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PERSONLIGHETSDRAG SOM FÖRKLARING FÖR INRE MOTIVATION PÅ ARBETET 

 
Sammanfattning 

 
Den ständiga uppkomsten av nya teorier inom både personlighet och 

motivation intresserar många och används flitigt av organisationer i sitt 

personalarbete. Tidigare forskning har visat att det finns en tydlig koppling 

mellan olika personlighetsdrag och motivation, vilket ger möjligheten till att 

skräddarsy arbetetsuppgifterna utefter vilka personlighetsdrag 

medarbetaren visar höga nivåer av. Syftet med den aktuella studien är att 

undersöka om extroverta, jämfört med introverta upplever mer inre 

motivation på sitt arbete i enlighet med Organismic Integration Theory, som 

är en teori inom Self Determination Theory. Syftet var även att se hur 

extraversion ställde sig i relation till både yttre motivation och amotivation. 

För att undersöka detta genomfördes en enkätstudie, som besvarades av 108 

deltagare. Resultatet visade att det fanns ett samband mellan extraversion 

och inre motivation. Det fanns även ett samband mellan extraversion och 

med två av underkategorierna till yttre motivation.  Förslag på vidare 

forskning skulle vara att kartlägga vilka arbetsuppgifter extroverta och 

introverta har, samt specifikt rikta in på bransch eller en yrkesgrupp där för 

att se om det föreligger en inre motivation hos dessa medarbetare.  

 

Motivation har länge varit en central fråga inom psykologin i form av de resultat en hög nivå 

av motivation resulterar i. Forskningsområdet är stort med teorier som har försökt ge en 

förklaring till vad det är som motiverar en individ till vissa beslut eller ett visst beteende. 

McCelland (1987) menar att motivation grundar sig i individens intentioner, som är en produkt 

av individen själv och dess miljö. Individens intentioner kan delas upp i medvetna intentioner, 

individens önskningar, och omedvetna intentioner, till exempel känna sig tvingad till ett visst 

beteende. Både Maslow (1943) och Hertzberg (2005) som också är två stora namn inom 

motivationspsykologi fokuserade mer på vad som motiverar individen specifikt i arbetslivet. 

Båda teorierna syftar till att det finns grundläggande behov hos individen som måste uppfyllas 

för att individen ska kunna uppleva en känsla av motivation och då i kombination skapas 

produktivitet. Ryan och Deci (2002) menar att motivation hos individen handlar om att växa på 

ett psykologiskt plan genom att söka sig till nya utmaningar, perspektiv och att kunna få utlopp 

för sina intressen.  
 

Self-Determination Theory 
Self Determination Theory (SDT) är en väl utbredd teori inom motivationspsykologi som 

menar att individens vilja, beteende, uthållighet och bakgrund är delar som tillsammans 

påverkar motivationen. Däremot är det viktigt att ha i åtanke att alla människor har olika 

erfarenheter i livet, vilket resulterar i att motivation också uppkommer av olika anledningar. 

Det kan handla om att individen känner sig rent utav tvingad till en prestation eller att individen 

själv väljer att prestera för att hen finner en glädje i det. Den sistnämnda är det som kallas för 

inre motivation (Ryan & Deci, 2000). 
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Inre motivation enligt SDT 
För att uppnå en inre motivation krävs det först att de så kallade psykologiska behoven 

tillfredsställs hos individen (Ryan & Deci, 2000a). De tre psykologiska behoven är alla 

medfödda och benämns som kompetens-, autonomi- och samhörighetsbehovet. 

Kompetensbehovet har sin grund i att människan har en medfödd vilja att lära sig och utvecklas. 

När kompetensbehovet tillfredsställs, uppkommer känslan av effektivitet och en strävan efter 

utmaningar som individens kapacitet har möjlighet att klara av. Det är dock ingen färdighet 

som vissa individer besitter mer eller mindre av, utan refererar snarare till individens 

självförtroende att klara av en viss aktivitet. Autonomibehovet avser att agera utefter ens egna 

intresse och att låta sitt jag få utlopp i en aktivitet. Det bör dock inte förväxlas med 

självständighet, där individen inte blir påverkad eller kontrollerad av yttre faktorer. Autonomi 

kan ändå upplevas av individen, även när hen blir påverkad av yttre faktorer, så länge hen 

accepterar det. Samhörighetsbehovet syftar till känslan av att interagera med sin omgivning. 

Däremot handlar det inte om att bli en “vinnare” i livet, genom att till exempel ingå äktenskap 

med en annan individ, utan det är snarare en psykologisk tillfredsställelse som uppkommer vid 

andras närvaro (Ryan & Deci, 2002). 
 
