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Abstract 

The purpose of this study was to examine if there are any differences  

in work-related identity and work motivation depending on gender, age (employees) and type 

of employment (executive vs. employee) where three types of identity (professional identity, 

organizational identity and workgroup identity) and two types of motivation, inner and 

external motivation (inner=challenge and entertainment, external=compensation and 

recognition) were examined. The result showed significant differences in organizational 

identity and professional identity between executives and employees, where executives 

identified more with the organization and had a higher level of professional identity. Among 

the employees, there was a significant gender difference: men identified more with the 

organization and the work group than women.  
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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka om det fanns några skillnader i identitet och motivation 

beroende på kön, ålder (medarbetare) och typ av tjänst (chef vs. medarbetare) där de tre 

typerna av arbetsrelaterad identitet (yrkesidentitet, organisations identitet och arbetsgrupp 

identitet) och två typer av motivation inre och yttre motivation (inre = utmaning och nöje, 

yttre = kompensation och erkännande) undersöktes. Resultatet visade signifikanta skillnader i 

organisationsidentitet och yrkesidentitet mellan chefer och medarbetare, där chefer 

identifierade sig mer med organisationen och sitt yrke än medarbetare. Chefer visade sig även 

ha en högre inre motivation (utmaning) än medarbetare. Vad det gäller gruppen medarbetare 

identifierade sig män i högre grad med arbetsgruppen och organisationen än vad kvinnorna 

gjorde. 
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Inledning 

 

Identitet 

Arbetsrelaterad identitet innebär att en individ "identifierar sig med en organisation" 

(Ashforth & Kreiner, 2004). Arbetsrelaterad identitet har en stor betydelse i arbetslivet, och 

det är vanligt att individer har olika identiteter i olika sociala situationer. Det finns olika typer 

av arbetsrelaterad identitet, till exempel organisations-, arbetsgrupps-, och yrkesidentitet. Vad 

en individ har för yrkestitel kan påverka hur starkt denne identifierar sig med sitt yrke. Det 

kan till och med vara så att en individ med en högre titel kan identifiera sig mer med sitt eget 

yrke än med organisationen (Johnson, Morgeson, Ilgen, Meyer & Lloyd, 

2006).  Identifikation med arbetsgrupper minskar risken för att medarbetare ska lämna sin 

arbetsplats (Johnson, Morgeson & Hekman, 2012). En medarbetare på en organisation kan ha 

flera olika identiteter: sin professionella identitet, en arbetsgrupp, en avdelning och hela 

organisationen (Ashforth, Spencer, Harrison & Corley, 2008). Det finns både positiva och 

negativa aspekter med arbetsrelaterad identitet som till exempel att medarbetarnas syn på 

organisationen förbättras om de identifierar sig med sin organisation. Men om en medarbetare 

identifierar sig allt för starkt med organisationen kan det medföra negativa effekter för 

medarbetarens hälsa (Fan, Yongxin & Zhao, 2015). Det kan gå så långt att medarbetaren blir 

en arbetsnarkoman (Avanzi, Dick, Fraccaroli & Sarchielli, 2012). Det finns också negativa 

och positiva konsekvenser med att chefer identifierar sig starkt med organisationen: en 

negativ konsekvens skulle kunna bli att det skadar organisationen på så vis att chefens 

beteende och för starka identifikation kan riskera organisationens framtid och förstöra 

relationer med intressenter. Men det skulle också kunna gynna organisationen på så vis att 

chefen ser efter organisationens intressen (Lange, Boivie & Westphal, 2014). Andra positiva 

aspekter med arbetsrelaterad identitet är lägre sjukfrånvaro, högre motivation och större 

villighet att samarbeta (Gümüs, Hamarat, Colak & Duran, 2012). Enligt sociala identitets 

teorin borde en medarbetare som identifierar sig starkt med sin organisation ha högre 

motivation än en medarbetare som känner en svag identifikation med sin organisation 

(Wegge, Van Dick, Fisher, Wecking & Moltzen, 2006).  

