna beroende 

variabler grundat i problematiken att inkludera frågor som inte tillhör det validerade 

mätinstrumentet, det vill säga problematiken att mäta något enligt ett validerat 

mätinstrument som inte längre motsvarar detta. 

De oberoende variabler som studien tagit hänsyn till är titel och ålder. Nio 

kontrollvariabler har använts i form av juridiskt kön, lärosäte, huvudsakligt ämnesområde 

inom företagsekonomi, anställningstid på nuvarande arbetsplats, erfarenhet inom 

högskolesektorn, i vilken omfattning respondenten är anställd vid sitt lärosäte, omfattning 

forskning, omfattning undervisning samt upplevd mängs administration. 

 

4.3.1 Oberoende variabel  

Utefter uppsatsens syfte, att utforska motivationen hos professionella inom olika 

karriärsstadier med hänsyn till ålder och titel, har de oberoende variablerna valts ut. Titel 

och födelseår är därför uppsatsens oberoende variabler, vilka har valts då flertalet tidigare 

studier enbart baserat karriärsstadierna på ålder. I denna uppsas har både ålder och titel 

identifierats som oberoende variabler grundat i diskussioner från avsnitt 3.3.2 eftersom 

det kan argumenteras för att titel och ålder inte behöver korrelera. De oberoende 

variablerna mäts genom fråga 1 och 4. Födelseår anges genom fråga 1 där respondenten 

själv fått fylla i sitt födelseår med siffror och det är alltså en öppen fråga. I studiens tester 

har variabeln inte kodats om utöver för den beskrivande statistiken där födelseår 

kategoriserades in i fyra kategorier: upp till 30, 31–45, 46–60 och över 60. Genom fråga 

4 anges titel och frågan hade sex förutbestämda svarsalternativ som kodades från 1 till 6 

i följande ordning: adjunkt, doktorand, lektor, docent, professor och annat. 

Svarsalternativet ”Annat” har hanterats genom att göra en bedömning om de kan 

kategoriseras in i de fem titlarna, om inte har dessa svarande tagits bort helt från testerna 

eftersom de inte kan sägas tillhöra målgruppen. De olika titlarna kategoriserats som 
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dummyvariabler där 0 innebär att respondenten inte har den aktuella titeln och 1 betyder 

att respondenten har den aktuella titeln.  
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4.3.2 Beroende variabel  

Den huvudsakliga beroende variabeln, motivation, mäts genom respondentens 

uppfattningar med en likertskala. Fråga 12 mäter motivation och innefattar 30 påståenden. 

Dessa frågor är baserade på ett validerat mätinstrument vid namn Work Preference 

Inventory (WPI) (Amabile, Hill, Hennessey, & Tighes, 1994) och mäts genom 

påståenden där respondenten får ta ställning till huruvida påståendet stämmer eller inte. 

Skalan är fyrgradig för att tvinga respondenterna att väga mer åt något håll, eftersom 

centraltendensen gör att respondenterna gärna vill röra sig i mitten snarare än 

ändpunkterna på en skala (Patel & Davidsson, 2011). Skalan rör sig från 1. “aldrig eller 

nästan aldrig sant” till 4. “alltid eller nästan alltid sant” och det är så samtliga påståenden 

har kodats. De 30 påståendena i fråga 12 mäter de fyra olika motivationsfaktorerna; nöje, 

utmaning, kompensation och utåtriktade drivkrafter. Den första inre 

motivationsfaktorn, nöje, mäts genom de åtta frågorna; 1, 5, 13, 17, 24, 25, 26 och 27. 

Den andra inre motivationsfaktorn, utmaning, mäts genom sju frågor; 4, 6, 10, 15, 18, 

22 och 29. Kompensation som är den första yttre motivationsfaktorn mäts genom fem 

frågor; 3, 8, 12, 21 och 28. Slutligen mäts den andra yttre motivationsfaktorn, utåtriktade 

drivkrafter, genom de tio frågorna; 2, 7, 9, 11, 14, 16, 16, 19, 20, 23 och 30. Samtliga 

frågor kan illustreras enligt nedanstående tabell (tabell 4.1), vilken är baserad på Amabile, 

Hill, Hennessey och Tighes (1994) studie och sedan omarbetad genom att frågorna är 

översatta från engelska till svenska. Den första delen av tabellen består av de två inre 

motivationsfaktorerna med tillhörande frågor. Liknande består den andra delen av 

tabellen av de två yttre motivationsfaktorerna med tillhörande frågor. 



 
 

 

34 

 

 

Den andra och sista beroende variabeln, arbetstillfredsställelse som är en del inom 

motivationen, mäts på samma sätt genom respondentens uppfattningar och därför har en 

likertskala använts. Arbetstillfredsställelsen har mätts genom tre frågor i fråga 13. 

1.“Hur nöjd är du med dina huvudsakliga arbetssysslor?”, 2. “Hur nöjd är du för 

närvarande med avdelningen på organisationen som du är anställd på?” och 3. “Hur 

nöjd är du med dina arbetsförhållanden?”. Frågorna har utformats för att fånga 

ytterligare omständigheter som kan visa hur den anställde motiveras. Eftersom 

arbetstillfredsställelse anses vara en del inom motivation valdes på liknande sätt en 

fyrgradig skala som rör sig från “inte alls nöjd” till “mycket nöjd” och frågorna har 
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kodats från ett till fyra. I den multipla regressionsanalysen användes frågornas 

genomsnitt.  

 

Vid utformningen av frågorna till arbetstillfredsställelse har hänsyn tagits till tidigare 

forskning genom Parvin och Kabirs (2011) definition av arbetstillfredsställelse och 

genom en artikel som behandlar hur arbetstillfredsställelse kan mätas genom olika frågor 

(Vašková & Dokulilová, 2005). Vidare har kompletterande källor använts (Rubenowitz, 

2004; Harris & Locke, 1974) som ger ytterligare stöd för formuleringen av frågorna 

rörande arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse kan mätas genom en övergripande 

fråga om hur nöjd en individ är med sitt arbete eller genom att dela upp frågan i olika 

delar. Det går även att ställa olika indirekta frågor. (Vašková & Dokulilová, 2005). 

Stimulans från själva arbetet, arbetsklimat och arbetsgemenskap kan ses som 

beståndsdelar i den psykosociala arbetsmiljön (Rubenowitz, 2004). Vidare kan Herzbergs 

hygienfaktorer så som lön relateras till arbetstillfredsställelse (Harris & Locke, 1974). 

Utifrån de olika frågorna som presenterats av Vašková & Dokulilová (2005) delades den 

övergripande frågan upp i tre frågor, vilka presenterades ovan, som omfattar tre delar av 

arbetet. Stimulans från själva arbetet (Rubenowitz, 2004) kan relateras till arbetssysslor 

genom ett antagande att arbetssysslor kan leda till stimulans från själva arbetet. Det är en 

anledning till formuleringen av den första frågan om arbetstillfredsställelse gällande 

arbetssysslor. Den andra frågan om avdelningen på organisationen kan relateras till 

beståndsdelarna; arbetsklimatet och arbetsgemenskapen av Rubenowitz (2004) vilket 

förväntas påverka hur nöjd den anställda är med sin avdelning. Hygienfaktorerna (Harris 