När alla de tre psykologiska behoven är tillfredsställda, kan individen sträva mot inre 

motivation. Inre motivation definieras utifrån när individen utför en uppgift för att hen känner 

en glädje och genuint intresse i det. Vid inre motivation föreligger ingen påverkan av externt 

tvång eller incitament. Enligt Ryan och Deci (2000a) finns en inre motivation hos individen 

från början, men det är först när individen sätter sig själv i relation till aktiviteten som den inre 

motivationen kan få utlopp. Individen kan däremot inte känna inre motivation till alla aktiviteter 

som hen ställs inför, även om hen skulle vilja det.  
 
Enligt Cerasoli et. al. (2014) så kan inre motivation predicera prestation, vilket förklaras av att 

individen antagligen inte skulle prestera lika bra utan en känsla av tillfredsställelse under 

uppgiftens genomförande. Sambandet mellan inre motivation och prestation är även starkare 

vid kvalitativa uppgifter, som till exempel problemlösning. Vid kvantitativa uppgifter, som till 

exempel rutinarbete, är externa incitament en bättre prediktor än inre motivation. Det finns 

även ett positivt samband mellan inre motivation, prestation och indirekta incitament 

(exempelvis ett pris eller utvecklingsmöjligheter), medan det föreligger ett negativt samband 

med direkta incitament (exempelvis en bonus utöver lönen).  
 
Yttre motivation 
De flesta aktiviteter som människan utför är oftast inte grundat i en känsla av inre motivation 

(Ryan & Deci, 2000a). Ett tydligt exempel på det är att den inre motivationen finns i en högre 

grad hos små barn, som får ett större utlopp för den inre motivation då samhällets krav inte 

påverkar på samma sätt. Däremot ju äldre barn blir, desto mer ställer samhällets krav till det 

och barnet börjar mer prestera utefter vad samhället kräver, som till exempel i form av kravet 

på utbildning. Yttre motivation handlar därav om att individen utför en aktivitet för dess 

instrumentella värde. Det finns dock skillnader i att utföra en aktivitet för dess instrumentella 

värdet. Beroende på aktivitet kan motivationen föreligga i att individen själv väljer att prestera 

för att ett incitament är närvarande, men kan också handla om rädslan för eventuella 

sanktioner. Båda dessa skiljer sig från inre motivation, som bara handlar om att utföra en 

aktivitet endast för att det är intressant och meningsfullt.  
 
Organismic Integration Theory 
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Beroende på vilken aktivitet individen ställs inför, kan individen uppleva en känsla av yttre- 

eller inre motivation, men ibland kan även motivationen utebli. För att fånga dessa olika 

kategorier av motivation introducerades Organismic Integration Theory (OIT) som är en teori 

som ofta nämns inom SDT (Ryan & Deci, 1985). Teorin är en organismisk teori, som syftar 

till att människan befinner sig i en ständig utveckling och har till grunden ett behov av fysisk 

aktivering, socialisering och är till naturen en nyfiken varelse. Teorin beskriver olika 

kategorier av motivation. De olika kategorierna består utav amotivation, yttre motivation (där 

underkategorierna benämns som extern-, introjekterad-, identifierad- och integrerad reglering) 

och slutligen inre motivation. Ryan och Deci (1985) menar att de olika kategorierna inte ska 

ses som en trappa, utan snarare olika sätt som individen kan vara motiverad på och det 

varierar beroende på hur aktiviteten eller uppgiften ser ut, samt hur individen ställer sig i 

relation till den.  

 

Figur 1. De olika kategorierna av motivation, samt underkategorierna till yttre motivation. 
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Amotivation beskrivs som när det inte finns någon vilja alls hos individen att utföra en 

aktivitet. Det kan vara på grund av att individen inte tror att det kommer att leda till det 

önskade resultatet, att uppgiften känns irrelevant eller att kompetensbehovet inte 

tillfredsställs. Den första kategorin av yttre motivation är extern reglering, som syftar till att 

utföra en viss aktivitet på en extern begäran, alternativt för att endast erhålla ett externt 

incitament. Introjekterad reglering beskrivs som när individen utför en uppgift för 

självkänslans skull, alltså att undvika negativa känslor som skam eller ångest. Identifierad 

reglering handlar i sin tur om att individen identifierar sig med det slutgiltiga målet och har en 

förståelse för att aktiviteten måste utföras för att kunna nå det slutgiltiga målet. Integrerad 

reglering beskrivs som när det instrumentella värdet fortfarande spelar roll, men aktiviteten 

utförs endast för individens skull och ingen annans. (Ryan & Deci, 2000a) 
 

Extraversion-introversion 
Personlighet är ett komplext begrepp, med oändligt många teorier som försökt ge en förklaring 

till människors olika beteenden, känslor och kognitioner. Exempel på tidigare teorier har varit 

teorier om stimuli-respons, kognitiva scheman och det omedvetna (McCrae & Costa, 1990). 
  
