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Genusskillnader inom inre och yttre motivation 
 

Elisabeth Johansson & Sara Klaesson 
 
Motivation är viktigt för människor, både i arbetslivet och livet generellt. 
Motivation kan huvudsakligen indelas i inre och yttre motivation, beroende på 
vilken avsikt individen haft med sina handlingar. En individ som drivs av inre 
motivation till en handling, utför den eftersom själva aktiviteten upplevs som 
intressant eller tillfredsställande. Handlingar baserade på yttre motivation har sin 
grund i något annat än själva aktiviteten, exempelvis ekonomisk belöning. Syftet 
med studien var att jämföra möjliga skillnader mellan manliga respektive kvinn-
liga högskolelärare avseende inre och yttre motivation. I studien undersöktes även 
om typen av motivation som ansågs som viktig samtidigt upplevdes som väl 
uppfylld eller inte. Studien var kvantitativ och utgick ifrån Deci och Ryans teori 
om självbestämmande (SDT) vid utformningen av enkätfrågorna. I studien ingick 
296 högskolelärare och svarsfrekvensen var på 47 %. Studiens resultat visade att 
kvinnorna värderade samtliga motivationsfaktorer utom en signifikant högre än 
männen. Därmed var Ekonomisk belöning den enda motivationsfaktor där 
skillnaderna inte var signifikanta. Resultatet visade också att de deltagare som 
värderade en motivationsfaktor som viktig och samtidigt uppfylld i hög grad var i 
klar majoritet. Väldigt få deltagare värderade en typ av motivationsfaktor som 
viktig och samtidigt uppfylld i låg grad.  
 
Nyckelord: motivation, inre motivation, yttre motivation, SDT, kön  
 

Gender diffrences in intrinsic and extrinsic motivation 
 
Motivation is important for people, both in work-life and life in general. 
Motivation can mainly be divided into intrinsic and extrinsic motivation, which 
depends on the intentions behind the individual’s actions. An individual with 
intrinsic motivation performs an activity because it is based on interest and 
satisfaction. Actions based on extrinsic motivation are founded on something 
other than the activity itself for example economic reward. The aim of the study 
was to compare possible differences between male and female university teachers 
regarding intrinsic and extrinsic motivation. The study also examined whether a 
type of motivation was valued as important and at the same time fulfilled. The 
study had a quantative approach and the design of the questions in the 
questionnaire was based on Deci and Ryan’s theory of self-determination (SDT). 
The study included 296 university teachers and the response rate was 47 %.  The 
results of the study showed that the women valued all but one of the motivational 
factors significantly higher than the men. Thereby the motivational factor 
Economic reward was the only one where the differences were not significant. 
The results also showed that the participants who valued a motivational factor as 
important and at the same time were fulfilled to a high extent were in a large 
majority. Very few of the participants valued a type of motivational factor as 
important and also were fulfilled to a low extent.  
           
Key words: motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, SDT, gender 
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Motivation, eller avsaknad av den, påverkar stora delar av människors liv, inte minst 
deras arbetsliv. För de flesta människor kretsar livet till stor del kring arbetet. Arbetet skapar 
en struktur och begränsar människors rörlighet, avgör deras levnadsstandard och påverkar 
deras bekantskapskrets. Arbetet påverkar människor på ett sätt som både stressar och till-
fredsställer dem. Med tanke på att arbetet utgör en så stor del av människors liv så är det 
intressant att se närmare på vad som värderas som viktigt för en individs motivation till en 
god arbetsinsats (Deci & Ryan, 1985).  

Enligt Svenska Akademiens ordlista (1998) betyder motivera att ”ange, utgöra motiv 
eller skäl för, ge någon motiv och intresse för något”. Själva ordet motivation härrör ifrån 
det latinska ordet ”movere” som betyder röra, det vill säga något som är i rörelse. Det 
handlar alltså om att något får oss att röra oss i en riktning, mot något, vilket kan beskrivas 
som drivkrafter som får oss att handla. Inom motivationspsykologin är man intresserad av 
att förklara varför våra handlingar går i en viss riktning, istället för en annan. Dessutom 
handlar motivation om målet för handlingen och avsikten som ligger bakom den. Det finns 
en del teorier om detta, och inom organisationspsykologin brukar man skilja på behovs-
teorier, kognitiva teorier, sociala teorier och arbetskaraktäristikamodeller som handlar om 
beteende relaterat till arbete. Denna studie har sin grund i en kognitiv teori om inre och yttre 
motivation som skapats av de amerikanska forskarna Deci och Ryan - teorin om 
självbestämmande (Kaufmann & Kaufmann, 2005).   

 
 

Inre och yttre motivation 
 
Inre motivation känner individen när den utför en aktivitet utan att få någon belöning, samt 
utan yttre kontroll, det vill säga ingen övervakar individen för att kontrollera hur aktiviteten 
utförs. En individ som drivs av inre motivation till en handling, utför den eftersom själva 
aktiviteten upplevs som intressant eller tillfredsställande. Inre motivation anses som särskilt 
viktig eftersom individen hämtar sin energi inifrån och därför är mer stabil över tid. Ett 
exempel kan vara en student som är mycket motiverad att göra sina läxor på grund av 
intresse och nyfikenhet, till skillnad från en annan student som gör sina läxor för att få 
bekräftelse och beröm av sin lärare eller förälder. Handlingar baserade på yttre motivation 
har sin grund i något annat än själva aktiviteten. Den baseras på vad man vill uppnå med 
handlingen i form av något separat, som t ex att undvika bestraffning eller att få respekt och 
högre status i andras ögon. Yttre motivation innebär att handlingen bara är ett redskap för att 
uppnå ett separat mål. Ett exempel kan vara att en elev som gör sina läxor på grund av rädsla 
för bestraffning av sina föräldrar, drivs av yttre motivation, eftersom eleven vill uppnå det 
separata målet att undgå bestraffning. En annan student kanske gör sina läxor eftersom 
han/hon anser det som värdefullt för att sin framtida karriär, men även här drivs studenten av 
yttre motivation eftersom orsaken har ett instrumentellt värde, hellre än att läxorna utförs på 
grund av en inre tillfredsställelse. Båda exemplen handlar om instrumentalitet, det vill säga 
att en handling utförs för att uppnå ett separat mål, medan det senare omfattar ett personligt 
engagemang och en känsla av valfrihet, så handlar det första mer om anpassning och extern 
kontroll (Deci & Ryan, 2000).    

 
 