 

 



 6 

Motivation 

Motivation kan delas in i yttre och inre motivation. Det finns flera nivåer av yttre motivation 

från att till exempel vägra göra någonting till att utföra en handling utifrån sina egna 

värderingar (Toode, Routasalo, Helminen & Suominen, 2015). Inre motivation innebär att en 

individ tycker att arbetsuppgifter i sig är motiverande medan yttre motivation går ut på att 

medarbetaren utför arbetet på grund av externa orsaker som till exempel lönen (Deal, 

Stawiski, Graves, Gentry, Weber & Ruderman, 2013).  Motivation handlar om att sätta upp 

mål. Huruvida ett mål uppnås eller inte beror på hur svår uppgiften är, den anställdes förmåga, 

hur fokuserad individen är på målet och om denne får någon feedback (Meyer, Becker & 

Vandenberghe, 2004). Arbetsmotivationen kan influeras av flera saker exempelvis om 

medarbetaren får vara med och påverka sin egen arbetssituation, hur repetitivt arbetet är och 

om denne får respons från sin chef angående sitt arbete (Beyth-Marom, Harpaz-Gorodeisky, 

Bar-Haim & Godder, 2006). En tidigare studie i arbetsmotivation visade på ålderskillnader 

där äldre anställda var mer inre motiverade än yngre (Inceoglu, Segers, & Bartram, 2012 ).   

 

Betydelsen av typ av tjänst (chef, medarbetare) för identitet och motivation 

En tidigare studie av Deal, Stawiski, Graves, Gentry, Weber & Ruderman från 2013 visade  

att medarbetarna var mer yttre motiverade än cheferna medan cheferna var mer inre 

motiverade. Studien indikerar att anställda som motiveras av inre motivation lättare når sina 

mål än medarbetare som motiveras av yttre motivation (Deal, Stawiski, Graves, Gentry, 

Weber & Ruderman, 2013). Det har även framkommit att: för att arbetet ska bli en del av en 

individs identitet krävs det att individen skapar sig en stark känslomässig koppling till arbetet. 

Hur en individs arbetsrelaterade identitet ser ut beror också på om identiteten är konstant över 

tid eller ej (Knez, 2016). Forskning har visat att en för stark identifikation med en identitet 

kan skapa svårigheter för medarbetaren om den i framtiden blir tvungen att sluta på sin 

arbetsplats. Det kan leda till att medarbetaren blir deprimerad (Ashforth, Spencher, Harrison 

& Corley, 2008). 

Syfte 

Tidigare forskning har undersökt arbetsmotivation och arbetsrelaterad identitet, dock har detta 

antingen gjorts separat i olika studier eller kopplats till andra begrepp. Genom den forskning 

vi har gjort så har det inte framkommit att någon tidigare studie har behandlat begreppen i det 
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sammanhang, som denna studie gör. Studiens syfte är att undersöka om det finns några 

skillnader i identitet och motivation beroende på kön, ålder (medarbetare) och typ av tjänst 

(chef vs. medarbetare) där de tre typerna av arbetsrelaterad identitet (yrkesidentitet, 

organisations identitet och arbetsgrupp identitet) och två typer av motivation inre och yttre 

motivation (inre = utmaning och nöje, yttre = kompensation och erkännande) kommer att 

undersökas.  

 

Frågeställningar 

1. Finns det några skillnader i arbetsrelaterad identitet eller motivation hos medarbetare 

beroende på kön eller ålder? 

2. Finns det några skillnader i arbetsrelaterad identitet eller motivation beroende på tjänst 

(chef vs. medarbetare)?  
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Metod 

Deltagare och urval  

Vi valde en webbaserad enkät som lades ut på Facebook med urvalet heltidsanställd. 