Under 1970-talet började alltfler forskare inom personlighetspsykologi att intressera sig av de 

olika personlighetsdragen hos individen (McCrae & Costa, 1990). Resultatet blev bland annat 

teorin The Big Five eller femfaktormodellen, som den också kallas för. Femfaktormodellen 

består av fem olika “traits”, eller egenskaper på svenska, som karaktäriserar en individs 

personlighet. De fem egenskaperna som utgör femfaktormodellen är öppenhet, 

samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism. Teorin syftar inte till att en individ 

har endast vissa av dessa egenskaper, utan snarare så har alla människor dessa egenskaper, men 

i en större eller mindre utsträckning. 
 
En av de fem egenskaperna som nämns i femfaktormodellen är extraversion. Extraversion och 

introversion (som benämns som motpolen till extraversion) är två begrepp som från början 
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myntades av psykiatrikern Carl Jung, som enligt teori menade att människor kan delas upp i två 

personligheter. Den ena personligheten agerar utifrån den yttre världen (den extroverta) och 

den andra agerar utifrån sitt inre (den introverta)  (Jung, 1921). 
 
Definitionen av en extrovert beskrivs som en generellt glad, självsäker, utåtriktad och social 

person. Den extroverta har ofta känslorna ”utanpå”, är någon som ofta agerar direkt, ibland utan 

att tänka sig för och bryr sig ofta mer om nuet än om framtiden. (Jung, 1921; McCrae & Costa, 

1989). 
 
En introvert däremot beskrivs som en mer tillbakadragen, inåtvänd och mer svårläst av sin 

omgivning. Den introverta utgår alltid från sig själv och sina sinnesintryck för att sedan kunna 

agera. Det är föreligger däremot inget egocentriskt i den introvertas beteende, vilket ofta är den 

extrovertas åsikt om den introverta (Jung, 1921; McCrae & Costa, 1989). 
 
Jung (1921) menar att det finns en problematik i att skatta sig själv som antingen extrovert eller 

introvert, då det handlar om sin egna personlighet, vilket i sig är ett komplext begrepp. Det är 

också få individer som är extrem åt det ena eller andra hållet, utan det mest vanliga är att ha 

tendenser för både extraversion och introversion. 
 
Extraversion, alternativt introversion är en av de egenskaperna i femfaktormodellen som är 

kontinuerlig hos individen och som är stabilt under livets gång. Det föreligger dock en 

problematik i att extroverta anses leva ett mer “hälsosamt” liv, än vad introverta gör, vilket inte 

stämmer. Introverta tenderar ofta i större utsträckning att skapa väldigt nära relationer (som de 

både kan gynnas och missgynnas av), där extroverta istället tenderar att ha fler relationer i och 

med att de har en tendens av att vara mer interagerande. Det ena är dock inte bättre än det andra 

(Winter et. al, 1998). Den extroverta har dock ett mer utvecklat belöningssystem, vilket gör att 

den extroverta har en tendens att uppleva alla situationer som mer positiva än vad introverta 

gör (Magnus et al. 1993). Däremot är det viktigt att komma ihåg att även om en extrovert tycker 

om att umgås med andra människor, behöver det automatiskt inte betyda att andra kommer att 

ty sig till den extroverta. Ett tydligt exempel på detta är individer som arbetar inom säljyrken. 

Dessa individer är till majoriteten extroverta, men ofta är de gladare att möta kunden, än tvärtom 

(McCrae & Costa, 1987). 

 
 
Extraversion som förklaring till motivation 
I och med att alla de fem egenskaperna i femfaktormodellen återfinns i en större eller mindre 

grad hos alla människor (McCrae & Costa, 1990), så borde egenskaperna kunna förklara vad 

människor drivs av och vilka mål de har, vilket bland annat Hart et al (2007) argumenterar för. 