Teorin om självbestämmande 
 
Deci och Ryans teori om självbestämmande, ”Self-determination theory” (SDT), är 
utformad enligt ett ramverk där sociala och miljömässiga faktorer antingen underlättar eller 
underminerar den inre motivationen. Enligt Deci och Ryan (1985) finns det många olika 
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typer av motivation, med en huvudsaklig skillnad mellan inre och yttre motivation. I deras 
teori skiljer de mellan inre och yttre motivation baserat på de avsikter eller målsättningar 
som ligger bakom handlingen. Teorin utgår ifrån människans psykologiska behov och 
grundar sig på ett antagande om att människor är aktiva organismer som har ett naturligt 
behov av att uppleva kompetens och autonomi. Autonomi och kompetens är grundläggande 
faktorer som påverkar processerna kring inre motivation. Självbestämmande betyder att 
individen har ett val. Så om en individ känner sig pressad eller kontrollerad till att göra en 
handling så är den inte baserad på självbestämmande. Om en individ är självbestämmande så 
är handlingen baserad på en valfrihet istället för förpliktelse eller tvång, och det är ett med-
vetet val utifrån organismens behov. Förutom behovet av självbestämmande så krävs även 
upplevelsen av att vara kompetent för att den inre motivationen skall vara hög. Kompetens 
definieras som den mängd ackumulerade kunskaper och färdigheter individen fått genom sitt 
lärande och utforskande, samt anpassning och interaktion med sin miljö. Som ett exempel på 
kompetens så har studenter lättare för att ta sig an en uppgift och vilja arbeta mot ett mål, om 
de förstår uppgiften och upplever att de har den kompetens som krävs för att utföra den. För 
att kunna vara driven av inre motivation fullt ut så måste individen vara fri ifrån yttre press 
såsom belöningar eller krav. Endast på det sättet blir handlingen självständig, det vill säga 
fri från kontroll. Ytterligare en viktig faktor som påverkar den inre motivationen är behovet 
av samhörighet, vilket kan definieras som en känsla av att känna sig bekväm i en viss miljö. 
Behovet av samhörighet innebär att individen går med på att utföra handlingar eftersom det 
har ett värde för personer som betyder något för dem, som de har en relation till, utan att 
aktiviteten har något intresse för individen själv. Det kan vara familjen, arbetskamrater eller 
samhället, vilket skapar en känsla av samhörighet till en person, grupp eller kultur, som 
arbetar mot samma mål. Sammanfattningsvis så handlar SDT om i vilken grad en individs 
handlingar är baserade på självbestämmande (Deci & Ryan, 1985).  

 
 

Motivation och arbete  
 
Vad gäller forskning om olika sätt att tillämpa motivation i arbetslivet så har det genererats 
ett flertal olika teorier. McGregor (1960, refererat i Deci & Ryan, 1985) analyserade olika 
traditioner inom företagsledning avseende de underliggande antaganden om människans 
natur som de baserades på. McGregor (1960, refererat i Deci & Ryan, 1985) kallade dessa 
antaganden för teori X och menade att arbetarna framstod som i grunden lata. Enligt teori X 
så skulle det finnas kontroll på varje nivå inom organisationen för att säkerställa att 
ledningens beslut blev utförda. Teori X innebar en hög grad av övervakning av de anställda, 
utan positiv feedback. Dessutom rådde en uppfattning om att individerna eller arbetslagen 
skulle tävla mot varandra, vilket skulle få dem att jobba ännu hårdare. Enligt McGregor 
(1960, refererat i Deci & Ryan, 1985) så hade dessa system en ödeläggande effekt på 
människor. Människor tenderar att uppföra sig efter hur man behandlar dem. Om man 
övervakar och kontrollerar människor så blir de lata, ovilliga och visar motstånd till 
förändringar. McGregor (1960, refererat i Deci & Ryan, 1985) utvecklade ett alternativ till 
detta som han kallade teori Y, vilket baserades på att människor har en naturlig inneboende 
motivation till att vara effektiva i sina aktiviteter och att den tillfredsställelse som ett väl 
utfört arbete innebar var en viktig belöning. Om arbetarna ges frihet under ansvar så blir de 
motiverade till att göra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt – utan kontroll från chefer. 
Detta antagande bidrar till mer självbestämmande åt de anställda, vilket är nödvändigt för att 
upprätthålla en inre motivation. Med kunskapen om den inre motivationen som 
utgångspunkt så har ledarprocessen påverkats i riktning mot att ledarnas tidigare arbetsupp-
gifter med att övervaka och kontrollera de anställda har bytts ut mot ett ansvar över att skapa 
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de arbetsförhållanden som krävs för att de anställda skall kunna motivera sig själva. Belö-
ningar används i detta systemet mer som en form av feedback än till att kontrollera. Teori Y 
har lett till en ny typ av ledarskap, vad man kan kalla ett medverkande ledarskap 
(participative management) där de anställda har ett större inflytande över organisering och 
beslutsfattande. De som faktiskt utför arbetet får också mer inflytande över de beslut som 
berör detta.  

Med tiden har ett japanskt inflytande uppstått i form av den japanska forskaren 
Ouchis (1981, refererat i Deci & Ryan, 1985) teori Z som lägger tyngdpunkten på att 
människorna är nyckeln till en effektiv produktivitet inom företagen. Enligt Ouchi krävs det 
tillit mellan ledning och anställda för att öka produktiviteten. Förutom tillit behövs det 
”teamwork”, och med detta följer ett större självbestämmande eftersom de som arbetar med 
en uppgift oftast är bäst lämpade för att ta riktiga beslut kring den. Sammanfattningsvis så 
överlappar teorierna Y och Z varandra i mycket, men de skiljer sig genom att teori Y mest 
fokuserar på självbestämmande och teori Z på tillit. Slutligen, vad gäller belöningsstrukturer 
i arbetslivet så visar det sig att när belöningar används för att motivera människor, det vill 
säga kontrollera eller styra dem i en viss riktning, så har det troligen en negativ effekt på 
deras inre motivation. Speciellt om systemet används för att få de anställda att konkurrera 
för att uppnå en belöning så har det snarare en ödeläggande effekt. Om belöningen däremot 
är relevant kopplad till en arbetsinsats så uteblir den negativa påverkan. En av nackdelarna 
med att använda sig av belöningssystem för goda arbetsinsatser är att många människor 
slutligen kommer få höra att de inte gör ett tillräckligt bra arbete, vilket troligen kommer att 
upplevas som demotiverande (Deci & Ryan, 1985).   
 
 
Motivation ur ett genusperspektiv 
 
Enligt en amerikansk studie om motivation och socialt engagemang, så drivs kvinnor i högre 
grad av inre motivation, medan män i högre grad drivs av yttre motivation. I enlighet med 
Deci och Ryans teori fann forskarna att socialt engagemang som drivs av inre motivation i 
högre grad kunde relateras till en större livstillfredsställelse och positiv förändring. Socialt 
engagemang som i högre grad drivs av yttre motivation kunde även relateras till negativa 
förändringar senare i livet (Ferssizides, Adams, Kashdan,  Plummer, Mishra, & Ciarrochi, 
2010).  

Annan amerikansk forskning (Greene & DeBacker, 2004) har undersökt vilken roll 
som människors orientering inom motivation har när det gäller framtiden. Den visade 
skillnader mellan könen på två områden; hur långt in i framtiden deras mål sträckte sig och 
antal samt typer av mål som man föresatt sig. Kvinnorna visade sig har fler mål inom fler 
olika områden, än männen, medan männens mål sträckte sig längre in i framtiden än 
kvinnornas. Resultatet pekar, enligt forskarna, i riktning mot att kvinnornas framtids-
förväntningar vad gäller karriär hade blivit mer lik männens jämfört med tidigare forskning. 
Sammanfattningsvis så visade studien angående människors orientering inom motivation att 
kvinnornas roll har förändrats på det sättet att de fortfarande har som mål att gifta sig och 
bilda familj, men de har dessutom som mål att uppnå en anställning och karriär. I kontrast 
till detta så har männens roll inte förändrats särskilt mycket, och detta kan kanske delvis 
förklara varför män fortfarande i huvudsak fokuserar på anställning, karriär och finansiell 
trygghet. Utifrån detta föreslår forskarna att männen med fördel kunde ha framtida mål inom 
flera områden för att minska deras utsatthet om något skulle gå galet. Kvinnorna däremot 
kunde med fördel ha mer långsiktiga mål för att öka deras möjligheter till att hinna uppnå 
dem. Fiorentine (1998, refererat i Greene & DeBacker, 2004) menar att kvinnors tendens 
mot mer altruistiska värderingar och mäns tendens mot värderingar som prioriterar prestige 
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och karriär grundar sig på skillnader mellan män och kvinnors traditionella roller i 
samhället. Han menar vidare att ju fler kvinnor som kommer att arbeta utanför hemmet, 
desto mer lika kommer män och kvinnors värderingar att bli. En studie som Fiorentine 
(1998, refererat i Greene & DeBacker, 2004) genomförde på studenter mellan 1969 och 
1984 visade att även om kvinnorna värderade status, bekräftelse och auktoritet högre med 
åren som gick, så minskade inte deras altruistiska värderingar (Greene & DeBacker, 2004).  