& Locke, 1974) kan sedan relateras till den tredje frågan om arbetsförhållanden genom 

att arbetsförhållandena är en del av hygienfaktorerna (Maidani, 1991). Tre generella 

frågor valdes ut för att inte fylla enkäten med för många frågor samt för att dessa tre 

omfattade de väsentliga aspekterna av arbetstillfredsställelse för studien. Frågan om 

arbetssysslor valdes ut för att få med hur nöjd respondenten är med de arbetssysslor som 

hen har på sitt arbete. Frågan om avdelning valdes då det påverkar arbetstillfredsställelsen 

och i tidigare studier anses en fråga om hur nöjd individen är med organisationen relevant 

att ställa, för studien avsågs däremot organisationen så pass stor att det blev mer relevant 

att fråga om avdelning. Frågan om arbetsförhållanden valdes ut för att fånga mer specifika 

faktorer så som lön och ljudnivå på arbetsplatsen. 
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4.3.3 Kontrollvariabler 

I studien användes nio kontrollvariabler för att säkerställa studiens tillförlitlighet om 

eventuella samband kan påvisas. Juridiskt kön är en så kallad dummyvariabel där 

respondenten får ange vilket juridiskt kön den anställda tillhör av kvinna och man som 

kodades som 1 respektive 2. Det finns en medvetenhet om att det finns fler könsidentiteter 

än just “kvinna” och “man”, och det är därför juridiskt kön har valts istället för 

könsidentitet. Det juridiska könet behöver således inte betyda vad den tilltänkta 

respondenten identifierar sig som. Testerna och analyserna hade försvårats av att använda 

könsidentitet eftersom det, som nämnts ovan, finns många fler. Ytterligare var 

könsidentitet inte en central fråga för enkäten utan endast en kontrollvariabel och juridiskt 

kön valdes därför i förhoppning om att frågan inte skulle upplevas lika personlig. Vidare 

är frågan inte obligatorisk, som nämnts i avsnitt 4.1. Lärosäte användes för att urskilja 

om eventuella samband exempelvis har någon koppling till lärosätets storlek, eftersom 

målgruppen valts ut baserat på U6-nätverket och andra mindre universitet och högskolor. 

Variabeln har kodats som en dummyvariabel där U6-nätverket har kodats som 1 och de 

som inte tillhör U6 nätverket har kodats som 2. Vidare var huvudsakligt ämnesområde 

inom företagsekonomi tänkt att använda som kontrollvariabel för att identifiera om 

utfallet hade någon korrelation till respondentens ämnesområde. Alternativen för frågan 

var; ekonomistyrning, entreprenörskap, finansiering, HRM, marknadsföring, 

organisation, redovisning och revision, strategi, samt annat och har kodats från 1 till 9. 

Variabeln lämnades dock utanför testet då det fanns en ojämn fördelning mellan 

områdena. Anställningstid på nuvarande arbetsplats och erfarenhet inom 

högskolesektorn var två andra kontrollvariabler som identifierats som viktiga i studien, 

grundat i att studiens hypotes kopplar motivation till karriärstadier. Variablerna har 

kodats genom att ange respondentens anställningstid respektive erfarenhet i antal 

månader. I vilken omfattning respondenten är anställd vid sitt lärosäte var en 

ytterligare kontrollvariabel som var tänkt att användas men lämnades ute ur testerna då 

övervägande andel svarande arbetade 100 procent. Hur mycket tid respondenten lägger 

på forskning respektive undervisning var ytterligare två kontrollvariabler och frågorna 

löd; “Procent av tjänst som går åt till forskning” och “Procent av tjänst som går åt till 

undervisning”. Variablerna kodades i procent däremot användes endast variabeln om 

forskning i testerna då de två kontrollvariablerna speglade varandra i hög grad. 

Variablerna ansågs relevanta för studien för att se om arbetsuppgifterna har någon 

koppling till motivationen. Det gällde även för den sista kontrollvariabeln upplevd 
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mängd administration som mättes genom frågan; “Hur mycket administrativa uppgifter 

upplever du att det ingår i din tjänst?” där respondenten svarade på en likertskala från 1. 

“Väldigt lite” till 4. “Väldigt mycket” och det var så svaren kodades. Att använda de olika 

arbetsuppgifterna som kontrollvariabler är relevant då de kan påverka motivationen. 

Exempelvis upplevelsen av många administrativa uppgifter leda till stress, vilket också 

kan förväntats ha ökat i och med New Public Management (Westerberg & Forssell, 2014) 

En ökad stress bör leda till sämre arbetstillfredsställelse och därmed minskad motivation. 

 

4.4 Svarsfrekvens & Bortfallsanalys 

Svarsfrekvensen går att avläsa i tabell 4.2 nedan. Den totala urvalsgruppen bestod av 577 

personer och dessa är alltså individer som är anställda inom företagsekonomi på de 

utvalda universiteten och högskolorna. Av dessa saknades åtta e-postadresser vilket 

gjorde att de individerna försvann från målpopulationen och urvalet. Efter utskick av 

enkäten var det fem e-postutskick som studsade eftersom e-postadresserna inte var giltiga. 

Vidare så valde totalt 35 individer att avregistrera sig från undersökningen. Totalt antal 

respondenter uppgick till 134 där tre enkäter fick plockas bort då de visade sig att dessa 

inte tillhörde den utvalda målgruppen. 

 

 

Av de 131 giltiga undersökningarna som användes i analysen var 117 svar fullständiga 

och i analysen togs detta hänsyn till genom att exkludera de ofullständiga svaren i de 

tester där de annars skulle ingå. De enkäter med ofullständiga svar användes därmed i de 

tester där nödvändiga svar fanns med men exkluderades i de fall då svar saknades för 

frågor som behövdes i specifika test. Bortfallen kan anses slumpmässiga då de 

utelämnade svaren berörde olika frågor. Det var viss snedfördelning av antal svarande i 
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titel och huvudsakliga ämne, fördelningen mellan dessa presenteras i avsnitt 5.1.1 

respektive 5.1.3. Det innebär att resultatet kan ha påverkats av fördelningen mellan dessa 

grupper.  

 

4.5 Analysmetoder 

Studiens insamlade datamaterial har kodats i programmet Microsoft Excel innan det 

fördes över och analyserats med programmet IBM SPSS Statistics 25. En femprocentig 

signifikansnivå har valts för att utfallen ska anses tillräckligt tillförlitliga (Wahlin, 2015) 

och konfidensgraden uppgår därför till 95 procent. Vidare har 10 procentiga p-värden 

tagits hänsyn till genom att markeras ut i tabeller och i mindre omfattning behandlats vid 

tabellerna. Dessa betraktas som antydan till signifikant samband. För att utforska och 

kategorisera de 30 frågorna om motivation från den validerade skalan (Amabile, Hill, 

Hennessey, & Tighes, 1994) har en explorativ faktoranalys använts. En multipel linjär 

regression har därefter utförts eftersom studien innehåller flertalet oberoende variabler 

som antagits påverka den beroende variabeln. 

 

4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Med reliabilitet avses att studien ska ge samma utfall sett till resultatet om den genomförs 

igen. Reliabilitet kan förklaras genom olika områden där stabilitet är en förklaring av 

reliabilitet och innebär att mått ska vara stabilt och endast ha lite variation över tid. 

(Bryman & Bell, 2015) För att uppfylla den interna reliabiliteten har testet Chornbach 

alpha genomförts vilken blev över 0,6 för båda testerna. För faktoranalysen med samtliga 

påståenden blev KMO värdet 0,661 och för faktoranalysen där påståendena tvingat till 

fem faktorer blev värdet 0,670. Ett värde över 0,6 rekommenderas för att uppfylla 

reliabiliteten (Pallant, 2007). 

 

Validitet betyder att ett mått på ett visst koncept ska mäta det avsedda konceptet och inte 

något annat (Bryman & Bell, 2015). Vid utformningen av enkätfrågorna som ligger till 

grund för insamlingen av empiriskt material har hänsyn tagits till validiteten genom att 

använda ett redan beprövat och använt mätinstrument, Work Preference Inventory (WPI) 

(Amabile, Hill, Hennessey, & Tighes, 1994), till frågor om motivation (se avsnitt 4.3.2). 