Yttre motivation är ofta mer kopplat till specifika situationer (till exempel vilka incitament som 

används), medan inre motivation återfinns i ett större sammanhang och är mer stabilt (till 

exempel om individen överlag känner sig motiverad i sitt arbete), vilket även de fem 

egenskaperna är. McCabe och Fleeson (2015) menar att egenskaperna extraversion samt 

samvetsgrannhet ligger till grunden för vad människor drivs av. Det finns därav ett samband 

mellan mål och de två egenskaperna, vilket innebär att människor tenderar att uppvisa de två 

egenskaperna mer när de har konkreta mål att sträva efter. Exempel på mål som den extroverta 

ofta strävar efter är att ha kul eller att få befinna sig i centrum. Det kan av omvärlden tolkas 

som egocentriskt av den extroverta, men konsekvenserna av dessa mål blir att den extroverta 

lättare får andra människors uppmärksamhet och kan resultera i att få en grupp att sträva mot 

samma mål. 
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Det har även visat sig ett samband mellan engagemang för sitt arbete och de fem egenskaperna 

i femfaktormodellen. Enligt Bozionelos (2004) finns en interaktionseffekt mellan engagemang 

för sitt arbete i form av viljan att utvecklas och höga nivåer av egenskaperna öppenhet och 

extraversion. I ett arbete exponeras individen för både olika utmaningar och möjligheter att lära 

sig och utvecklas, vilket öppenhet förknippas med. Däremot behövs även en hög nivå av 

extraversion, som definieras av bland annat sensationssökande och ett behov av aktivering, för 

att engagemanget ska resultera i en hög nivå. Kombinationen av höga nivåer av öppenhet och 

extraversion är därav nödvändig för att individen ska känna ett större engagemang för sitt arbete 

i form av en vilja att utvecklas.  
 
Höga nivåer av öppenhet, samvetsgrannhet samt extraversion hos en individ har visats att det 

föreligger en större betydelse hos individen för faktorer på arbetet som stimulerar den inre 

motivation (Bipp, 2010). Extraversion och samvetsgrannhet tillsammans hos en individ leder 

också till en större önskan om autonomi samt meningsfullhet i arbetet. Det finns därav belägg 

för att anta att personliga egenskaper har en betydelse för vilka arbetsegenskaper som är viktiga.  
 

Reichl et al (2014) menar också att höga nivåer av extraversion hos en individ resulterar i en 

upplevelse av inre motivation i yrken där en social interaktion är en del av dagliga arbetet. 

Det motsatta, alltså höga nivåer av introversion hos en individ, kommer i sin tur upplevelsen 

av inre motivation vara av en mindre grad om individen måste interagera med andra i sitt 

yrke.  
 

Syfte 
Både personlighet och motivation är två centrala områden inom psykologi, men studier där ett 

samband mellan extraversion och inre motivation står i centrum, är knapp. Syftet med denna 

studie är att undersöka om extraversion har ett samband med inre motivation i arbetslivet, 

men även hur extraversion står i förhållande till de andra kategorierna av motivation. 

Hypotesen för den här studien är att individer med höga nivåer av extraversion upplever en 

större inre motivation i arbetslivet än individer med höga nivåer av introversion. 
 

 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval och fick ingen ersättning för 

deltagandet. Totala antal deltagare i studien var 125, men efter ett internt bortfall på 17 stycken 

(deltagare som inte svarat på ett item eller fler). Totalt erhölls 108 svar, varav 89 kvinnor 

(82,4%) och 19 män (17,6%). Åldersspannet på de svarande var mellan 18-58 år, där 

medelåldern var 29,37 (standardavvikelse 10,502) 
 
Material  
I denna studie användes en webbaserad enkät i tre delar; bakgrund, motivation och personlighet. 

Enkäten bestod av totalt 34 frågor. I början av enkäten förklaras vad den avser att mäta, 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som behandlar att deltagandet är frivilligt, 

att alla svar är anonyma, deltagaren kan avbryta när som helst och att analyseringen av resultatet 

sker på en gruppnivå (Vetenskapsrådet, 2002). Hänvisning till kontaktuppgifter vid eventuella 

frågor angavs också.  
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Motivation mättes med hjälp av The Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS), 

som är en skala med 18 items, där resultatet indikerar på vilket sätt deltagaren känner sig 

motiverad (enligt OIT). Med sex stycken skalor mäts de amotivation, de fyra typerna av yttre 

motivation (extern-, introjekterad-, identifierad- och integrerad reglering), samt inre motivation 

(Tremblay et al, 2009). 
 
Utifrån olika påståenden kring orsaken till varför man arbetar och vad som motiverar en att 

arbeta med det man gör (till exempel “Varför arbetar du med du gör”), fick deltagarna svara på 

en 7-gradig Likertskala (1= stämmer inte alls, 7=stämmer helt). Varje item mätte någon av de 

olika kategorierna av motivation och totalt fanns tre items som mätte respektive kategori av 

motivation. Amotivation mättes i item 3, 12, 17, extern reglering i item 2, 9, 16, introjekterad 

reglering i item 6, 11, 13, identifierad reglering i item 1, 7, 14, integrerad reglering i item 5, 10, 

18 och inre motivation i item 4, 8 och 15.  
 