Medarbetarna delades in i två åldersgrupper (yngre vs. äldre) utifrån medianvärdet på 37 år 

där deltagare under 37 år ingick i gruppen yngre och deltagare 38 år och uppåt i gruppen 

äldre. Medelvärdet för de yngre var (M=27,5) och för de äldre (M=51,07). Följande antal 

respondenter erhölls i de olika variansanalyserna: chefer (12), medarbetare (47), kvinnor (30), 

män (17), yngre (29) och äldre (18).  

 

Material/Mätinstrument  

Formuläret Work Preference Inventory (WPI) användes för att mäta inre och yttre 

arbetsmotivation där deltagarna fick skatta påståenden på en fyra-gradig skala där 1 =stämmer 

inte alls, 2=stämmer ibland 3= stämmer ofta och 4=stämmer alltid. (Amabile, Hill, Hennessey 

& Tighe, 1995). Arbetsmotivation mättes med 30 frågor (15 frågor om inre motivation och 15 

frågor om yttre motivation). Den arbetsrelaterade identiteten mättes genom de tre identiteterna 

organisationsidentitet, yrkesidentitet och gruppidentitet där skalor från Pate, Beaumont & 

Pryce (2009) användes. 

 

Tillvägagångssätt  

Enkäten var webbaserad och utformad i ett program som heter Limesurvey och när enkäten 

var klar så aktiverades den. När den blivit aktiverad skapades en länk som sedan lades ut på 

Facebook i ett evenemang, för att få svar på enkäten. Evenemanget var ej offentligt, utan 

delades mellan vänner och vänners vänner. Cirka 600-700 personer fick möjlighet att svara på 

enkäten. 84 personer valde att svara. Utav dessa var det endast 59 som lämnade in 

fullständiga svar. Information om studiens resultat och länk till uppsatsen kommer att läggas 

ut på Facebook när uppsatsen är publicerad.   
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Design och dataanalys  

Vi har flera beroende variabler, de tre identiteterna (organisations-, yrkes- och gruppidentitet) 

samt motivation (inre motivation utmaning/nöje och yttre motivation 

kompensation/erkännande). De oberoende variablerna är kön, ålder (medarbetare) och 

chef/medarbetare. Vi utförde en variansanalys (MANOVA) i SPSS för att analysera resultatet 

då vi hade flera beroende variabler. För att avgöra om resultatet är signifikant eller ej, ska p-

värdet vara p<0,05. Eftersom vi fick få respondenter (59 fullständiga svar) gick det inte att ha 

flera oberoende variabler än en åt gången i variansanalyserna. Därför beräknades MANOVA-

analyserna för chefer vs. medarbetare först för att i en andra omgång beräkna MANOVA-

analyserna för kön respektive ålder som oberoende variabel hos gruppen medarbetare.  

 

Forskningsetiska överväganden 

I enkäten fanns information om konfidentialitet, syfte, studiens upplägg, vilka som ingår och 

hur urvalet har gått, den förväntade nyttan med projektet, risker och förmåner med studien 

och att studien är frivillig, hur uppgifterna kommer att hanteras, vilka som kommer att ha 

tillgång till dem och hur resultatet kommer att användas och offentliggöras och givetvis vilka 

som utför studien. 
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Resultat 

 

Effekt av typ av tjänst (chef vs. medarbetare) på identitet 

Den multivariata effekten var signifikant. Wilk’s Λ= 0,81, F(3, 55)=4,23, p<0,01, hp

2 =0,19. 

Effekten var associerad med organisationsidentitet F(1,58)=8,77, p<0,01, hp

2 =0,13 och 

yrkesidentitet F(1,58)=5,70, p<0,02, hp

2 =0,09. Som det framgår av Figur 1, visade sig chefer 

ha högre organisations- och yrkesidentitet än medarbetare. Chefer har högre 

organisationsidentitet än medarbetare (chef M=4,86 SD= 0,49) vs. medarbetare (M=3,82 SD= 

0,69). Resultatet visade att cheferna har högre yrkesidentitet än medarbetare (chef M=4,48 SD 

= 0,71) vs. medarbetare (M=3,39 SD= 0,96).  