Allt eftersom fler kvinnor arbetar utanför hemmet, och dessutom väljer krävande 
karriärer så utgör arbetet en allt större del av kvinnors liv (Martinez, 2005). Forskning pekar 
mot att män och kvinnor motiveras av olika typer av belöningar på arbetet, men resultaten är 
blandade. I studier om arbetstillfredsställelse visar det sig att trots att kvinnor får färre 
belöningar för sitt arbete så skiljer sig inte män och kvinnors nivå av arbetstillfredsställelse 
signifikant. En förklaring kan vara att män och kvinnor värderar arbetets olika aspekter på 
olika sätt. Enligt Bokemeier och Lacy (1986, refererat i Martinez, 2005) verkar finansiella 
belöningar vara den viktigaste faktorn avseende arbetstillfredsställelse hos män, medan 
kvinnor tenderar att värdera de inre belöningarna mer. I en amerikansk studie om kvinnors 
inre och yttre motivation så fann man att ju mer prestigefyllt arbete de hade, desto högre 
grad av inre motivation uppgav de. Dessutom visade det sig att ju högre utbildning 
kvinnorna hade desto lägre yttre motivation uppgav de. En förklaring till detta tros kunna 
vara att kvinnor med högre utbildningsnivå är mer orienterade mot inre motivation än 
kvinnor med lägre utbildningsnivå. Bland de kvinnliga deltagarna visade mellancheferna 
starkast orientering mot yttre motivation, medan kvinnor med prestigefyllda arbeten som 
advokater eller domare visade svagast orientering mot yttre motivation. Till sist visade 
kvinnor med högre inkomst en tendens mot högre grad av yttre motivation, än kvinnor med 
lägre inkomst (Martinez, 2005).  

En studie från Nederländerna som undersökte könsskillnaderna i relation till tillfreds-
ställelse med karriärmöjligheter inom offentlig verksamhet, visade att kvinnor var en aning 
mer tillfredsställda med sina karriärmöjligheter än män. Kvinnorna visade sig också vara 
mer orienterade mot inre motivation, jämfört med männen (Groeneveld, 2009).    

Sharma med flera (2010) genomförde en studie i Indien om arbetstillfredsställelse 
relaterat till inre och yttre motivation bland universitetslärare, som visade att de kvinnliga 
lärarna upplevde en högre arbetstillfredsställelse än de manliga. Detta trots att de inte 
tjänade lika mycket som sina manliga kollegor. Vad gällde orsaken till detta så ansågs det 
kunna relateras till att kvinnorna hade lägre förväntningar på att få ett arbete, än vad männen 
hade. Sharma med flera (2010)  tar också upp vikten av den inre motivationen när det gäller 
läraryrket, eftersom väldigt få i Indien blir lärare pga yttre motivation. Vidare menar de att 
även om den inre motivationen avgör om människor blir lärare, så kan den yttre 
motivationen senare påverka deras arbetstillfredsställelse och om de önskar att fortsätta som 
lärare eller inte (Sharma & Jyoti, 2010).  

En nordisk studie avseende skillnaderna i arbetstillfredsställelse och inre motivation 
hos anställda i relation till olika egenskaper (ålder, utbildning, position m. m.) visade inte 
någon signifikant skillnad mellan män och kvinnors arbetstillfredsställelse (Eskildsen, 
Kristensen, & Westlund, 2004). Detta står i kontrast till tidigare studier som visat att 
kvinnorna hade högre arbetstillfredsställelse än männen. Kvinnorna visade sig även ha högre 
grad av inre motivation, än männen, men skillnaden var inte signifikant. Studien 
genomfördes i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omfattade 9 623 anställda. Den 
högsta arbetstillfredsställelsen fanns bland de danska anställda, medan de svenska anställda 
visade signifikant lägre nivåer avseende både arbetstillfredsställelse och inre motivation. Det 
sistnämnda resultatet stod i kontrast till en tidigare studie där Sverige var på samma nivå 
som Norge i arbetstillfredsställelse. Skillnaderna i studiens resultat avseende arbets-
tillfredsställelse var nästan likadana som i inre motivation, vilket enligt forskarna var en 
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indikation på att det finns en stark relation mellan dessa två begrepp. Vad gäller utbildnings-
nivå i förhållande till inre motivation så visade sig anställda med högre utbildningsnivå vara 
mer motiverade, men samtidigt ha en lägre arbetstillfredsställelse. Studien visade även att 
arbetstillfredsställelse och inre motivation var linjär vad gäller ålder, det vill säga att den 
ökade med åldern. Därtill visade studien att högre utbildningsnivå leder till högre inre 
motivation (Eskildsen et al., 2004).  
 
 
Genusforskning 
 
Vad för betydelse har kön i organisationer? Med utgångspunkten att organisationer består av 
män och kvinnor som tar ansvar och utför arbetet på olika nivåer inom organisationen, så 
framstår denna fråga som central. Intresset för kön inom organisationer kan relateras till 
frågan om kvinnors situation i samhället. Allt eftersom antalet kvinnor i förvärvsarbete har 
ökat och fler kvinnor arbetar inom tidigare mansdominerade områden, så har intresset för 
området hos forskare och andra ökat. Den grundläggande synen hos forskare har varit att 
antal anställda av respektive kön, fördelningar mellan könen och åtskillnader mellan könen, 
måste studeras för att mäns och kvinnors villkor inom organisationerna skall kunna 
beskrivas. Tanken är att man på detta sätt skall göra det tydligare hur kön påverkar både 
individens villkor och organisationerna. Detta har även lett till att struktur varit ett 
grundperspektiv när det gäller att studera organisation och kön. Struktur kan handla om hur 
arbetsuppgifter är fördelade, hur de är organiserade, på vilka nivåer de finns och hur de 
integreras vertikalt och horisontellt i organisationen (Wahl, Holgersson, Höök, & Linghag, 
2001).  

En förklaring till att strukturer ser ut som de gör ligger ofta i organisationens mål, 
strategi, teknologi och omgivning. Med andra ord så påverkar typen av verksamhet och 
organisationens förutsättningar hur strukturen inom organisationen ser ut. Med ett genus-
perspektiv på temat struktur så står män och kvinnors positioner, samt relationer mellan 
könen, i fokus. En sådan strukturell ansats innebär att strukturella faktorer anses vara av 
större vikt än individuella egenskaper, när man försöker förklara män och kvinnors villkor i 
organisationen. Forskning har visat att organisationsstrukturer är könsmärkta, det vill säga 
att strukturer och villkor i organisationer ofta är anpassade efter mäns livssituation, vilket i 
sin tur blir normgivande för hur arbetet organiseras. Inom genusforskningen råder det 
generellt konsensus om att kön, eller genus, kan betraktas som socialt och kulturellt 
konstruerat. Detta synsätt bygger enligt Thurén och Sundman på ”antagandet att vi 
människor själva skapar, bygger och konstruerar det som vi uppfattar som kvinnligt och 
manligt” (1997, refererat i Wahl et al., 2001, sid 43). Detta innebär att föreställningar om 
vad som är kvinnligt och manligt skapas och upprätthålls av människorna, genom deras 
språk, berättelser och syn på omvärlden. Att betrakta organisation ur ett genusperspektiv kan 
handla om att beskriva hur fördelningen mellan kvinnor och män ser ut på olika positioner 
och nivåer i en organisation. Inom genusteorin relateras det därmed ofta till olika nivåer, 
eftersom det beskriver både hur kön konstrueras i organisationen och hur detta avspeglas i 
samhället. Men det kan vara svårt att se vad som hör hemma på individnivå, 
organisationsnivå eller på samhällsnivå, eftersom sammanhang kring händelser i 
organisationer är oklara. Generellt så är det gemensamt för genusforskningen att fokus ligger 
på samhällsnivån, även om flera nivåer beskrivs och analyseras. Organisationer kan 
dessutom betraktas som öppna system i den meningen att det som sker i organisationen även 
påverkar samhället utanför, och omvänt. Organisationer existerar inte i ett vakuum, utan 
interagerar ständigt med samhället i stort. Med detta som utgångspunkt så kan de olika 
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nivåerna betraktas som verktyg i arbetet med att skapa mening och tolka olika fenomen 
inom organisationerna (Wahl et al., 2001).  