Alla items i orginalstudien är på engelska och en svensk översättning har skett i samråd med 

handledaren.  
 
Cronbachs alpha är ett mått för att statistiskt mäta den interna konsistensen för en skala, där 

måttet utgör en korrelation mellan 0 och 1 (Borg & Westerlund, 2012).  I orginalstudien 

uppmättes en Cronbachs alpha för hela skalan på .84 (Trembley et al, 2009) och i denna studie 

uppmättes Cronbachs alpha till .86. Individuellt erhöll varje item en Cronbachs alpha mellan 

.84-.87. 
 
Enligt Trembley et al (2009) har skalan en hög begreppsvaliditet. Med det menas att skalans 

frågor speglar de fenomen som den tänkt mäta. För att ta reda på om en skala erhåller en hög 

begreppsvaliditet analyseras formuleringarna i frågorna, samt resultatet av svaren för att se om 

dessa är tillräckligt representativa för det specifika fenomenet (Berndtson et al, 2016). 

Trembley et al (2009) använde sig av en liknande studie som mätte motivation där frågorna var 

på franska som ett sätt att jämföra med det nya frågorna som var på engelska. En 

regressionanalys användes för att testa frågorna. Frågorna förväntades att spegla de olika 

definitionerna av motivation inom OIT, vilket de också gjorde.  
 
Extraversion mättes med hjälp av Big Five Personality Trait Short Questionnaire (BFPTSQ) 

som översattes till svenska i samråd med handledaren. BFPTSQ är en skala med totalt 50 items, 

där extraversion mäts med 10 items (Morizot, 2014). 
 
Enligt Morizot (2014) saknas ofta en acceptabel nivå av begreppsvaliditet i korta frågeformulär 

som mäter de fem olika egenskaperna i femfaktormodellen. Det leder till att den konceptuella 

bredden i kortare frågeformulär blir lidande. För att då höja begreppsvaliditeten i studien, fick 

en grupp av experter inom personlighetspsykologi analysera och utvärdera varje item för att se 

om dessa var representativa för varje egenskap som skalan skulle mäta. Resultatet visade att de 

items som mätte extraversion var representativt med en total gradering på r=.949 (Morizot, 

2014). 
 
I denna studie användes endast de 10 items som mäter extraversion, resterande items som mäter 

de fyra andra egenskaperna togs bort. Utifrån en 5-gradig Likertskala (1=stämmer inte alls, 

5=stämmer helt), fick deltagarna svara på påståenden kring hur de upplever sig själva (till 

exempel “Jag tycker om att prata och framföra min åsikt.”).  
 



 

 

8 

Cronbachs alpha uppmättes för hela skalan i studien till .81 (Morizot, 2014). I denna studie 

uppmättes Cronbachs alpha också till .81. För alla items individuellt erhölls en Cronbachs alpha 

mellan .81-.84. 
 
Procedur  
Efter framställandet av enkäten med alla items, skickades enkäten ut till familj, vänner och 

bekanta genom Facebook. Totalt skickades 315 enkäter ut, med totalt 125 svaranden, vilket ger 

en svarsfrekvens på 40%. Deltagarna fick läsa påståenden om motivation och utifrån en 7-

gradig Likertskala (1=stämmer inte alls-7=stämmer helt) skatta sig själva på hur pass väl 

påståendet passade in. Efter att alla påståenden för motivation fyllts i, fick deltagarna gå vidare 

till den sista delen i enkäten, där påståenden om personlighet presenterades. Deltagarna fick då 

utefter de påståendena som presenteras, skatta sig själva på en 5 -gradig Likertskala (1=stämmer 

inte alls-5=stämmer helt). 
 
Design 
Denna studie är en kvantitativ studie, där det insamlade datan behandlades genom att först skapa 

ett index för extraversion samt för respektive kategori av motivation, eftersom att variablerna 

mättes med olika Likerts-skalor. Därefter kunde en korrelationsanalys i statistikprogrammet 

SPSS (2013) genomföras. Variablerna ålder, anställningstiden, samt om man såg sig själv 

arbeta kvar om 3 år i relation till motivation och extraversion mättes också med en 

korrelationsanalys.  
 