 

Figur 1 

 

I ovanstående figur (figur 1) syns det om det är chefer eller medarbetare och organistion- 

eller yrkesidentitet. Där chef = blå stapel och medarbetare = röd stapel. Med en skala på 0-5.  
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Effekt av typ av tjänst (chef vs. medarbetare) på motivation 

Den multivariata effekten är ej signifikant, men en univariat effekt (ANOVA) är signifikant 

vad gäller den inre motivationen (utmaning). F(1,58)=5,77, p<0,02, hp

2 =0,09. Resultatet visar 

att chefer är mer motiverade när det gäller utmaning (inre motivation) än vad medarbetare är 

(chef M=3,63, SD=0,44) vs. medarbetare (M=3,18 SD=0,62).  

 

Effekt av kön hos medarbetare (män vs.kvinnor) på identitet  

Den multivariata effekten är signifikant. Wilk’s Λ= 0,74 F(3,43) =4,98 p<0,05, hp

2 =0,26. 

Effekten var associerad med organisationsidentitet F(1,58)=6,45, p<0,02, hp

2 =0,13 och 

gruppidentitet F(1,58)=9,02, p<0,004, hp

2 =0,17. Män har större behov av att identifiera sig 

med gruppen, än kvinnor (män M=4,25 SD=0,40) vs. kvinnor (M=3,83 SD=0,49). De 

identifierar sig även mer med organisationen män (M=4,14 SD=0,71) vs. kvinnor (M=3,64 

SD=0,63).   

Figur 2  

 

I ovanstående figur (figur 2) syns det om det är kvinna eller man och organisations- eller 

gruppidentitet. Där kvinna = blå stapel och man = röd stapel, med en skala på 0-4,3.  
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Effekt av kön hos medarbetare (män vs. kvinnor) på motivation 

Inga signifikanta resultat erhölls 

 

Effekt av ålder hos medarbetare (yngre vs. äldre) på identitet  

Inga signifikanta resultat erhölls. 

 

Effekt av ålder hos medarbetare (yngre vs. äldre) på motivation 

Inga signifikanta resultat erhölls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Diskussion 

Resultatet visar att chefer identifierar sig starkare med organisationen och har högre 

yrkesidentitet än medarbetare, vilket stämmer överens med tidigare studier som har visat att 

yrkestiteln kan påverka hur starkt en individ identifierar sig med sitt yrke (Johnson, 

Morgeson, Ilgen, Meyer & Lloyd, 2006).  De är också mer motiverade vad det gäller den inre 

motivationen, inom kategorin utmaning.  Det fanns inga signifikanta åldersskillnader mellan 

medarbetarna. Dock fann vi en könsskillnad vad gäller gruppidentitet och 

organisationsidentitet. Resultatet visade att män identifierade sig mer med gruppen och 

organisationen än kvinnor. Tidigare forskning har visat på skillnader i motivation mellan 

medarbetare och chefer där chefer har varit mer inre motiverade än medarbetarna medan 

medarbetarna istället har varit mer externt motiverade. Något som stämmer överens med 

resultatet av vår studie även om det inte blev en signifikant effekt på både inre motivation 

nöje och inre motivation utmaning. Skillnaden är att det i vår studie inte blev någon 

signifikant skillnad vad gäller extern motivation. Resultatet visade inte heller några 

signifikanta åldersskillnader till skillnad från tidigare studier. En anledning till att chefer 

identifierar sig starkare med organisationen än medarbetare skulle kunna vara att medarbetare 

identifierar sig både med organisationen i sig och med subgrupper medan cheferna bara med 

identifierar sig med organisationen (Lange, Boivie & Westphal, 2014). En okontrollerad 

variabel skulle kunna vara att det inte framgick i studien på vilka arbetsplatser deltagarna 

arbetade på eller vad de hade för yrke. Eftersom vi fick så respondenter blev vi tvungna att 

analysera resultatet i flera separata analyser. Därför kunde inte vårt syfte att undersöka 

arbetsmotivation och arbetsrelaterad identitet att uppnås. Resultatet av studien skiljer sig inte 

nämnvärt från tidigare studier förutom de skillnader som nämnts tidigare.  