Att använda ett redan beprövat mätinstrument innebär att frågorna bör mäta det avsedda 

konceptet. Även till utformningen av frågorna rörande arbetstillfredsställelse har tidigare 
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forskning använts för att med större säkerhet försäkra sig om att måtten mäter rätt koncept 

(se avsnitt 4.3.2). Teorin påvisar att det finns samband mellan karriärstadier och 

motivation, även om dessa skillnader beskrivs på olika sätt. Hypoteserna är därför 

utformade utifrån detta och att utforska dessa skillnader och hur de ser ut. 

 

Generaliserbarhet är ett ytterligare område att ta hänsyn till och betyder att resultatet ska 

kunna generaliseras utanför den specifika kontexten där forskningen utfördes (Bryman & 

Bell, 2015). Studien har använt generella teorier om motivation och dessa teorier kan 

därför appliceras på alla människor. Vidare har använda teorier om karriärstadier och 

professioner varit generella för gruppen professionella, det vill säga att de är applicerbara 

på olika typer av professioner. Att uppsatsens urval har specificerat sig på akademiker 

inom området företagsekonomi torde därför inte utesluta att resultatet kan generaliseras 

utanför den specifika kontexten, exempelvis på andra akademiker eller andra 

professioner. 

 

4.7 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) anger de fyra huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som allmänna etiska krav för forskning. Dessa 

krav är grundade i forskningens betydelse för individers och samhällets utveckling och är 

till för att forskning ska riktas väsentliga frågor, hålla en hög kvalité samt att individer 

inte får utsättas för fysisk eller psykisk fara. 

 

Informationskravet innebär att respondenten ska informeras om forskarens syfte med 

forskningsuppgiften, exempelvis i en enkät. Där ska villkoren för deltagande tydligt 

specificeras som att undersökningen är frivillig och att medverkan kan avbrytas. Vidare 

innebär kravet att all information som kan påverka villigheten att medverka i studien 

således måste finnas med. (Vetenskapsrådet, 2002) Informationskravet har följts genom 

att ett följebrev skickats med inför deltagande i studiens enkät där all nödvändig 

information har inkluderats, exempelvis hur GDPR följs enligt Linköpings universitets 

riktlinjer och undersökningens frivillighet. 

 

Samtyckeskravet innebär att en forskare ska inhämta respondentens eller 

uppgiftslämnarens samtycke för medverkan, det vill säga att deltagaren alltid har rätt att 
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själv bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie behandlas 

respondentens frivilliga deltagande och besvarande av enkäten som ett samtycke. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att behandling av personliga uppgifter, det vill säga all 

information av etniskt känslig karaktär, måste ske med största försiktighet och 

konfidentialitet. Vidare får inte informationen lämnas ut till en tredje part och obehöriga 

ska inte kunna ta del av uppgifterna. (Vetenskapsrådet, 2002) Konfidentialitetskravet har 

tagits i beaktande genom att den information som samlats in enbart har använts för 

studiens syfte samt i enlighet med nu gällande datalagstiftning och Linköpings riktlinjer 

för GDPR. Vidare har respondenters svar på enkätfrågorna presenterats i uppsatsen på 

sådant sätt att de inte går att spåra till enskilda individer. Information har lagrats i 

Linköpings universitets egna servrar. 

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som är insamlade om enskilda personer enbart 

får användas för forskningens ändamål, det vill säga att uppgifterna inte får lånas ut eller 

användas för andra syften (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie kommer den insamlade 

informationen enbart användas för att analyseras i enlighet med studiens syfte. Vidare 

kommer inte enskilda respondenters svar analyseras. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Beskrivande statistik 

Studiens totala antal svar i enkätundersökningen var 134 varav 3 plockades bort och 

således användes 131 svar till studien och 117 var helt fullständiga. 

 

5.1.1 Oberoende variabler 

I tabell 5.1 presenteras fördelningen över åldersgrupper för de svarande.  

 

Till skillnad från i analysen där födelseår använts har åldersgrupper skapats för att 

illustrera den beskrivande statistiken, vilket har gjorts för att på ett överskådligt sätt 

presentera åldersfördelningen. I beskrivande statistik har respondenternas ålder därför 

kodats om och delats in i fyra olika åldersgrupper. Den första åldersgruppen bestod här 

av respondenter upp till 30 år gamla med 7 svarande, den andra bestod av respondenter 

mellan 31–45 år med 51 antal svarande, den tredje bestod av respondenter mellan 46–60 

år med 53 svarande och den fjärde gruppen bestod av respondenter över 60 år med 16 

svarande. Således kan konstateras att det var ganska blygsamt antal svarande upp till 30 

år och desto fler mellan 31–60 år. 

 

I tabell 5.2 presenteras fördelningen över titel för de svarande. 

 

I enkäten fanns sex svarsalternativ för titel lär det sjätte alternativet var “annat”. Däremot 

bestod de giltiga svaren endast av de fem titlarna adjunkt, doktorand, lektor, docent och 
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professor. För de fem olika titlarna har fördelningen varit jämn med 19 svarande för de 

första två grupperna, adjunkt och doktorand. Det har sedan varit 50 lektorer, 26 docenter 

samt 16 professorer som besvarat enkäten. Sammantaget har antal respondenter i varje 

grupp ansetts tillfredsställande. Det gjordes en bedömning för den enda som uppgivit en 

annan titel, där respondenten själv fyllt i att hens egentliga titel motsvarande lektor och 

har således därför kodats till lektor. Det var även en svarande som inte besvarade frågan 

och fick därför tas bort från testet. Titlarna har kodats som dummyvariabler som 0 och 1 

för respektive titel, där 0 är att respondenten inte har den specifika titeln och 1 är att 

respondenten har den specifika titeln. 

 

5.1.2 Beroende variabler 

För den beroende variabeln arbetstillfredsställelse var totalt antal svarande 130 för 

samtliga tre frågor. Respondenten fick svara på en likertskala från 1 till 4 hur nöjd denne 

var. I fråga “Hur nöjd är du med dina huvudsakliga arbetssysslor?” (tabell 5.3) har en 

stor andel av de svarande graderat till 3 och 4, det vill säga den övre halvan. Vidare visade 

frågan “Hur nöjd är du för närvarande med avdelningen på organisationen som du är 

anställd på?” (tabell 5.4) att en övervägande del var nöjda med den avdelning de arbetar 

på genom att gradera 3 eller 4, även om detta inte visades lika markant som i förstnämnda 

frågan. Den tredje frågan, “Hur nöjd är du med dina arbetsförhållanden?” (tabell 5.5), 

visade en markant övervägande del av de svarande som graderat på den övre halvan.  I 

testerna har varje respondenters medelvärde av de tre frågorna använts för att mäta den 

totala arbetstillfredsställelsen (se tabell 5.6). 
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Den beroende variabeln motivation bestod av 30 påståenden (tabell 5.7) där den svarande 

på samma sätt har graderat från 1 till 4 på en likertskala. Frågorna markerade med (R) har 

kodats om så att de blir jämförbara med resterande påstående genom att subtrahera 

respondentens svar med 5. De giltiga antal svarande uppgick till 117 stycken. För dessa 

frågor har ett medelvärde räknats ut, där de högsta medelvärdena visades för påståendena 

“Jag vill att mitt jobb ska ge mig möjligheter till kompetensutveckling” och “Det som 

betyder mest för mig är att trivas med det jag gör” och det lägsta för “Jag bryr mig 

mindre om vad för arbete jag utför än vad jag får för det”. 