 
 

Resultat 

 
Extraversion och motivation 
Deltagarnas värden för extraversion visade en normalfördelning med ett medelvärde på 3,6 

och en standardavvikelse på 0,7 på en 5-gradig Likertskala. 

 

Den inre motivationen hos deltagarna visade ett medelvärde på 4,97 och en standardavvikelse 

på 1,78 på en 7-gradig Likertskala. 

 

Spearmans korrelation mellan extraversion och inre motivation visade ett positivt, signifikant 

samband; r=.335, p<0.01, som då innebär att ju mer extrovert deltagaren skattat sig själv, 

desto större var den upplevda inre motivationen på arbetet. 
 

Tabell 1. Sambanden mellan extraversion och de olika kategorierna- och underkategorierna av 

motivation. 

 

WEIMS BFPTSQ 

Inre motivation .335** 

  

Yttre motivation:  

Integrerad reglering .291** 

Identiferad relgering .182 

Introjekterad reglering .195* 

Extern reglering .138 
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Amotivation .123 

*=p<0.05, **=p<0.01 

  

För att mäta sambandet mellan de olika kategorierna av motivation (enligt OIT) och 

extraversion, användes en korrelationsanalys. Alla tre items som mäter inre motivation visade 

ett samband med extraversion. Det starkaste sambandet påvisades i item 15 som berör 

individens tillfredsställelse av att klara av svåra uppgifter.  Även alla tre items som mäter 

integrerad reglering visade ett samband med extraversion. Sedan påvisades även tre samband 

på tre items som vardera mäter identifierad-, introjekterad- och extern reglering.  Det svagaste 

sambandet, som inte visade sig vara signifikant, påvisades i item 16 som mätte extern 

reglering och berörde den upplevda säkerheten arbetet ger individen. De items som mäter 

amotivation påvisade inget samband med extraversion. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2. Sambanden mellan varje enskilt item från WEIMS och BFPTSQ. 
 

WEIMS BFPTSQ 

Inre motivation  

Nöje i att lära sig (f4) .210** 

Intressanta utmaningar (f8) .251** 

Tillfredsställelse (f15)  .348** 

  

Yttre motivation:  

Integrerad reglering  

Grundläggande del (f5) .244* 

Livsval (f10) .251** 

Del av livet (f18) .291** 

  

Identifierad reglering  

Uppnå livsstil (f1) .212* 

Uppnå karriärsmål (f7) .145 

Uppnå mål (f14) .092 

  

Introjekterad relgering  

Skam vid misslyckande (f6) .103 

Besvikelse vid misslyckande 

(f11) 

.229* 

Vinnare i livet (f13) .155 

  

Extern reglering  

Inkomst (f2) .091 

Möjlighet att tjäna pengar (f9) .200* 

Säkerhet (f16) .077 
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Amotivation  

Ohanterbara arbetsupggifter (f3) .187 

Orealistiska arbetsvillkor (f12) .132 

För stora krav (f17) .175 

*=p<0.05, **=p<0.01 

 

 

Bakgrundsfaktorer 
Resultatet för högsta avslutade utbildning visade att 43,5% av deltagarna hade en examen från 

högskola eller universitet och 56,5% hade gått ut gymnasiet. Den nuvarande 

anställningsformen hos deltagarna var det 49.1% som arbetade heltid, 29,6 % deltid och 

21,3% hade en annan form av anställning. På frågan kring om man såg sig själv jobba kvar på 

samma företag om 3 år, visade resultatet att 36,1% svarade “ja”, 45,4% “nej” och 18,5% 

svarade “vet ej”. 
 
Spearmans korrelation mellan bakgrundsfaktorer hos deltagarna och extraversion hade inget 

signifikant samband. Spearmans korrelation mellan ålder och inre motivation visade ett 

signifikant samband, vilket innebär att ju äldre deltagaren var, desto större upplevd inre 

motivation. Anställningstiden visade däremot inget signifikant samband med inre motivation.  

 
 

 

Tabell 3. Korrelationsmatris 

Bakgrundsfaktorer Extraversion Inre motivation 

Ålder .138 .334** 

Anställningstid .029 .042 

**=p<0.01 

 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att se om det erhölls ett samband mellan egenskapen extraversion 

(som är en av de fem egenskaperna i femfaktormodellen) (McCrae & Costa, 1990) och inre 

motivation (enligt Organismic Integration Theory) (Ryan & Deci, 2000). Hypotesen för den 

här studien är att individer med höga nivåer av extraversion upplever en större inre motivation 

i arbetslivet än individer med höga nivåer av introversion. Studiens syfte var också att se hur 

extraversion ställde sig till de resterande kategorierna av motivation. 
 