 
 

Studiens bakgrund 
  

Kvinnor har, enligt tidigare forskning (Ferssizides et al., 2010; Greene & DeBacker, 2004; 
Groeneveld, 2008; Sharma et al., 2010), visat sig drivas mer av inre än yttre motivation, 
medan männen å andra sidan drivits av det motsatta. Kan detta ha förändrats i takt med 
samhällsutvecklingen? Det har skett en del samhällsförändringar som har påverkat 
organisationer och företag de senaste åren. Dagens män och kvinnor lever i en mer globali-
serad värld, där marknaden till stora delar styr organisationer och företag. Dessutom har 
kvinnorna kommit in senare på arbetsmarknaden än männen, och frågan är om det kan 
påverka deras syn på motivation.  

En aspekt av att männen har befunnit sig längre på arbetsmarknaden och därför har 
en starkare ställning är att kvinnor upplever det som svårare att uppnå samma lönenivå och 
höga positioner som männen. Har detta lett till att kvinnornas motivation skiljer sig ifrån 
männens på något sätt? Forskning har även visat att kvinnor och män skiljer sig vad gäller 
prioriteringar mellan arbete och familj, eftersom kvinnorna fortfarande har huvudansvaret 
för barn och hushåll (Martinez, 2005). Skiljer sig de inre och yttre motivationsfaktorerna hos 
män respektive kvinnor på arbetsmarknaden idag? Eftersom företag och organisationer 
består av både män och kvinnor framstår det som viktigt att se på vilken typ av motivation 
som är viktigast för dem. Det främsta motivet med denna studie består alltså i att öka kun-
skapen om hur män och kvinnor värderar inre och yttre motivationsfaktorer. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med studien är att jämföra manliga och kvinnliga högskolelärare vad gäller deras 
värdering av inre och yttre motivationsfaktorer. Dessutom undersöks i studien i vilken grad 
motivationsfaktorerna upplevs vara uppfyllda. Genom att undersöka hur män och kvinnor 
värderar inre och yttre motivationsfaktorer så kan studien bidra till att skapa större förståelse 
för vad som motiverar anställda inom dagens organisationer. I enligt med tidigare forskning 
fanns det förväntningar i riktning mot att kvinnorna i studien skulle uppvisa en högre inre 
motivation än männen. Utöver det så förväntades männen, av samma anledning, visa 
motsatsen; en högre yttre motivation.  
 
 
Frågeställningar 
 

• Skiljer sig manliga och kvinnliga högskolelärare i hur viktiga de anser inre 
motivationsfaktorer vara? 

• Skiljer sig manliga och kvinnliga högskolelärare i hur viktiga de anser yttre 
motivationsfaktorer vara?  

• Hur väl uppfylld upplevde högskolelärarna en motivationsfaktor som även värderas 
som viktig?  
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Metod 
 
Deltagare 
 
I studien ingick 296 deltagare, varav samtliga var högskolelärare vid Högskolan Väst i 
Trollhättan. Könsfördelningen bland dessa var 58 % kvinnor och 42 % män. För att under-
söka skillnader mellan män och kvinnor så eftersträvades ett urval med en någorlunda jämn 
könsfördelning samt lika arbetsuppgifter för att möjliggöra en jämförelse av två grupper. 
Eftersom högskolelärare, enligt Statistiska centralbyrån (2010) har en någorlunda jämn 
könsfördelning, så valdes lärarna vid Högskolan Väst. Studiens urval var ett 
bekvämlighetsurval. Deltagarna ombads besvara två olika enkäter (se Bilaga 2 och 3). Hur 
enkäten var utformad berodde endast på vart deltagaren var placerad. Frågorna skiljde sig 
inte, men däremot instruktionen för inlämning. Enkäten besvarades av totalt 138 personer, 
varav 112 gav svar på samtliga frågor, inklusive frågor angående kön, ålder och institutions-
tillhörighet. Svarsfrekvensen var på 47 %, vilken enligt Bryman (2001) anses som god. 
Könsfördelningen bland deltagarna som besvarade enkäten var 56 % kvinnor resp 44 % 
män, det vill säga 63 kvinnor och 49 män. Två av deltagarna var under 35 år, 32 deltagare 
fanns inom intervallet 36-45 år, 39 deltagare inom intervallet 46-55 år samt 39 deltagare var 
över 56 år. Deltagarna fanns vid olika institutioner vid högskolan, vilket finns redovisat 
nedan (Se Tabell 1). Alla besvarade enkäter användes i analysen. 
 
Tabell 1. Deltagarnas institutionstillhörighet. 
Institution Ekonomi och 

IT 
Individ och 
Samhälle 

Omvårdnad 
Hälsa och 

Kultur 

Ingenjörsvetenskap 

Antal 
anställda 

 
62 

 
104 

 
74 

 
58 

Antal 
deltagare 

 
19 

 
34 

 
28 

 
31 

 
 
Instrument  
 
En egen enkät utformades baserad på åtta teman, fyra inom vardera inre respektive yttre 
motivationsfaktorer (se Bilaga 2 och 3). Dessa åtta teman utformades utifrån Deci och Ryans 
(1985) teori om självbestämmande. Följande fyra teman inom de inre motivationsfaktorerna 
representerar inre krafter som styr individens handlingar; Yrkesstolthet berör hur deltagaren 
värderar känslan av att vara bra på sitt yrke. Hjälpsamhet behandlar hur viktigt det är att 
kunna hjälpa sina arbetskamrater, utan att förvänta någonting i gengäld. Relationer berör hur 
viktigt det är att ha goda relationer till arbetskamrater, samt en god gemenskap på 
arbetsplatsen. Intresse handlar om vikten av att känna intresse inför sina arbetsuppgifter. 
 De övriga fyra inom de yttre motivationsfaktorerna handlar om externa faktorer som 
styr individens handlingar; Ekonomisk belöning handlar om vikten av att tjäna mycket 
pengar. Bekräftelse berör hur viktigt det är att få beröm i arbetet. Temat Status handlar om 
hur viktigt det är att arbetskamrater tycker att man är bra på sitt yrke, samt att de har en 
positiv bild av individen. Påverkan handlar om möjligheter att påverka viktiga beslut på 
arbetsplatsen. Varje tema omfattades av två frågor vardera, vilket blev totalt åtta frågor som 
handlade om de inre, och ytterligare åtta om de yttre motivationsfaktorerna. Dessa två tema-
frågor var uppdelade i två stycken a frågor som var sammankopplade med två stycken b 
frågor. Fråga a avsåg hur viktig motivationsfaktorn var för deltagaren, och fråga b avsåg i 
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vilken grad motivationsfaktorn var uppfylld. Svarsalternativen gick på en skala från 1 till 7 
på både fråga a och b. För fråga a, som gällde hur viktig en motivationsfaktor ansågs vara, 
gick skalan från ”inte alls viktigt” till ”väldigt viktig”, och för fråga b, som gällde i vilken 
grad motivationsfaktorn ansågs vara uppfylld, gick skalan från ”inte alls” till ” väldigt 
mycket”. Enkäten innehöll 16 frågor gällande motivationsfaktorer, samt en öppen fråga, 
vilket blev totalt 17 frågor för deltagaren att besvara. Dessutom ingick tre uppgifter om kön, 
ålder och institutionstillhörighet. Det utformades även ett följebrev till enkäten som bestod 
av information om studien, deltagarnas anonymitet, konfidentialitet och frivillighet (se 
Bilaga 1). 
 