 



 
 

 

44 

 

 

5.1.3 Kontrollvariabler 

I tabell 5.8 presenteras fördelningen över kön för de svarande. 

 

Av de svarande var andelen kvinnor 41,99 % respektive 57,25 % män. Det var således ca 

15 procentenheter färre kvinnor än män och det bör därför tas en viss hänsyn i resultatet 

för detta. Kön kodades som en dummyvariabel där 1 var kvinnor och 2 var män. Det var 

en person som inte besvarade frågan och fick därför tas bort från testet. 

 

I tabell 5.9 presenteras fördelningen över universitet den svarande är anställd på. 
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Respondenternas universitet och högskolor har delats in i skolor som tillhör U6 nätverket 

och de som inte tillhör U6-nätverket. De utvalda universiteten från U6 inkluderade 

Linköpings universitet, Stockholm universitet och Uppsala universitet. De tillfrågade 

utanför U6 var högskolan Dalarna, Jönköping university, Karlstad universitet och Örebro 

universitet. U6 har kodats som 1 och ej U6 kodades som 2. I tabellen ses att 54,96 procent 

av de svarande tillhörde U6 och 43,51 procent tillhörde gruppen ej U6. Det var 2 

respondenter som uppgav ett annat universitet än de tillfrågade universiteten och har 

därför tagits bort. Vidare var det ett antal respondenter som angivit vedertagna 

förkortningar till universiten var de är anställda på, vilka med säkerhet har kunnat sägas 

tillhöra de tillfrågade universiteten och således kodat in dem efter U6 och ej U6. 

 

I tabell 5.10 presenteras huvudsakligt ämne inom företagsekonomi för den svarande. 

 

Inom huvudsakligt ämne inom företagsekonomi har antal svarande varierat kraftigt. Den 

minsta gruppen representerade HRM, Human Resource Management, dit endast två 

svarande tillhörde. Vidare tillhörde tre av de svarande finansiering och något blygsamt 

hörde åtta personer till strategi. Av denna anledning har frågan exkluderats från 

analyserande test.  
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I tabell 5.11 presenteras upplevd mängd administration för de svarande. 

 

Den upplevda mängden administration kodades från 1 till 4 på en likertskala, där 1 

representerade lite administration och 4 väldigt mycket. Flest antal respondenter och 

38,93 procent av de svarande har graderat den upplevda mängden till 3 vilket ligger i den 

övre halvan. De övriga grupperna fördelas genom att 1 står för 11,45 procent, 2 för 25,95 

procent samt 4 för 22,90 procent. Totalt står alltså den upplevda administrationens nedre 

halva, 1 och 2, för 37,4 procent och den övre halvan, 3 och 4, för 61,83 procent. 

 

I tabell 5.12 presenteras en tabell med de kontinuerliga variablerna. De variabler som 

presenteras är födelseår, anställningstid, erfarenhet, omfattning anställd, omfattning 

forskning och omfattning undervisning. 

 

I tabellen visas antal svarande till vänster, sedan visas det minsta respektive största värdet 

samt medelvärde och standardavvikelse. Medelvärdet för födelseår var 1972, det vill säga 

att medelåldern var 47 år. Medelvärdet var högt i omfattning anställd och sett till 

arbetsuppgifterna med omfattning forskning respektive undervisning var medelvärdet 

liknande mellan dessa två. 

 

5.2 Faktoranalys 

Faktoranalysen är baserad på uppsatsens 30 frågor om motivation där Principal 

Component Analysis (PCA) har utförts i programmet IBM SPSS Statistics 25. 

Faktoranalysen utfördes för att kategorisera de olika frågorna genom att finna samband. 

Inre och yttre motivation har tidigare kategoriserats i uppsatsen utifrån Amabile, Hill, 
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Hennessey och Tighe (1994) och i faktoranalysen har testen prövat alla motivationsfrågor 

tillsammans för att se om frågorna kategoriseras sig på liknande sätt som i den använda 

skalan. Faktoranalysen användes för att hitta underkategorier för den studerade 

målgruppen och en explorativ faktoranalys har därför genomförts för att hitta relationen 

mellan de olika frågorna (Pallant, 2007). Arbetstillfredsställelse har inte ingått i 

faktoranalysen på grund av att frågorna som mäter arbetstillfredsställelse inte ingår i den 

validerade skalan och skulle därmed bli missvisande vid jämförande av den validerade 

skalans kategorier. 

 

Urvalsstorlek och styrkan i relationen mellan variablerna bör tas hänsyn till vid avgörande 

om faktoranalys är lämpligt att genomföra (Pallant, 2007). Det finns olika 

rekommendationer gällande antal respondenter (Pallant, 2007), där över 100 

observationer är att föredra (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014). Förhållandet mellan 

antal observationer och frågor rekommenderas vara fem till ett, vilket i studien skulle 

innebära 150 respondenter (Pallant, 2007). Studiens fullständiga respondentantal har 

uppgått till 131 stycken och en faktoranalys har genomförts eftersom antalet är större än 

100, dock har hänsyn tagits till att urvalet är relativt litet. För vidare bedömning om en 

faktoranalys var lämplig att genomföra har styrkan på relationen mellan variablerna 

studerats. Relationen har studerats på tre sätt och korrelationen mellan variablerna 

beaktades i det första skedet. För att det ska finnas en tillräcklig korrelation mellan 

variablerna bör koefficienterna överstiga 0,3 (Pallant, 2007), vilket gällde för en stor del 

av variablerna. Kaiser Meyer-Olkin (KMO) index bör överstiga 0,6 för att en faktoranalys 

ska anses lämplig (Thabachnick & Fidell, 2007 ur Pallant, 2007) och det har de använda 

testerna uppfyllt där KMO värdet var 0,661 för faktoranalysen med samtliga påståenden 

och 0,670 i faktoranalysen där antal faktorer var tvingade till fem. Med Bartlett’s test of 

sphericity avgjordes om testet ansågs signifikant som visades genom att p < 0,000 i båda 

testerna. 

 

När faktoranalysen identifierades som lämplig var nästa steg att identifiera antal faktorer. 

PCA testet visade med Kaiser’s criterions eigenvalues att tio faktorer var lämpligt vilka 

förklarade 15,09%, 11,30%, 7,68%, 6,03%, 5,24%, 4,75%, 4,53%, 3,87%, 3,65% och 

3,40%. Däremot anses metoden ofta ange ett för stort antal faktorer (Pallant, 2007) och 

därför har studien använt fler metoder för att avgöra antal faktorer. Med Cartell’s scree 

test studerades förändringen i diagrammets form där mellan två till sju faktorer ansågs 
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lämpligt då linjen förändrades på flera ställen, således var förändringen svår att bedöma. 

Metoderna inte konsekventa och därför har Horn’s parallellanalys genomförts med 

programmet MonteCarlo PCA utvecklad av Marley Watkins (2000). De eigenvalues som 

visades i PCA testet jämfördes med parallelltestets slumpmässiga eigenvalues där fem 

eigenvalues var större än de slumpmässiga, vilket visas i tabell 5.13 nedan. 

 

 

 

För att säkerställa avvägningen av antal faktorer har Component Matrix i PCA testet 

studerats där en stor andel av variablerna laddar på de tre första komponenterna. Vidare 

studerades PCA testets Pattern Matrix (se tabell 5.14) där variablerna var väldigt 

utspridda och det fanns faktorer som endast hade ett fåtal tillhörande variabler. Fem 

faktorer ansågs som mest lämpliga efter det som har diskuterats tidigare. Det fanns en 

fråga som stack ut och laddade i en egen faktor, vilket var fråga 12.5 “Jag tycker om att 

lösa saker själv” vilken senare plockades bort från efterföljande test. 