Resultatet visade att det finns ett positivt, signifikant samband mellan extraversion och 

upplevelsen av inre motivation på arbetet, vilket även tidigare studier visat (Reichl et al, 

2014). Resultatet innebär därför också att ju mer introvert, desto mindre är upplevelsen av 

inre motivation. Det utesluter dock inte att introverta är motiverade i sitt arbete, men känslan 

av en genuin glädje och intresse för sitt arbete, är mindre hos introverta.  
 
Sambandet mellan extraversion och inre motivation 
Eftersom att de tre psykologiska behoven; kompetens-, autonomi- och samhörighetsbehovet 

behöver uppfyllas hos individen innan upplevelsen av inre motivation kan uppstå (Ryan & 

Deci, 2000a), så måste den extrovertas egenskaper jämföras med dessa. Enligt teori så handlar 

kompetensbehovet om viljan att lära sig nya saker, vilket kan kopplas samman med den 



 

 

11 

extroverta, då extraversion bland annat definieras av sensationssökning och aktivering 

(Bozionelos, 2004). Autonomibehovet, som innebär att agera utefter intresse, kan också 

ställas i relation till extraversion, då den extroverta behöver autonomi i sitt arbete för att 

stimuleras (Bipp, 2010). Det psykologiska behovet som kanske ändå påverkar mest den 

extrovertas benägenhet att uppleva inre motivation är samhörighetsbehovet. Eftersom att den 

extroverta drar sig till sociala sammanhang och trivs som allra bäst där (Winter et al, 1998), så 

påverkas upplevelsen av inre motivation då det handlar om att utföra en aktivitet endast av ett 

genuint intresse och glädje (Ryan & Deci, 2000a), vilket den extroverta då gör i det sociala. 

Enligt Magnus et al (1993) så har den extroverta ett mer utvecklat belöningssystem, som leder 

till att den extroverta kan uppleva situationer mer positiva, vilket också visar på en större 

benägenhet att uppleva inre motivation.  
 
Enligt Organismic Integration Theory (OIT), så finns det tre kategorier av motivation, med 

fyra underkategorier. Först presenteras inre motivation, därefter fyra kategorier av yttre 

motivation och den sista, amotivation, där individen inte upplever någon motivation alls 

(Ryan & Deci, 1985). I denna studie användes skalan WEIMS, där tre items mäter varje 

kategori och underkategori av motivation (Tremblay, 2014). Resultatet påvisade starkast 

samband mellan extraversion och alla tre items som mäter inre motivation. Slutsatsen som då 

kan dras är att höga nivåer av extraversion hos deltagaren visar en upplevd inre motivation på 

arbetet. Detta resultat skulle kunna till exempel bero på att den extrovertas arbetsuppgifter 

innefattas av en daglig social interaktion med andra, vilket den extroverta känner en genuin 

glädje av och därav förhöjs den inre motivation. 

 

Även integrerad reglering, som istället tillhör kategorin yttre motivation, påvisade också ett 

samband med extraversion. Integrerad reglering refererar till att utföra en aktivitet för att det 

finns ett instrumentellt värde, men att det även finns ett personligt skäl som ligger till grunden 

för individens agerande (Ryan & Deci, 2000a). I detta sammanhang kan det till exempel 

handla om att den extroverta motiveras i sitt arbete i och med att det är socialt, men att arbetet 

är också ett sätt för den extroverta att ha ett typ av sammanhang där den extroverta får synas 

och höras av andra.  

 
Det återfanns även ett samband mellan extraversion och de tre andra underkategorierna av 

yttre motivation; identifierad-, introjekterad- och extern reglering. Det var däremot bara ett 

item i respektive underkategori som påvisade ett samband med extraversion. De tre items som 

hade ett samband med extraversion berörde viljan att uppnå en viss livsstil, besvikelse vid 

misslyckande och möjlighet att tjäna pengar. Även dessa faktorer kan dras paralleller till 

extraversion. Den extroverta är inte rädd för utmaningar och uppvisar detta genom 

sensationssökande och självförtroende (Jung, 1921; McCrae & Costa, 1989). Det leder till att 

målet att uppnå en viss livsstil och möjlighet att tjäna pengar, kan förhöja motivationen och 

självförtroendet för stunden. Det leder däremot också till att ett misslyckande kan drabba hårt 

på den extroverta i och med att det påverkar självförtroendet.  

 
De items som förväntades korrelera med extraversion, men inte gjorde det, handlade om att 

uppnå karriärs- och livsmål, att känna sig som en vinnare i livet och känslan av skam vid 

misslyckande. Det resultatet krockar med att den extroverta bland annat kännetecknas av ett 

behov av att visa upp framgång för sin omgivning för att känna sig accepterad av sin 

omgivning (Jung, 1921; McCrae & Costa, 1989).  