Vidare forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning är att vända sig till ett företag för att få in fler svar och på så 

vis få ett ännu mer tillförlitligt resultat. Eller att jämföra två företag för att se om det finns 

skillnader mellan de olika positionerna i hur motiverade eller hur starkt chefer och 

medarbetare identifierar sig på de två företagen. Det skulle också vara intressant att inkludera 

oberoende variablerna utbildningsnivå i analyserna för att se om det kan förklara varför chefer 

identifierar sig mer med sitt yrke än medarbetare, då tidigare forskning har visat på att 

individer med högre utbildning har en högre nivå av yrkesidentitet.  



 14 

Referenser 

 

Amabile, T., Hill, K., Hennessey, B., Tighe, E. (1995). The Work Preference 

Inventory: Assessing Intrinsic and Extrinsic Motivational Orientations. Journal of Personality 

and Social Psychology, 66(5), 950-967).  

Ashforth, B. E., Harrison, S. H. & Corley, K. G. (2008). Identification 

in organizations: An examination of four fundamental questions. Journal of Management, 34, 

325–374 

Avanzi, L., Van Dick, R., Fraccaroli., F., & Sarchielli, G. (2012). The downside 

of organizational identification: Relations between identification, workaholism and well-

being. Work & Stress, 3 (26), 289-307 

Beyth-Marom, R., Harpaz-Gorodeisky, G., Bar-Haim, A., & Godder, E., (2006). 

Identification, Job Satisfaction and Work Motivation among Tutors at the Open University of 

Israel. International Review of Research In Open And Distance Learning., 7(2). 1-13. 

   

Deal, J. J., Stawiski, S., Graves, L., Gentry, W. A., Weber, T. J., & Ruderman, 

M. (2013). Motivation at work: Which matters more, generation or managerial level? 

Consulting Psychology Journal: Practice And Research, 65(1), 1-16. doi:10.1037/a0032693 

Gümüs, M., Hamarat, B., Colak, E. & Duran, E. (2012). Organizational and 

occupational identification Relations to teacher satisfaction and intention to early 

retirement. Career Development International, 17, 300–3 

Inceoglu, I., Segers, J., & Bartram, D. (2012). Age‐related differences in work 

motivation. Journal of Occupational And Organizational Psychology, 85(2), 300- 329. 

doi:10.1111/j.2044-8325.2011.02035.  

Johnson, M. D., Morgeson, F. P., & Hekman, D. R. (2012). Cognitive and 

affective identification: Exploring the links between different forms of social identification 

and personality with work attitudes and behavior. Journal Of Organizational Behavior, 33(8), 

1142-1167. doi:10.1002/job.1787  

Johnson, M. D., Morgeson, F. P., Ilgen, D. R., Meyer, C. J., & Lloyd, J. W. 

(2006). Multiple professional identities: Examining differences in identification across work-

related targets. Journal of Applied Psychology, 91(2), 498-506, doi:10. 1037/0021-

9010.91.2.498 

Knez, I. (2016). Toward a Model of Work-Related Self: A Narrative 

Review. Frontiers in Psychology. 7:331. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00331 

Kreiner, G.E., & Ashforth, B.E (2004). Evidence toward an Expanded Model of 

Organizational Identification. Journal of Organizational Behavior. (1). 1. 



 15 

Lange, D., Boivie, S., & Westphal, J. D. (2015). Predicting organizational 

identification at the CEO level. Strategic Management Journal, (8), 1224. 

doi:10.1002/smj.2283  

Li, Y., Fan, J., & Zhao, S. (2015). Organizational identification as a double-

edged sword: Dual effects on job satisfaction and life satisfaction. Journal Of Personnel 

Psychology, 14(4), 182-191. doi:10.1027/1866-5888/a000133 

Meyer, P., Becker, T-E., & Vandenberghe, C. (2004). Employee commitment 

and motivation: a conceptual analysis and integrative model. Journal of Applied Psychology, 

Vol 89(6), 991-1007. 