 

När beslutet av fem faktorer fastställdes tolkades dessa genom användandet av 

rotationstekniken Direct Oblimin eftersom det fanns korrelation mellan komponenterna. 

Vid tolkning av testet studerades om någon fråga som behövde tas bort genom tabellerna 

Pattern Matrix och Communilaties. Det kunde framförallt i communalities urskiljas i att 

fråga 12.5 inte hörde ihop med de andra variablerna i sin faktor och togs därför bort från 

vidare test. För att bestämma i vilka faktorer som respektive variabler tillhörde studerades 

Pattern Matrix. I de fall där variablerna laddade på fler än en komponent har den 

kategoriserats till den faktor där laddningen var störst. Den första faktorn benämndes 

Kontroll och förståelse och innehöll frågorna 20, 14, 2, 15, 29 samt 13 rangordnade efter 

störst laddning. Erkännande identifierades som den andra faktorn och bestod av frågorna 

16, 7, 27, 19, 11, 12 samt 21. Faktor tre namngavs Motprestation med 28, 8, 3, 30, 26 

och 23 som tillhörande frågor. Problemlösning var den fjärde faktorn och innehöll 
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frågorna 18, 10, 22 och 9. Slutligen benämndes den femte faktorn Belåtenhet och 

innehöll 25, 6, 1, 24, 17 och 4. 

 

De fem faktorerna som identifierades har sedan kategoriserats utefter inre och yttre 

motivation, med hänsyn till vad variablerna identifierats som i tidigare forskning men 

också utefter egna avvägningar för den specifika kontexten och målgruppen, 

professionella akademiker. Det fanns fyra kategorier som var tämligen självklara som 

inre respektive yttre motivation, utefter den validerade skalan och tidigare forskning 

(Amabile, Hill, Hennessey, & Tighe, 1994). De som identifierades som inre i denna studie 

var problemlösning och belåtenhet och vidare identifierades erkännande och 

motprestation som yttre. Det fanns en kategori som varken kunde identifieras som inre 

motivation eller yttre motivation, vilken presenterats tidigare som kontroll och förståelse. 

Denna kategori innehöll lika många variabler som identifierats som inre motivation 

respektive yttre motivation och kan därför klassificeras som en blandning av både inre 

och yttre motivation. 

 

I tabell 5.14 visas utfallet för den explorativa faktoranalysen där faktorerna tvingats till 

fem komponenter. Variablerna, det vill säga frågorna, är nedkortade till nyckelord. Se 

tabell 4.1 för hela frågor. 
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Den första komponenten som benämndes kontroll och förståelse utgörs av sex variabler; 

12.20, 12.14, 12.2, 12.15, 12.29 samt 12.13. Den variabel som laddade starkast på 0,640 

var “Jag föredrar att arbeta med projekt där det finns tydligt specificerade 

arbetsprocesser” vilken alltså förklaras mest av den bakomliggande faktorn, kontroll och 

förståelse. “Jag bryr mig mindre om vad för arbete jag utför än vad jag får för det” 

förklaras nästan lika starkt av den bakomliggande faktorn på 0,632. De övriga variablerna 

som laddat på samma komponent uppvisade värden som samtliga var över 0,3 och kan 

därmed anses ha anknytning till den bakomliggande faktorn (Pallant, 2007). Det 

genomgående temat I kategorin, med ytterligare exempel så som “Jag föredrar att ha 

någon som sätter upp tydliga mål för mig i mitt arbete” antydde att de variabler som den 

bakomliggande faktorn innehöll kunde förklaras av kontroll och förståelse, vilket således 

den bakomliggande faktorn döptes till. 

 

Den andra komponenten som benämndes erkännande utgörs av sju variabler; 12.16, 

12.7, 12.27, 12.19, 12.11, 12.12, 12. 21 som samtliga laddade över 0,3 och därför kan 

anses ha anknytning till den bakomliggande faktorn (Pallant, 2007). Det högsta 

laddningen var 0,770 för variabeln “Jag är stark motiverad av erkännandet som jag kan 

få från andra personer” som alltså förklarades mest av den bakomliggande faktorn, 

erkännande. Ytterligare exempel på variabler som laddade i denna komponent var “Jag 

vill att andra personer ska få reda på hur bra jag verkligen kan bli på mitt arbete”, “Jag 

vill ta reda på hur bra jag verkligen kan bli på mitt arbete.” och “Jag är inte så bekymrad 

över vad andra tycker om mitt arbete som jag utför(R)”. Variablerna gav en tydlig antydan 

om att de kunde förklaras av någon form av erkännande, vilket var skälet till den 

bakomliggande faktorns namn. 

 

Den tredje komponenten som benämndes motprestation utgörs av sex faktorer; 12.28, 

12.8, 12.3, 12.30, 12.26 och 12.23. Den med störst laddning var “Så länge jag gör det 

jag tycker om, är jag inte så bekymrad över hur mycket jag får betalt (R)” på 0,741 och 

förklarade således mest av den bakomliggande faktorn, motprestation. De övriga 

variablerna laddade på över 0,3 och kan därför anses kunna anknyta till den 

bakomliggande faktorn (Pallant, 2007).  Andra exempel på variabler I denna komponent 

var “Jag är starkt motiverad av de pengar som jag kan tjäna” och “Jag måste känna att 

jag tjänar något på det jag gör”. Variablerna indikerade att dessa kunde förklaras av 

någon sorts motprestation och således benämndes den bakomliggande faktorn till detta. 



 
 

 

51 

 

Den fjärde komponenten som benämndes problemlösning utgörs av fyra variabler; 

12.18, 12.10, 12.22 samt 12.9. Den största laddningen hade “Jag tycker om att angripa 

problem som är helt nya för mig” på 0,717 och förklarade därför mest av den 

bakomliggande faktorn, problemlösning. Likadant för denna komponent var att samtliga 

övriga variabler laddade på över 0,3 och således kunde anknytas till den bakomliggande 

faktorn (Pallant, 2007). I komponenten var problem ett genomgående tema, med 

exempelvis variablerna “Ju svårare ett problem är, desto roligare är det att försöka lösa 

det” och “Jag tycker om att lösa komplexa problem”, vilket var anledningen till att den 

bakomliggande faktorn döptes till problemlösning. 

 

Den femte komponenten som benämndes belåtenhet utgörs av sex variabler; 12.25, 12.6, 

12.1, 12.24, 12.17, 12.4. Den största laddningen hade “Det är viktigt för mig att kunna 

göra det jag tycker om mest” på 0,673 och förklarade därför mest av den bakomliggande 

faktorn, belåtenhet. De övriga variablerna laddade, precis som övriga komponenter, på 

över 0,3 och kan därför anses ha anknytning till den bakomliggande faktorn (Pallant, 

2007). Exempel på övriga variabler var “Jag tycker om att utföra arbete som är så 

uppslukande att jag glömmer allt annat” och “Det som betyder mest för mig är att trivas 

med det jag gör”, vilka gav tydliga indikationer att någon form av belåtenhet förklarar 

varför dessa variabler hamnat I samma komponent, därav den bakomliggande faktorns 

namn. 