 
Tillvägagångssätt 
 
Först och främst genomfördes en noggrann research om vilka yrkesgrupper som kunde vara 
intressanta för studien, eftersom studien behövde en arbetsplats med ungefär lika många 
män och kvinnor med likadana arbetsuppgifter för att en jämförelse mellan könen skulle 
vara möjlig. Enligt Statistiska Centralbyrån (2010) fanns det tre yrkesgrupper med en 
relativt jämn könsfördelning. Dessa var i kronologisk ordning; läkare, högskole- och 
universitetslärare samt kockar och kokerskor. Därefter tog vi kontakt med 
Personalavdelningen på Högskolan Väst för att be om deras tillåtelse till att utföra studien på 
skolan, vilket de ställde sig positiva till. Efter att ha utformat enkäten i enlighet med 
handledarens synpunkter hade vi åter ett möte med en representant på Personalavdelningen 
som efter att ha sett på enkäten gav sitt medgivande. Enkäterna lades därefter i 
högskolelärarnas postfack på respektive institution, dessutom fanns en arbetsplats där 
enkäterna delades ut personligen. Det sattes ut insamlingslådor vid de fyra institutionernas 
postfack för att underlätta inlämnandet av enkäterna för högskolelärarna. Insamlandet av 
enkäterna gjordes vid flera tillfällen för att arbetet med att registrera resultaten skulle kunna 
ske kontinuerligt. 

 
 

Statistisk analys 
 
Frågorna kodades på samma sätt som deltagarna besvarat dem från 1 till och med 7.  För att 
jämföra skillnader mellan män och kvinnor beträffande inre och yttre motivationsfaktorer 
användes oberoende t-test. Vald signifikansnivå var .05. Utöver signifikanstestet 
beräknades, med hjälp av Cohens d, hur stora skillnaderna mellan de två könen var baserat 
på de åtta temana yrkesstolthet, hjälpsamhet, relationer, intresse, ekonomisk belöning, 
status, erkännande och påverkan. 
 
 
Etiska överväganden 
 
Under utformningen av enkäten diskuterades risken för att någon deltagare skulle kunna 
identifieras noggrant igenom. Det visade sig att några av deltagarna valde att inte besvara 
frågorna om kön, ålder och institutionstillhörighet, i vissa fall med synpunkter som kunde 
peka i riktning mot att de ville undvika identifiering. Dessa enkäter inkluderades ändå i 
resultaten, vid analyser där denna uppgift inte var av större vikt. I följebrevet (se Bilaga 1) 
som bifogades med enkäten informerades om att resultaten var konfidentiella, det vill säga 
att de skulle presenteras på ett sådant sätt att enskilda personer inte skulle kunna identifieras. 
Vi valde att utesluta vissa resultat där svarsfrekvensen var två och nedåt för att undvika att 
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deltagare känner sig utpekade då resultatet redovisas. Deltagarna informerades även om att 
det var frivilligt att besvara enkäten och att det stod dem fritt att när som helst avbryta utan 
att behöva förklara sig. En annan aspekt som Bryman (2001) tar upp var vikten av att 
frågorna inte skulle kunna upplevas som stötande eller förolämpande på något sätt, vilket 
medförde noggranna överväganden under utformningen av enkäten. Därför diskuterades 
risken för att deltagare skulle kunna finna vissa frågor obehagliga och därmed undvika att 
besvara dem, speciellt avseende kön, ålder, institution, men även frågorna om motivations-
faktorerna.  
 
   

Resultat 
 
Samtliga frågor testades för den interna reliabiliteten. Då var och en av de åtta temana 
berördes av två a-frågor, men redovisas med ett sammanslaget mått beräknades Cronbachs 
alpha för samtliga teman. Följande alpha-värden noterades; yrkesstolthet (2 frågor, α  = .66), 
hjälpsamhet (2 frågor, α  = .79), relationer (2 frågor, α = .74), intresse (2 frågor, α  = .75), 
ekonomisk belöning (2 frågor, α = .76), status (2 frågor, α = .77), erkännande (2 frågor, α = 
.75) samt påverkan (2 frågor, α = .60). Resultatet tyder på en god reliabilitet beträffande 
samtliga frågor förutom temana påverkan och yrkesstolthet då det generellt accepterade 
alpha-värdet bör överstiga 0.7 (Howitt & Cramer, 2011). Resultatet visade skillnader mellan 
hur viktiga män och kvinnor värderade inre och yttre motivationsfaktorer, varav vissa var 
signifikanta, indelat på olika teman. Generellt sett värderade kvinnorna samtliga inre och 
yttre motivationsfaktorer högre än männen, vilket presenterats i Tabell 2a och 2b. 

 
Tabell 2a. Skillnader mellan hur kvinnor och män värderat de inre motivationsfaktorerna 
uttryckt i Cohens d och p för t-värdet. 
Inre motivations-
faktorer 

Kvinnor 
(n = 63) 
M 
(sd) 

Män 
(n = 49) 
M 
(sd) 

Cohens d df t P 

Intresse 
 
 

6.63 
(0.57) 

6.22 
(0.73) 

.63 110 3.3 <.001 

Yrkesstolthet 
 
 

6.54 
(0.58) 

6.06 
(0.64) 

.78 110 4.1 .001 

Relationer 
 
 

6.33 
(0.77) 

5.72 
(0.98) 

.69 110 3.7 <.001 

Hjälpsamhet 
 

5.79 
(1.04) 

5.31 
(1.29) 

.41 109 2.2 .03 

    
Skiljer sig manliga och kvinnliga högskolelärare i hur viktiga de anser de inre 
motivationsfaktorerna vara? 
 
Enligt Tabell 2a värderades temat intresse numeriskt högst av både männen och kvinnorna 
inom de inre motivationsfaktorerna, därefter temat yrkesstolthet. Dessa två teman har även 
den lägsta individuella spridningen kring medelvärdet då de ligger nära tak. Utav de inre 
motivationsfaktorerna var hjälpsamhet det tema som värderades lägst både av männen och 
kvinnorna – det temat hade i sin tur störst individuella spridning kring medelvärdet. 
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Beträffande skillnader mellan könen visade samtliga teman för de inre motivationsfaktorerna 
signifikanta skillnader. Kvinnorna värderade samtliga inre motivationsfaktorer högre än 
männen. För temana yrkesstolthet, relationer och intresse var även skillnaderna, dem 
emellan, stora. Medelstora skillnader mellan könen fanns också inom temat hjälpsamhet, 
vilket framgår av Tabell 2a (Salkind, 2008).  

Vid jämförelser mellan könen visade resultatet signifikanta skillnader där kvinnorna 
värderade samtliga inre motivationsfaktorer högre än männen. 