Pate, J., Beaumont, P., & Pruce, G. (2009). Organizations and the issue of 

multiple identities: Who loves you baby? The Journal of Information and Knowledge 

Management Systems, 4, 319-338. 

Toode, K., Routasalo, P., Helminen, M., & Suominen, T. (2015). Hospital 

nurses' work motivation. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 29(2), 248-257 10p. 

doi:10.1111/scs.12155 

Wegge, J., van Dick, R., Fisher, G. K., Wecking, C., & Moltzen, K. (2006). 

Work motivation, organizational identification, and well-being in call Centre work. Work & 

Stress, 20(1), 60-83. doi:10.1080/02678370600655553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Bilagor 

 

 

Enkätfrågor  

 

Bakgrundsfrågor: 

 

Är du kvinna eller man? 

Hur gammal är du? 

Jobbar du som chef eller medarbetare? 

Vad har du för utbildning? 

Vilken sektor jobbar du i? 

 

Här nedan ser ni skalorna som är hämtade från Pate, Beaumont och Pryce (2009). För att 

svara på dessa frågor ska personen välja en siffra mellan 1 (håller inte alls med) och 5 (håller 

helt med). De skalor/påståenden som är ”omvända” skall skalan i försökspersonens svar 

vändas om - från 1, 2, 3, 4, 5 till 5, 4, 3, 2, 1.  

 

Frågor om identitet: 

1. Det finns en allmän förståelse om arbetsplatsens syfte. 

2.  Min arbetsgivare har en tydlig och unik vision. 

3. Det finns en stark känsla av samförstånd på min arbetsplats. 

4. Min arbetsgivare har en specifik mission som delas av oss anställda. 

5.  Jag tycker för mycket om den nuvarande karriärmöjligheten, för att ge upp den.  

6. Om jag kunde byta till ett annat arbete med liknande lön, skulle jag förmodligen göra 

det. 

7. Om jag fick göra om det, hade jag inte valt att arbeta inom min nuvarande 

profession/yrke.   

8. Jag vill definitivt satsa på en karriär inom denna profession/yrke. 

9. Om jag hade pengar så att jag inte behövde arbeta, skulle jag ändå fortsätta att arbeta 

inom min nuvarande profession/yrke. 

10. Jag är besviken på att jag någonsin har börjat arbeta inom denna profession/yrke. 

11. Inom min nuvarande profession/yrke kan man skapa livsverk. 



 17 

12. Om jag får problem på jobbet kommer mina arbetskollegor att hjälpa mig. 

13. Jag kan lita på mina arbetskollegor att de kommer att hjälpa mig vid behov. 

14. De flesta av mina arbetskollegor kan man lita på, i meningen, att de gör vad de har 

lovat att göra. 

15. Jag litar helt och hållet på mina kollegors yrkesskicklighet. 

16. De flesta av mina arbetskollegor jobbar på, även om inte chefen är i närheten. 

17. Jag kan förlita mig på att andra, än mina arbetskollegor, inte kommer att försvåra mitt 

arbete genom slarv. 

18. Utan en arbetsplats att arbeta på skulle jag känna mig ofullständig.  

19. Jag skulle vilja arbeta på en arbetsplats, där dess framgång/misslyckande skulle 

kännas som min framgång/misslyckande. 

20. En stor del av vem-jag-är känslan skulle försvinna, om jag inte var del av en 

arbetsplats. 

21. Jag har, i stort sett, inget behov av att identifiera mig med en arbetsplats. 

22. Jag känner mig lyckligare, i stort sett, ju mer mina mål, värderingar och åsikter 

överlappar med min arbetsgivares. 

23. Jag skulle hellre säga ”vi” än ”de” när vi pratar om min arbetsplats. 

24. Oberoende var jag arbetar, vill jag tänka om mig själv som representant för 

arbetsplatsen. 