 

5.3 Regressionsanalys 

Efter att motivationsfrågorna hade delats in i de fem kategorierna utefter faktoranalysens 

utfall genomfördes en multipel regressionsanalys för respektive faktor; kontroll och 

förståelse, erkännande, motprestation, problemlösning och belåtenhet genom att använda 

deras factor scores. En multipel regressionsanalys har använts grundat i att studien består 

av flertalet oberoende variabler och kontrollvariabler som antas påverka motivation 

(Pallant, 2007). Utöver de fem faktorerna har en multipel regressionsanalys genomförts 

för uppsatsens andra beroende variabel; arbetstillfredsställelse. Samma teknik har använts 

för arbetstillfredsställelse grundat i samma antagande som för de fem faktorerna, det vill 

säga att flertalet variabler förväntas påverka. En regressionsanalys har även gjorts för 
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arbetstillfredsställelse eftersom den inte ingick i någon av faktorerna från faktoranalysen 

av de skäl som nämnts i avsnitt 5.2.  

 

Det fanns från början nio kontrollvariabler som skalades ner till sex stycken efter 

kodningen av data och har därefter endast använts för beskrivande statistik. “I vilken 

omfattning respondenten är anställd vid sitt lärosäte” visade sig ha en starkt dominerande 

grupp på 100 procent och de övriga grupperna har därför blivit underrepresenterade, 

varför variabeln togs bort från test. Likaså fanns det underrepresenterade grupper i 

“huvudsakligt ämnesområde inom företagsekonomi”. “Hur mycket tid respondenten 

lägger på undervisning” har vidare tagits bort på grund av att den hade stark korrelation 

med “hur mycket tid respondenten lägger på forskning”, det vill säga att de i många fall 

speglade varandra. Valet har gjorts för att modellerna förbättras eftersom den justerade 

korrelationskoefficienten i kvadrat uppvisar ett högre värde efter korrigeringen, det vill 

säga att modellerna förklarar en högre andel av variationen. 

 

Innan genomförandet av regressionsanalysen studerades Pearsons korrelationsmatris 

(Tabell 5.15). Värt att benämna är den svaga korrelationen mellan födelseår och lektor 

respektive födelseår och docent vilket överensstämmer med vad som presenterats i avsnitt 

3.3.2 om att ålder och titel inte behöver sammanfalla. I avsnittet diskuteras korrelationen 

med de olika variablerna för faktorerna och arbetstillfredsställelse. Med hänsyn till 

studiens syfte bör födelseår och de olika titlarna nämnas för samtliga faktorer, vilka är 

studiens oberoende variabler. Den första faktorn, kontroll och förståelse, har viss 

korrelation med samtliga variabler. Denna faktor hade störst korrelation med födelseår, 

vilket även var signifikant på en procent. Den minsta korrelationen hade faktorn med 

lektor. Vad gäller de övriga titlarna var korrelationen likvärdig med adjunkt, doktorand 

samt professor. Titeln docent hade relativt låg korrelation med faktorn. Även den andra 

faktorn, erkännande, hade den största korrelationen med universitet och födelseår med en 

signifikans på fem procent. Lägst korrelation hade faktorn med kön. Korrelationsnivån 

mellan erkännande och titlarna varierade, där den största korrelationen visades med 

doktorand med en femprocentig signifikansnivå. Den tredje faktorn, motprestation, 

korrelerade mest med födelseår som var signifikant med en procent. Titeln lektor hade 

minst korrelation med faktorn och den mest korrelerade variabeln var docent, även om 

samtliga titlar uppvisade låga värden. Den fjärde faktorn, problemlösning, korrelerade 

mest med födelseår. Titlarna doktorand och professor uppvisade störst korrelation med 
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faktorn och var båda signifikanta med fem procent. Adjunkt, lektor och docent hade 

relativt låg korrelation. Den femte och sista faktorn, belåtenhet, hade störst korrelation 

med kön och minst med anställningstid. Födelseår var inte signifikant i detta fall. Vidare 

visades en relativt låg korrelation med samtliga titlar. För arbetstillfredsställelse var 

korrelationen låg med både födelseår och de olika titlarna.  

 

 

 

 

Nedan presenteras utfallen i tabeller från regressionsanalyserna för de olika testerna. För 

de tester som visat signifikant samband eller har ett p-värde understigande 10 procent har 

diskuterats mer djupgående. Tabellerna har delats i fyra modeller på grund av att 

födelseår, anställningstid och erfarenhet hade relativt hög korrelation med varandra. Det 

högsta VIF-värdet bland modellerna uppgick däremot till 3,439 och understeg därmed 

den kritiska gränsen 10 och bör därför inte vara ett problem (Pallant, 2007). I modell 1 

testas samtliga variabler utom anställningstid och erfarenhet, i modell 2 lades 

anställningstid till och i modell 3 lades istället erfarenhet till. Modell 4 bestod av samtliga 

åtta variabler. Riktningen för variablerna var densamma i de olika modellerna och 

variablerna uppgav liknande värden på standardbeta samt standardfelet. Eftersom det 

fanns fem olika titlar har en referensgrupp valts ut för att se hur de olika titlarna motiveras 

i relation till kategorin. Lektor var den grupp med störst svarsfrekvens och är även den 

titeln som har en mittposition i karriärsstadierna, vilka var anledningarna till att lektorer 

valdes ut som referensgrupp. 

 



 
 

 

54 

5.3.1 Kontroll och förståelse 

I tabell 5.16 visas utfallet för den multipla linjära regressionsanalysen av faktorn kontroll 

och förståelse. I tabellen ses att de olika modellerna förklarar mellan 4,5 – 5,8 procent av 

variationen, där modell 1 är den som förklarar mest och det är även den modellen som 

visar antydan till signifikant samband med ett p-värde som understeg 10 procent. 

Variabeln födelseår är signifikant för samtliga modeller och variabeln kön har ett p-värde 

understigande 10 procent i samtliga modeller. Ingen av titlarna visade på något signifikant 

förhållande. 

 

 

 

Att variabeln födelseår är signifikant innebär att det är möjligt att se att ålder påverkar 

hur hög grad av kontroll och förståelse en akademisk profession motiveras av. Variabeln 

är positivt signifikant vilket innebär att ju lägre ålder desto mer motiveras den anställde 

av kontroll och förståelse. I forskning där karriärsstadier relaterats till ålder, se avsnitt 

3.3.1, anses arbetstagaren i ett lägre karriärstadie och ålder vara mer beroende och 

kontrollerade (Dalton, Thompson & Price, 1977) vilket kan vara en anledning till att 

yngre motiveras mer av kontroll och förståelse. Dessutom anses det att personer vid 25 

års ålder aldrig har varit “verkligt oberoende” (Dalton, Thompson & Price, 1977) och det 

kan också vara en förklaring till att yngre motiveras mer av faktorn. Två av frågorna i 

faktorn beskriver även en önskan om att utvidga sina förmågor och att uttrycka sig själv. 

Även detta stämmer överens med tidigare studier som beskriver att de första stadierna 

består av etablering och avancering (Hall, 1976 ur Adler & Aranya, 1984). 
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Variabeln kön indikerar i modellerna att det finns ett samband mellan kön och faktorn 

kontroll och förståelse. Eftersom det är ett positivt samband innebär det att män i högre 

grad än kvinnor motiveras av faktorn kontroll och förståelse. 

 

5.3.2 Erkännande 

I tabell 5.17 visas utfallet för den multipla linjära regressionsanalysen av faktorn 

erkännande. I tabellen ses att de olika modellerna förklarar mellan 9,8 – 10,9 procent av 

variationen, där modell 1 är den som förklarar mest. Variabeln födelseår är signifikant för 

modell 1 och 3 på fem procent samt har ett understigande tioprocentigt p-värde i modell 

2 och 4. Vidare är variabeln universitet signifikant i samtliga modeller där p-värdet 

understiger fem procent. För faktorn erkännande hittades inget signifikant förhållande till 

någon av titlarna. 