 
Tabell 2b. Skillnader mellan hur kvinnor och män värderat de yttre motivationsfaktorerna 
uttryckt i Cohens d och p för t-värdet. 
Yttre 
motivations-
faktorer 

Kvinnor 
(n = 63) 
M 
(sd) 

Män 
(n = 49) 
M 
(sd) 

Cohens d df t P 

Påverkan 
 
 

6.27 
(0.68) 

5.88 
(0.76) 

.54 110 2.9 .005 

Status 
 
 

5.78 
(0.91) 

5.13 
(1.18) 

.62 110 3.2 .002 

Erkännande 
 
 

5.56 
(0.84) 

5.1 
(1.25) 

.43 109 2.3 .025 

Ekonomisk 
belöning 

4.9 
(1.06) 

4.64 
(1.12) 

.24 110 1.2 .22 

 
 
Skiljer sig manliga och kvinnliga högskolelärare i hur viktiga de anser de yttre 
motivationsfaktorera vara? 
 
Resultatet visade att temat påverkan värderades högst både av kvinnorna och männen inom 
de yttre motivationsfaktorerna, efter det temat status. Påverkan var också det tema med lägst 
individuella spridning kring medelvärdet hos de båda könen. Det tema som värderades lägst 
var ekonomisk belöning som för kvinnorna även hade den högsta individuella spridningen 
kring medelvärdet. Högst spridning kring medelvärdet för männen fanns inom temat 
erkännande. Vad gäller skillnader mellan könen inom de yttre motivationsfaktorerna fanns 
det inga signifikanta skillnader inom temat ekonomisk belöning. Det fanns emellertid 
signifikanta skillnader mellan hur viktiga de båda könen ansåg resterande yttre 
motivationsfaktorer vara. Kvinnorna värderade samtliga yttre motivationsfaktorer högre än 
männen. Skillnaderna mellan könen inom temana status och påverkan var dessutom stora. 
Inom temat erkännande var skillnaderna medelstora vilket framgår av Tabell 2b (Salkind, 
2008).  

En stor del av frågornas medelvärden ligger nära tak. ”Levene’s test for equality of 
variances” visar dock p <. 05 för samtliga resultat vilket betyder att variationen mellan de 
två grupperna inte är signifikant olika. Vid jämförelser mellan könen fanns signifikanta 
skillnader inom temana status, erkännande och påverkan men inte inom temat ekonomisk 
belöning. För samtliga teman värderade kvinnorna motivationsfaktorn högre än vad männen 
gjorde. 
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Figur 1. Svarande som agett en motivationsfakor vara viktig i hög grad och även uppfylld i 
hög grad (kategori 1). Svarande som angett en motivationsfaktor vara viktig i hög grad, men 
endast uppfylld i låg grad (kategori 2). 
 
 
I vilken mån inre och yttre motivationsfaktorer upplevdes som uppfyllda 
 
Det är viktigt att betona att denna analys inte gör en jämförelse mellan två grupper, utan 
endast redovisar antal deltagare som svarat på ett visst sätt, var fråga för sig. Det kan alltså 
vara samma deltagare som finns redovisade vid flera frågor. Analysen går ut på att se hur 
många deltagare som svarat att en motivationsfaktor är mycket viktig för dem samtidigt som 
de anser den vara uppfylld, eller inte. För enkelhetens skull skapades kategori ett och två. I 
kategori 1 har deltagarna svarat att en motivationsfaktor var mycket viktig (svarsalternativ 
5-7 på fråga a) och samtidigt väl uppfylld (svarsalternativ 5-7 på fråga b). I kategori 2 har 
deltagarna svarat att en motivationsfaktor var mycket viktig (svarsalternativ 5-7 på fråga a), 
men endast uppfylld i låg grad (svarsalternativ 1-3 på fråga b). Se Figur 1. På nästa sida ses 
Tabell 3a som beskriver kategori 1 och 2 avseende de inre motivationsfaktorerna.  
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Tabell 3a. Inre motivationsfaktorer, fördelning mellan kategori 1 och 2. 
 

 
Inre 

motivationsfaktorer 
 

Kategori 1 
Viktig & uppfylld i hög grad  

Kategori 2 
Viktigt & uppfylld i låg grad 

Antal deltagare Män 
% 

Kvinnor 
% 

Antal deltagare Män 
% 

Kvinnor 
% 

 
Yrkesstolthet 

 
1. Känslan av att 
känna sig bra på 

sitt yrke 
 

 
 
 

130 

 
 
 

34 

 
 
 

45 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

2. Känslan av 
stolthet över det 
arbete man utför 

 

120 33 46 - - - 

Intresse 
 

1. Att känna 
intresse inför sina 

arbetsuppgifter 
 

 
 

128 

 
 

35 

 
 

46 

 
 
3 

 
 

67 

 
 

33 

2. Att känna att 
arbetet är intressant 

 

127 33 47 - - - 

Relationer 
 

1. Att ha goda 
relationer till sina 

arbetskamrater 
 

 
 

127 

 
 

33 

 
 

47 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

2. Att det finns en 
god gemenskap på 

arbetsplatsen 
 

114 37 43 5 20 80 

Hjälpsamhet 
 

1. Att, utan att 
förvänta något i 
gengäld, hjälpa 

andra på 
arbetsplatsen 

 

 
 

111 

 
 

32 

 
 

48 

 
 
4 

 
 

25 

 
 

50 

2. Att hjälpa andra 
med problem i 

arbetet 

97 32 45 5 40 20 

 
Resultatet visade att en klar majoritet av deltagarna angett att den motivationsfaktor som var 
viktig också i hög grad betraktades som uppfylld (kategori 1). Totalt besvarades enkäten av 
138 personer och inom kategori 1 har 130 personer angett första frågan inom den inre 
motivationsfaktorn yrkesstolthet vara uppfylld i hög grad. Störst procentuella andel deltagare 
för samtliga frågor som presenteras i Tabell 3a samt b är kvinnor. Dock är skillnaden mellan 
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könen liten då det är fler kvinnor som besvarat enkäten. Även de deltagare som inte angett 
kön finns presenterade i tabellen. Inom de inre motivationsfaktorerna hjälpsamhet, 
relationer och intresse finns deltagare inom kategori 2 som angett dessa vara viktiga i hög 
grad men endast vara uppfyllda i låg grad. Kring temat yrkesstolthet finns inga deltagare 
inom kategori 2 (se Tabell 3a). 
 
Tabell 3b. Yttre motivationsfaktorer, fördelning	  mellan	  kategori 1 och 2. 

 
Yttre 

motivationsfaktorer 

Kategori 1 
Viktigt & uppfylld i hög grad 

Kategori 2 
Viktigt & uppfylld i låg grad 

Antal deltagare Män 
% 

Kvinnor 
% 

Antal deltagare Män 
% 

Kvinnor 
% 

 
Status 

 
1. Att andra tycker 
att jag är bra på 

mitt yrke 
 

 
 
 

101 

 
 
 

34 

 
 
 

50 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

2. Att andra har en 
positiv bild av mig 

 

107 29 50 - - - 

Påverkan 
 

1. Att kunna 
påverka viktiga 

beslut på 
arbetsplatsen 

 

 
 
 

70 

 
 
 

27 

 
 
 

53 

 
 
 

26 

 
 
 

42 

 
 
 

42 

2. Att bli tillfrågad 
inför beslut som 
påverkar mina 
arbetsuppgifter 

 

106 33 46 19 47 42 

Erkännande 
 

1. Att bli bekräftad 
i min yrkesroll 

 

 
 

91 

 
29 

 
48 

 
12 

 
25 

 
66 

2. Att få beröm 
 

60 25 55 16 44 56 

Ekonomisk 
belöning 

 
1. Att tjäna mycket 

pengar 
 

 
 
 

33 

 
 
 

33 

 
 
 

49 

 
 
 

12 

 
 
 

42 

 
 
 