25. Att vara en del av den nuvarande arbetsplatsen ger mig blandade känslor. 

26. Jag slits mellan hat och kärlek vad det gäller mina känslor för arbetsplatsen. 

27. Att vara en del av arbetsplatsen ger mig motsägelsefulla känslor. 

 

Skalorna för att mäta arbetsmotivationen ser ut sår här: 

 

Det är 30 frågor som mäter arbetsmotivation på två primära skalor, 15 frågor för vardera inre- 

respektive yttre arbetsmotivation. Dessa primära skalor delas även upp i fyra sekundära 

skalor. Inre motivation delas in i undergrupperna individuell utmaning (5 frågor) och nöje (10 

frågor) och yttre motivation fördelas i undergrupperna erkännande (10 frågor) och ersättning 

(5 frågor) från omgivningen. Fem av frågorna (item 1,9,14,16 och 22) är omvända. Frågorna 

är översatta från Work Preference Inventory (WPI), ett etablerat formulär som mäter 

självskattad inre och yttre arbetsmotivation (Amabile et al., 1994). De anställda kommer att 

individuellt skatta påståenden på en fyra-gradig skala där 1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer 

ibland, 3 = stämmer ofta och 4 = stämmer alltid. 
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Frågor om motivation 

 

Inre motivation-utmaning 

 

13. Jag tycker om att lösa nya problem 

26. Jag tycker om att lösa svåra problem 

3. Desto svårare problem, desto mer trivs jag med att försöka lösa det 

14. Jag föredrar uppgifter som jag är van vid istället för uppgifter som kräver mer av mina 

förmågor - omvänd 

9. Jag föredrar relativt enkla uppgifter – omvänd 

 

Inre motivation-nöje 

 

5. Jag vill att mitt arbete ger mig möjligheter att öka min kunskap och förmåga 

11. Nyfikenhet är den drivande källan i det jag gör 

28. Jag vill ta reda på hur jag kan göra mitt jobb på bästa sätt 

7. Jag föredrar att lösa problem på egen hand 

30. För mig är det viktigaste att tycka om det jag gör 

27. För mig är det viktigt att få utlopp för mina åsikter 

8. Jag är nöjd om jag känner att jag har fått erfarenhet oavsett projektets resultat 

17. Jag är bekvämare när jag sätter mina egna mål 

23. Jag tycker om att arbeta med absorberande uppgifter som gör att jag glömmer allt annat 

20. För mig är det viktigt att kunna göra det jag tycker är roligast 

 

Yttre motivation-kompensation 

 

19. Att tjäna pengar motiverar mig starkt 

10. Jag är mycket medveten om mina mål inom karriären 

16. Jag tänker sällan på inkomster och befordran - omvänd 

4. Jag är mycket medveten om mina egna mål 

22. Så länge jag får arbeta med det jag tycker är roligt bekymrar jag mig inte över vad jag 

tjänar - omvänd 
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Yttre motivation-erkännande 

 

24. Jag motiveras starkt av andra människors bekräftelse 

29. Jag vill att andra får reda på hur bra jag gör mitt jobb 

6. För mig betyder framgång att göra bättre ifrån sig än andra människor 

25. Jag måste känna att jag får ut något av det jag gör 

18. Jag tycker att det inte är lönt att göra ett bra jobb om ingen lägger märke till det 

15. Jag är bekymrad över hur andra människor reagerar på mina idéer 

21. Jag föredrar att arbete med projekt som har klara riktlinjer 

12. Jag är mindre bekymrad över vad jag arbetar med än vad jag får för mitt arbete 

1. Jag är inte bekymrad över vad andra tänker om mitt arbete - omvänd 

2. Jag föredrar att någon sätter klara mål för mig i mitt arbete 

 

De anställda fick individuellt skatta påståenden på en fyra-gradig skala där 1= stämmer inte 

alls, 2= stämmer ibland, 3=stämmer ofta och 4= stämmer alltid.  

 

 
 