 

 

 

För faktorn erkännande har födelseår visat sig vara signifikant i modellerna 1 och 2, och 

alltså inte i de modellerna när anställningstid inkluderades. Det fanns dock även en 

antydan till signifikant samband i de andra två modellerna som innehöll kontrollvariabeln 

anställningstid. Att födelseår har ett positivt signifikant samband innebär att yngre 

individer motiveras av erkännande i högre grad. En anledning till att yngre personer 

motiveras mer av erkännande kan vara att det är dessa som befinner sig i ett lägre 

karriärsstadie och på så sätt är de som vill utveckla sig själva och avancera i karriären. I 

enkäten fanns det även äldre respondenter som uttryckte att de var mindre motiverade av 

lön och befordran på grund av att de inte arbetade i stor omfattning. 
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Att kontrollvariabeln universitet visat sig vara negativt signifikant i modellerna visar att 

de professionella akademiker som är anställda på ett större universitet inom U6-nätverket 

i högre grad motiveras av faktorn erkännande. Det var respondenter som uttryckte att 

erkännande från andra personer var en del av processen i arbetet som akademiker vilket 

kan visa på varför variabeln är signifikant. 

 

5.3.3 Motprestation 

Tabell 5.18 visar utfallet för den multipla linjära regressionsanalysen av faktorn 

motprestation. Modellerna för faktorn uppvisade inga signifikanta samband. Variabeln 

födelseår är signifikant för modell 1 med ett p-värde under fem procent och i modell 2 

understiger p-värdet 10 procent. Ingen av titlarna visade någon signifikans. 

 

 

5.3.4 Problemlösning 

I tabell 5.19 visas utfallet för den multipla linjära regressionsanalysen av faktorn 

problemlösning. I tabellen ses att de olika modellerna förklarar mellan 6,3 – 7,3 procent 

av variationen, där modell 3 är den som förklarar mest. Variabeln universitet är signifikant 

i modell 1 och 3 med ett p-värde på under fem procent och har ett understigande 

tioprocentigt p-värde i modell 2 samt modell 4. Mellan problemlösning och födelseår 

respektive de olika titlarna och födelseår hittades inget signifikant samband. 
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Att universitet visat ett negativt signifikant samband respektive antydan till signifikant 

samband visar att anställda på universitet som tillhör U6-nätverkat, det vill säga större 

universitet, i större utsträckning motiveras av faktorn problemlösning. Individer tenderar 

att välja utmanande uppgifter om de har större behov av att prestera (Wiley, 1997) och 

det kan innebära att individer inom U6-nätverket känner ett starkt behov av att prestera. 

 

5.3.5 Belåtenhet 

Tabell 5.20 visar utfallet för den multipla linjära regressionsanalysen av faktorn 

belåtenhet. Modellerna visade inte någon signifikant samband. Kön är signifikant i 

samtliga modeller där p-värdet understiger fem procent på modell 1, 3 och 4. I modell 3 

understiger p-värdet en procent. För varken födelseår eller de olika titlarna finns något 

signifikant samband. 
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5.3.6 Arbetstillfredsställelse 

Tabell 5.21 visar utfallet för den multipla linjära regressionsanalysen av 

arbetstillfredsställelse. Ingen av modellerna visar ett signifikant samband och på grund 

av att den justerade korrelationskoefficienten i kvadrat är negativ för samtliga modeller 

kan dessa inte förklara variationen. Titeln doktorand har ett p-värde som understiger 10 

procent i modell 1 och 3. 

 

 

5.4 Kompletterande analys 

I tabell 5.22 visas de fem faktorerna som har jämförts med den validerade skalan och dess 

indelningar (Amabile, Hill, Hennessey, & Tighe, 1994). Påståendena i respektive faktor 

har markerats i olika färger beroende på om motivationen klassificeras som inre eller yttre 

i tidigare studie. Grönt visar inre motivation och gult visar yttre motivation. Sedan 

presenteras medelvärdet från enkätundersökningen för respektive påstående som kan anta 

ett värde mellan 1 till 4. Under respektive medelvärde anges ett medelvärde för hela 

kategorin. 
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Generellt visar tabellen att det är högre medelvärde för de påståendena som är 

grönmarkerade för den undersökta målgruppen professionella akademiker inom 

företagsekonomi, det vill säga de som klassificerats som inre motivation. “Jag vill att 

mitt jobb ska ge mig möjligheter till kompetensutveckling” har det största medelvärdet på 

3,65 och är en inre motivationsfaktor både i tidigare studie och utifrån faktoranalysen i 

denna uppsats. “Jag bryr mig mindre om vad för arbete jag utför än vad jag får för det” 

har sedan det minsta medelvärdet på 1,37. Påståendet är en yttre motivationsfaktor i 

tidigare studie men hamnade i den blandade kategorin i uppsatsens faktoranalys. Det 

lägsta medelvärdet bland de grönmarkerade påståendena uppgår till 2,65, vilket 

fortfarande ligger i den övre halvan av likertskalan. För påståendena markerat i gult är 

det högsta medelvärdet 2,59, vilket ligger precis över mitten på likertskalan. Även 

faktorindelningen i denna studie visar på samma trend gällande inre och yttre motivation. 
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De yttre faktorerna, 2 och 3, ligger på den nedre delen av likertskalan med sina respektive 

genomsnittsmedelvärden på 2,37 och 2,22, det vill säga att respondenterna inte motiveras 

i hög grad av dessa faktorer. De inre faktorerna, 4 och 5, ligger istället på den övre delen 

av likertskalan med sina respektive genomsnittsmedelvärden på 2,77 och 3,40. Faktor 1, 

den blandade faktorn, hade ett genomsnittsmedelvärde på 2,54 och hamnar således i 

mitten av likertskalan. 

 

Tidigare studier har beskrivit professionella som inre motiverade (se avsnitt 3.1 samt 3.4), 

dock finns det en spridning mellan studierna om vad professionella motiveras av. Enligt 

ovanstående framställning syns en klar riktning där den inre motivationen är 

dominerande. Att professionella kan styras av egenintresse (Brante, 2009) kan jämföras 

med den femte faktorn studien identifierat, belåtenhet, vilket innehåller påståenden som 

att göra det individen tycker om mest, trivas och att utföra ett uppslukande arbete. 

 

5.5 Sammanställning 

För att sammanställa resultatet från analysen presenteras här de väsentliga delarna från 

resultat och analysavsnittet. 

 

Faktoranalysen resulterade i de fem faktorerna; kontroll och förståelse, erkännande, 

motprestation, problemlösning samt belåtenhet. Jämfört med tidigare studie (Amabile, 

Hill, Hennessey, & Tighe, 1994) kunde dessa i sin tur kategoriserats in i tre 

motivationskategorier; inre motivation, yttre motivation och en blandad kategori för den 

specifika kontexten och målgruppen. 

 

Av de fem faktorerna samt arbetstillfredsställelse visade hälften på något typ av 

signifikant samband i minst en av modellerna. Faktorerna som visade på något typ av 

signifikant samband var faktorerna; kontroll och förståelse, erkännande och 

problemlösning vilka tillhör tre olika typer av motivation som identifierades i 

faktoranalysen, det vill säga den blandade kategorin, yttre motivation och inre motivation. 