42 

2. Att ha råd med 
det jag vill ha 

85 37 41 5 40 40 

 
Inom de yttre motivationsfaktorerna angav något färre deltagare en motivationsfaktor som 
viktig och samtidigt uppfylld i hög grad, jämfört med de inre motivationsfaktorerna, med 
några få undantag (se Tabell 3a och 3b). Det var även något fler deltagare som ansåg 
motivationsfaktorn endast vara uppfylld i låg grad bland de yttre motivationsfaktorerna, än 
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de inre. Även i Tabell 3b var skillnaderna mellan könen generellt små. Det tema med högst 
andel deltagare som angett faktorn vara viktig och också uppfylld är temat status. Efter det 
kommer temat påverkan som också har en hög grad deltagare. Den lägsta andelen deltagare 
fanns inom temat ekonomisk belöning. Inom kategori 2, där motivationsfaktorn ansågs som 
viktig, men endast uppfylld i låg grad, fanns flest deltagare inom temat påverkan. Även 
ekonomisk belöning och erkännande hade deltagare inom kategori 2. Status var det enda 
tema inom de yttre motivationsfaktorerna där inga deltagare angett motivationsfaktorn som 
viktig, men endast i låg grad uppfylld (se Tabell 3b). 

 
Hur väl uppfyllda upplevde högskolelärarna att de inre och yttre motivations-
faktorerna var?  
 
Studien visade att en klar majoritet av deltagarna som angett en motivationsfaktor som 
viktig – också ansåg den vara uppfylld. Flest deltagare som angett en motivationsfaktor vara 
viktig och i hög grad uppfylld fanns inom de inre motivationsfaktorerna. Bland de yttre 
motivationsfaktorerna fanns en något större andel deltagare som angett en motivationsfaktor 
vara viktig, men endast i låg grad uppfylld. 
  Sammanfattningsvis så visade resultatet att kvinnorna ansåg både inre och yttre 
motivationsfaktorer vara viktigare än männen. Vad gällde nästan samtliga 
motivationsfaktorer så var skillnaderna mellan män och kvinnor signifikanta. Dessutom 
ansåg en klar majoritet av deltagarna att motivationsfaktorerna som ansåg som viktiga, 
också var uppfyllda i hög grad. En större del av deltagarna vilka angett en motivationsfaktor 
som  viktig och samtidigt uppfylld, fanns inom de inre motivationsfaktorerna. Flest 
deltagare som angett en motivationsfaktor som viktig, men i låg grad uppfylld, fanns inom 
de yttre motivationsfaktorerna; ekonomisk belöning, erkännande och påverkan. Det fanns 
dock inga deltagare som ansåg motivationsfaktorerna; yrkesstolthet och status som viktiga, 
men endast uppfyllda i låg grad. Inom dessa två teman fanns även en stor andel deltagare 
som ansåg dem vara uppfyllda i hög grad. 
 
 
Kommentarerna till den öppna frågan 
 
Resultatet visade att 38 deltagare besvarat den öppna frågan samt kommenterat vissa frågor. 
Vad gällde kommentarernas innehåll så kunde två teman urskiljas, 5 kommentarer handlade 
om studenterna som en viktig motivationsfaktor i arbetet och 4 kommentarer om 
möjligheten till att kunna arbeta hemifrån eller fri arbetstid.  
 

 
Diskussion 

 
Studiens syfte var att undersöka om det fanns skillnader mellan manliga och kvinnliga 
högskolelärare avseende deras värdering av inre och yttre motivationsfaktorer. Studiens 
främsta frågeställning var som följer: Skiljer sig manliga och kvinnliga högskolelärare i hur 
de värderar inre respektive yttre motivationsfaktorer? Enligt resultatet så fanns det 
signifikanta skillnader mellan män och kvinnor; kvinnorna ansåg både de inre och yttre 
motivationsfaktorerna vara viktigare än männen. Det var signifikanta skillnader avseende 
samtliga motivationsfaktorer förutom en, den yttre motivationsfaktorn ekonomisk belöning. 
Tidigare forskning har också visat att kvinnor drivs i högre grad av inre motivation än män, 
till exempel har studier om arbetstillfredsställelse visat att kvinnor tenderar att värdera de 
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inre belöningarna mer än män, däremot verkade den yttre motivationsfaktorn finansiella 
belöningar vara den viktigaste faktorn för män (Greene & DeBacker, 2004). Dessutom har 
tidigare forskning visat att kvinnor i större grad drivs av inre motivation, medan män i större 
grad drivs av yttre motivation, enligt en studie om motivation och socialt engagemang 
(Ferssizides et al., 2010). Kan detta ses som att kvinnor, som av tradition haft högre inre 
motivation än yttre, nu även anser att yttre motivation har blivit viktigare? Studiens resultat 
står i kontrast till ovan nämnda forskning då de kvinnliga högskolelärarna värderade alla 
motivationsfaktorer högre än männen, även de yttre. Kan det vara så att kvinnorna närmar 
sig männen vad gäller de yttre motivation? 

En amerikansk studie har visat att kvinnor har närmat sig männen vad gäller ambi-
tioner relaterade till arbete och framtida karriär, eftersom kvinnornas roll har förändrats – de 
vill ha ett arbete, utöver att gifta sig och bilda familj (Greene & DeBacker, 2004). Om man 
ser studiens resultat i samband med detta så kan det tyda på att de kvinnliga deltagarna håller 
fast vid sin inre motivation, men samtidigt menar att yttre motivation också är viktig för att 
de skall motiveras i sitt arbete. Att de manliga högskolelärarna värderade både inre och yttre 
motivationsfaktorer lägre än de kvinnliga leder till frågan om vad männen egentligen 
motiveras av? Eller motiveras de av något som helt enkelt inte tas upp i vår studie? Enligt 
forskning kan det handla om att deras roll inte har förändrats lika mycket, utan de fokuserar 
på samma mål som tidigare, det vill säga arbete och finansiell trygghet (Greene & 
DeBacker, 2004).   

Sett ur ett genusperspektiv så är det intressant att se hur kvinnornas orientering av-
seende motivation ser ut att gå i riktning mot männens. Eftersom genusforskning har visat 
att organisationsstrukturer ofta är könsmärkta, det vill säga att strukturer och villkor i 
organisationer är anpassade efter mäns livssituation så kan man undra om det kan ha 
påverkat kvinnorna i vad som ser ut att vara en ändring i deras motivation (Wahl et al., 
2001).  
 Betyder inre motivation mer för människor som väljer läraryrket? Resultaten visade 
att kvinnorna värderade de inre motivationsfaktorerna högt. Kan detta ha att göra med deras 
arbete som högskolelärare? Enligt en tidigare studie i Indien om arbetstillfredsställelse 
kopplat till inre och yttre motivation bland universitetslärare så var den inre motivationen 
viktig när det gäller att motivera människor med ett intresse för att lära ut till att påbörja 
utbildningen till lärare. Vidare så visade studien att kvinnliga universitetslärare hade en 
högre arbetstillfredsställelse än de manliga. Orsaken till detta ansågs kunna relateras till att 
kvinnorna hade lägre förväntningar när det gällde att få ett arbete. En av slutsatserna i studi-
en var att även om den inre motivationen avgör om människor väljer att bli lärare, så kan 
den yttre motivationen påverka deras arbetstillfredsställelse och deras önskan att fortsätta 
som lärare, eller inte. Utifrån svenska förhållanden är det däremot inte sannolikt att 
kvinnorna skulle ha lägre förväntningar till att få ett arbete, och de nationella skillnaderna är 
för stora för någon jämförelse (Sharma et al., 2010).  
 Vilka faktorer påverkar motivationen förutom de anställdas kön och orientering i 
förhållande till inre och yttre motivation? Enligt tidigare forskning så spelar andra faktorer 
en stor roll i förhållande till inre motivation, som ålder, utbildning och position inom 
organisationen. En nordisk studie genomförd i Sverige, Norge, Danmark och Finland, visade 
en liten, men inte signifikant skillnad mellan män och kvinnors inre motivation. Detta 
innebar att kvinnor visade lite högre inre motivation än männen. Detsamma gällde deras 
arbetstillfredsställelse, vilket stod i kontrast till tidigare studier som visat att kvinnorna hade 
en högre arbetstillfredsställelse, än män. Om man sätter det i samband med studiens resultat 
så pekar det i riktning mot att kvinnorna upprätthåller den inre motivationen och att männens 
inre motivation har ökat? Tidigare forskning har ju pekat mot att kvinnor har uppgett högre 
inre än yttre motivation, samt att män har uppgett motsatsen. Ytterligare en viktig faktor vad 
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gäller motivation är högre utbildning, vilket ökar den inre motivationen. En intressant aspekt 
i den nordiska studien var skillnaderna i arbetstillfredsställelse och inre motivation mellan de 
nordiska länderna, vilket pekar i riktning mot att den nationella kulturen också är en viktig 
faktor att ta hänsyn till (Eskildsen et al., 2004).  