 
Det item som korrelerade lägst, samt hade inget signifikant samband berörde den upplevda 

säkerheten arbetet ger individen. Förklaringen kan ligga i att den extroverta tenderar att leva 
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mer i nuet än att tänka på framtiden (Jung, 1921;McCrae & Costa, 1989), vilket kan ha gett 

upphov till föreliggande resultat.  
 

Bakgrundsfaktorer i förhållande till inre motivation 
Inre motivation och ålder påvisade i denna studie ett positivt samband, vilket innebär att ju 

äldre deltagaren var, desto större upplevd inre motivation. Enligt Vallerand och O’Connor 

(1989), tenderar äldre att uppleva mer inre motivation generellt i det vardagliga livet. När det 

kommer till arbetslivet så upplever äldre dock inte inre motivation för att de oftare arbetat 

länge för samma arbetsgivare, utan snarare tvärtom. Har de påbörjat en ny tjänst så upplever 

sig äldre mer inre motiverade än vad yngre gör (Amabile et al, 1994). En längre 

anställningstid hos samma arbetsgivare spelar därav inte en central roll, vilket även resultatet i 

denna studie bekräftar. Även detta återspeglas i resultatet kring om deltagaren ser sig själv 

arbeta kvar på samma företag om tre år, där nästan hälften svarade att de inte skulle arbeta 

kvar. Det resultatet kan bland annat bero på att det är alltfler som väljer att byta arbetsgivare, 

på grund av exempelvis andra utvecklingsmöjligheter eller lönemässiga skäl (Statistiska 

centralbyrån, 2017). 
 
Styrkor och svagheter med studien 
En av de största styrkorna med denna studie är att den lyfter två centrala områden inom 

psykologi, motivation och personlighet, som båda är områden som är väl studerade sen 

tidigare.  

 

Resultatet av denna studie kan diskuteras då sambanden inte var tillräckligt höga för att 

utesluta ett skensamband. Andra faktorer kan därav ha en större betydelse för den upplevda 

inre motivationen än vad personlighet har. 

 
En svaghet med studien är urvalet, där ett större urval i studien hade varit att föredra. Urvalet i 

studien bestod av 108 deltagare, som valdes ut genom ett bekvämlighetsurval samt bestod till 

mestadels av kvinnor, vilket inte ger möjlighet till att dra alltför stora slutsatser kring 

populationen.  
 
Materialet i denna studie kan också diskuteras. Skalan som användes för att mäta motivation 

(WEIMS) behandlade både hur deltagaren upplevde sitt arbete generellt, men även till sina 

arbetsuppgifter. Det medför en större nyansering av begreppet motivation på arbetet. 

Skalan som mätte extraversion (BFPTSQ) hade en acceptabel nivå av Cronbach's alpha, men 

har inspirerats av en mer välkänd- och beprövad skala. För att höja denna studies 

generaliserbarhet kring nivån av extraversion hos deltagarna, hade orginalskalan kunna varit 

bättre att använda.  
 

Slutsatser och framtida forskning 
Huvudfynden från denna studie indikerar att extraversion har ett samband med inre 

motivation. Förklaringen till det resultatet kan ligga i att de allra flesta arbeten idag innefattar 

en social interaktion i det dagliga arbetet, vilket resulterar i att den extroverta trivs och känner 

då en större upplevelse av inre motivation. 
 
Inför framtida forskning hade det varit av intresse att djupdyka i både de extrovertas men 

också introvertas arbetsuppgifter för att ta reda på vilka arbetsuppgifter som ökar den inre 

motivationen. Det hade även varit intressant att fråga om vilken bransch och/eller yrke 

deltagarna är verksamma i, för att få en bild av vilka typer av arbeten som extroverta eller 

introverta drar sig till. Även företagskulturen som råder i organisationen som deltagaren 
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arbetar i hade också kunnat haft en betydelse. Typ av ledarskap, bonussystem eller graden av 

samhörighetskänsla gentemot kollegor kan ha en betydelse när det kommer till upplevelsen av 

inre motivation. 
 
Slutligen så finns det ett fortsatt stort behov att fortsätta forska kring både personlighet och 

motivation för att få en större förståelse kring hur människan fungerar. I slutändan handlar det 

om att kunna öka organisationers produktivitet genom att använda rätt typ av incitament samt 

att fortsätta uppmuntra och utveckla medarbetare. 
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