För kontroll och förståelse fanns ett samband i modell 1 med ett p-värde understigande 

10. Födelseår har visat ett positivt samband med en signifikansnivå på en procent och 

visar därför att yngre är mer motiverade av kontroll och förståelse. Vidare visade kön ett 

positivt samband med ett p-värde understigande 10 procent, vilket innebär att män 
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motiveras mer av faktorn än kvinnor. I faktorn erkännande var alla modeller signifikanta 

med en signifikansnivå på 5 procent. Födelseår visade ett positivt samband med ett p-

värde på fem respektive 10 procent, vilket innebär att det är yngre som motiveras mer av 

faktorn erkännande. Variabeln universitet visade ett negativt samband med 5 procent 

signifikansnivå i samtliga modeller. Det innebär att anställda från U6-nätverket motiveras 

i högre grad av erkännande än de som inte tillhör U6-nätverket. Problemlösning visade 

ett samband i samtliga modeller med ett p-värde på 10 procent. Universitet hade ett 

negativt samband i samtliga modeller med ett p-värde på fem respektive 10 procent. 

Sambandet innebär därför att anställda i U6-nätverket motiveras mer av problemlösning 

än de som inte tillhör U6-nätverket. Slutligen konstaterades att professionella akademiker 

inom företagsekonomi generellt motiveras mer av inre faktorer.  
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6. Slutsats 

Slutsatsen ska besvara studiens syfte som är att utforska vad professionella motiveras av. 

Vidare har motivation undersökts för att identifiera eventuella skillnad mellan olika 

karriärsstadier, med hänsyn till både ålder och titel, och i så fall hur.  

Studien kan konstatera att professionella motiveras mer av inre motivation än yttre 

motivation utifrån målgruppen akademiker inom företagsekonomi. Av de inre faktorerna 

är belåtenhet den som motiverar mest. Det finns därför belägg för att professionella är 

inre motiverade individer. Vid styrning av dessa individer bör detta därför tas i beaktande 

vid vägledning och för att använda rätt incitament.  

För att besvara om det finns samband mellan karriärstadier med hänsyn till både ålder 

och titel har den multipla regressionsanalysen använts. Med hjälp av regressionsanalysen 

kan studiens två hypoteser besvaras. 

Ha1: Det finns ett samband mellan karriärsstadier och inre motivation.  

Ha2: Det finns ett samband mellan karriärsstadier och yttre motivation.  

Med hänvisning till regressionsanalyserna för faktor 4 och 5, problemlösning och 

belåtenhet, kan den första hypotesen besvaras. Problemlösning hade ingen signifikant 

modell men samtliga modeller för problemlösning hade ett p värde på 10 procent, däremot 

fanns inga signifikanta samband med födelseår eller någon av titlarna jämfört med lektor. 

Det kunde alltså inte bevisas att det fanns signifikant samband mellan att den anställde 

motiveras av problemlösning och ålder respektive titel. För belåtenhet fanns ingen 

signifikant modell och heller inga signifikanta samband med födelseår eller någon av 

titlarna jämfört med lektor. Således kan hypotesen Ha1 inte bekräftas.  

Faktor 2 och 3, erkännande och motprestation, kan besvara den andra hypotesen. För 

erkännande var samtliga fyra modeller signifikanta med en femprocentig signifikansnivå. 

Födelseår hade ett samband i samtliga modeller med ett p-värde på antingen fem eller 10 

procent, och i två av fyra modeller understeg signifikansen fem procent, vilket innebär att 

den anställdes ålder kan påverka hur den motiveras av faktorn erkännande. Att födelseår 

har ett positivt signifikant samband innebär att yngre individer motiveras av erkännande 

i högre grad.  För samtliga titlar jämfört med lektor hittades inget signifikant samband 

med faktorn och det går därför inte fastställa att titel påverkar om den anställde är 

motiverad av denna faktor. Motprestation hade ingen signifikant modell, dock var 
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variabeln födelseår signifikant med fem procent i modell 1 och ett p-värde på 10 procent 

i modell 2. Även här fanns inget signifikant samband mellan faktorn och titlarna jämfört 

med lektor, vilket på samma sätt innebär att det inte kan visas att vilken titel den anställde 

har påverkar om den är motiverad av faktorn motprestation. Därför kan det bekräftas att 

det finns ett samband mellan karriärsstadier och yttre motivation relaterat till ålder med 

hänvisning till faktor 2. Däremot visade inga modeller i faktor 3 på något signifikant 

samband vilket gör att hypotesen inte kan bekräftas med hänvisning till faktor 3. Varken 

faktor 2 eller 3 visade signifikant samband med de olika titlarna jämfört med lektor. 

Således kan hypotesen Ha2 inte bekräftas. 

Studien identifierade en faktor, kontroll och förståelse, som var en blandning av inre och 

yttre motivation, vilken visade en antydan till ett positivt samband mellan födelseår och 

motivation på en 10 procentig signifikansnivå, vilket innebär att det kan finnas samband 

som säger att hur gammal en individ är påverkar vad som motiverar. I detta fall antyder 

det positiva sambandet att ju lägre ålder desto mer motiveras den anställde av kontroll 

och förståelse.  Eftersom det är en blandning av inre och yttre motivation samt att ingen 

av modellerna är tillräckligt signifikanta kan detta dock inte besvara studiens hypoteser.  

I de signifikanta modellerna från den multipla regressionsanalysen fanns inga signifikanta 

samband mellan motivation och någon av titlarna, vilket betyder att det inte går att påvisa 

att en anställd med en viss titel motiveras av en specifik motivationsfaktor. Däremot 

visade vissa modeller signifikanta samband med födelseår vilket bör innebära att ålder 

och titel inte är samma sak. Dessutom korrelerade inte variablerna nämnvärt i Pearsons 

korrelationsmatris för någon av titlarna utöver doktorand vilket också visar på att ålder 

och titel inte är samma sak. Det bör därför tas i beaktande i framtida forskning att inte ta 

förgivet att ålder och titel korrelerar. 

Studien kan anses ha haft vissa begränsningar med hänsyn till den måttfulla 

svarsfrekvensen och därmed färre svar att bygga studiens resultat på än vad som önskats. 

Huruvida detta hade förändrat resultatet är svårt att fastställa och ingen garanti för att fler 

signifikanta samband hade kunnat påvisas. Förslag på framtida forskning är att undersöka 

professionella akademiker inom andra ämnesområden för att kunna göra ytterligare 

generaliseringar för gruppen akademiker. Undersökningen skulle ytterligare kunna 

upprepas för andra universitet för att undersöka om utfallet skiljer sig. Ett annat förslag 
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är att genomföra en kvalitativ studie på samma målgrupp för att på ett djupare plan 

analysera motivationen hos de anställda. 
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Bilaga 1: Följebrev 

Hej, 

Vi är två studenter på Linköpings Universitet som skriver vår kandidatuppsats om 

motivation bland akademiker. Vad motiverar dig och hur föredrar du att arbeta? Enkäten 

tar ca 5-7 minuter att besvara. 

 

Alla svar behandlas konfidentiellt och i enlighet med Linköpings universitets riktlinjer 

för GDPR. Ditt frivilliga samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen av dina 

personuppgifter och du ger ditt samtycke genom att besvara enkäten. Syftet med att 

hantera uppgifterna är genomförandet av ett examensarbete på Linköpings universitets 

företagsekonomiska kandidatutbildning. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till 

externa mottagare och vi delar inte dina personuppgifter med tredje part. Samtycket är 

giltigt tills vidare, och uppgifterna kommer att behandlas tills examensarbetet är klart och 

godkänt. Du har rätt att när som helst få tillgång till dina uppgifter, få fel rättade, och ta 

tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta oss eller Linköpings Universitet. 

För mer information se Linköpings Universitets hemsida. 

 

Klicka på länken för att komma till enkäten 

 

Vill du inte delta i denna enkät, så kan du avregistrera dig via denna länk 

  

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar,  

Helena Ekman och Ellinor Ralmé  

Kontaktinformation: 

helek898@student.liu.se 

ellra691@student.liu.se 
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