Vad gäller vilken motivationsfaktor som värderas som viktig så var skillnaderna 
mellan män och kvinnor signifikanta avseende alla yttre motivationsfaktorerna, förutom en; 
ekonomisk belöning. Detta innebär att män och kvinnor värderar denna lågt, vilket är 
intressant eftersom det ligger i linje med Deci och Ryans tankar om belöningsstrukturer. De 
menar att när belöningar används för att motivera människor så innebär det samtidigt att de 
kontrolleras, man vill styra dem i en viss riktning, och det får en negativ istället för positiv 
effekt på deras inre motivation (Deci & Ryan, 1985).  

Studiens sista frågeställning berörde hur väl uppfyllda högskolelärarna upplevde att 
de inre respektive yttre motivationsfaktorerna var. Vad gäller kategorierna 1 uppfylld i hög 
grad och 2 uppfylld i låg grad så var det inga större skillnader i antal mellan män och 
kvinnor. Generellt sett så befann sig de flesta högskolelärarna i kategori 1, det vill säga om 
deltagaren ansåg en motivationsfaktor som mycket viktig så var den samtidigt väl uppfylld. 
Det var dock flest kvinnor i den gruppen, vilket pekar i riktning mot att kvinnorna kan ha en 
högre inre och yttre motivation, jämfört med männen, utifrån Deci & Ryans teori (SDT). Av 
de inre motivationsfaktorerna var yrkesstolthet den som flest högskolelärare ansåg som 
mycket viktig och samtidigt väl uppfylld. Yrkesstolthet innebär att individen har en önskan 
om att vara duktig på sitt arbete, det vill säga att vara kompetent, och kan därför kopplas till 
upplevelsen av kompetens. Om man sätter det i samband med behoven av kompetens och 
självbestämmande i SDT så bör det ha ett positivt inflytande på deras inre motivation. 
Motivationsfaktorn intresse var näst mest uppfylld i kategori 1 för både män och kvinnor. 
Eftersom även intresse är viktigt för den inre motivationen så kan det peka i riktning mot att 
högskolelärarna upplever en relativt hög inre motivation. Sammanfattningsvis befann sig en 
majoritet av högskolelärarna i kategori 1, och eftersom yrkesstolthet kan kopplas till 
kompetens och intresse till inre motivation så kan man anta att dessa känner en relativt hög 
inre motivation (Deci & Ryan, 1985).    

   
 

Validitet och reliabilitet  
 
Eftersom enkäten utformades av kvinnor så kan detta ha färgat av sig på frågornas formule-
ringar, vilket i sin tur kan ha påverkat deltagarnas uppfattningar på olika sätt. Det kan ses 
som en okänd faktor, som kan ha gjort det lättare för kvinnorna att hålla med om vissa 
faktorer. Frågan är om kvinnorna möjligen kan ha känt igen sig och förstått frågorna på ett 
annorlunda sätt än männen. I så fall så kan det faktum att så många fler kvinnor har uppgett 
så högt värde på samtliga motivationsfaktorer påverka studiens validitet. Vad gäller urvalet 
så användes ett bekvämlighetsurval, vilket gjordes utifrån de kriterierna som var nödvändiga 
för ett representativt urval, det vill säga en arbetsplats med en någorlunda jämn könsfördel-
ning. Detta bidrar till en relativt hög intern validitet. En annan aspekt gäller den empiriska 
forskning som studien hänvisar till som, med några undantag, inte är européisk eller 
skandinavisk. Detta påverkar möjligheten till att jämföra resultatet på ett rättvist sätt, 
eftersom andra länder och kulturer har andra synsätt och uppfattningar. Vad gäller den 
externa validiteten så anses resultaten som överförbara till jämförbara yrkesgrupper som 
högskole- och universitetslärare, samt andra lärargrupper med liknande arbetsförhållanden. 
En förutsättning är att det föreligger en relativt jämn könsfördelning hos yrkesgruppen 
ifråga. Utan detta blir det omöjligt att jämföra skillnader mellan män och kvinnor på ett 
rättvist sätt, vilket kommer att påverka resultaten negativt.   
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Slutsatser  
 
Eftersom resultatet kunde visa på signifikanta skillnader mellan hur inre och yttre 
motivationsfaktorer värderas av manliga respektive kvinnliga högskolelärare så blir svaret 
på de två första frågeställningar att det finns skillnader. Studien visade signifikanta 
skillnader mellan män och kvinnor på alla motivationsfaktorer förutom en, och det var 
Ekonomisk belöning. Vad gäller den sista frågeställningen så visade resultatet att de 
deltagare som värderade en motivationsfaktor som viktig och samtidigt uppfylld i hög grad 
var i mycket klar majoritet. Det var därmed mycket få deltagare som värderade en 
motivationsfaktor som viktig och samtidigt uppfylld i låg grad. Sammanfattningsvis kan 
detta peka i riktning mot att högskolelärarna upplevde en någorlunda hög inre motivation 
oavsett kön, men samtidigt pekar de signifikanta skillnaderna i motivationsfaktorer mot att 
kvinnor och män har olika syn på inre och yttre motivation. Om en majoritet av 
högskolelärarna har en någorlunda hög inre motivation är sannolikheten stor att de, enligt 
SDT, även har motsvarande nivå på sin upplevelse av kompetens och självbestämmande.  
 
 
Förslag till vidare forskning inom området  

 
Det vore intressant att genomföra en liknande studie på en annan högskola eller universitet 
för att se om resultaten hade liknat denna studiens, eller inte. Det skulle kunna bidra till att 
skapa en tydligare bild av denna yrkesgruppen avseende inre och yttre motivation som 
kunde vara värdefull för landets högskolor och universitet. Dessutom kunde det vara 
spännande att se närmare på vad som ligger bakom männens motivation, eftersom de visade 
lägre värden än kvinnorna inom både inre och yttre motivation. Utöver detta kvarstår 
givetvis frågan om kvinnornas motivation – har de behållit sin inre motivation och dessutom 
börjat sätta den yttre motivationen högre än tidigare? Det vore också intressant att gå vidare 
med att undersöka inre och yttre motivation hos andra yrkesgrupper i samhället. Också med 
tanke på den demografiska utvecklingen, som innebär att människor kommer att behöva 
arbeta allt längre upp i åldrarna, så framstår det som viktigt att undersöka mer om vad som 
ligger bakom inre och yttre motivation bland befolkningen.  
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